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Vakspecifieke pta’s

● PTA PIE: Kern/keuzemodules B/K
● PTA MVI: Kern/keuzemodules B/K
● PTA BWI:Kern/keuzemodules B/K
● PTA HBR:Kern/Keuzemodules B/K
● PTA E&O:Kern/Keuzemodules B/K
● PTA Z&W:Kern/keuzemodules B/K
● PTA Nederlands B/K
● PTA Engels B/K
● PTA Duits B/K
● PTA Economie B/K
● PTA Biologie B/K
● PTA Wiskunde B/K
● PTA Nask B/K
● PTA Maatschappijleer B/K
● PTA Maatschappijkunde B/K
● PTA Rekenen B/K
● PTA Kckv
● PTA LO
● PTA LOB
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Algemeen

Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vormt een onverbrekelijk
geheel met het Eindexamenreglement. In het PTA zijn aanvullende
regelingen met betrekking tot het schoolexamen en de vakspecifieke regels
vermeld.

Het schoolexamen wordt afgenomen met inachtneming van de “Wijziging
Inrichtingsbesluit en examenbesluit” en het Examenreglement voor de
Tweede Fase van Het Stedelijk Lyceum.

In het vakspecifieke deel van dit PTA wordt verwezen naar de
periode-indeling van het cohort 2021-2023. Deze periode-indeling is voor
schooljaar 2021-2022 als volgt:

Periode 1 van 23-08-2021 t/m 15-10-2021
Periode 2 van 25-10-2021 t/m 10-12-2021
Periode 3 van 13-12-2021 t/m 18-02-2022
Periode 4 van 28-12-2022 t/m 22-04-2022
Periode 5 van 09-05-2022 t/m 16-07-2022

Tijdstippen van schriftelijke toetsen worden via het toetsrooster bekend
gemaakt; tijdstippen voor eventuele praktische toetsen en eventuele
opdrachten uit het handelingsdeel worden bij de afzonderlijke vakken
vermeld.

Indien zich in de loop van het schooljaar wijzigingen voordoen, dan wordt u
vanzelfsprekend daarvan z.s.m. op de hoogte gesteld.

De toetsen worden zo evenwichtig mogelijk gespreid in het toetsrooster
geplaatst. In de iedere periode worden toetsen afgenomen in een
toetsweek.

Het schoolexamen (SE) kan bestaan uit:
● Toetsen met open en gesloten vragen
● Praktische opdrachten
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Eindexamen

Het complete eindexamen bestaat uit een schooleigen deel
(SE=schoolexamen) en een centraal deel (CE=centraal examen)
a. Een schoolexamen voor de vakken lichamelijke opvoeding,  kunstvakken

Kckv en maatschappijleer.
b. Een schoolexamen en een centraal examen voor de vakken

● Nederlands
● Duits
● Engels
● Wiskunde
● Natuur-scheikunde
● Biologie
● Economie
● Maatschappijkunde
● Praktijkvakken

Het centraal schriftelijk examen (cse) wordt afgenomen in het laatste
examenjaar (VMBO-4).
Het centraal schriftelijk praktijk examen (cspe) wordt in het voorlaatste
examenjaar (VMBO-3) afgenomen.
Het schoolexamen (SE) voor de onderdelen kunstvakken Kckv en
maatschappijleer 1 vindt plaats in het voorlaatste examenjaar (VMBO-3).

Schoolexamen SE

1.1 Examendossier

Het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen die bij de
diverse vakken in het vakinhoudelijke gedeelte van het PTA zijn vermeld.
Een overzicht van alle onderdelen staat in het dossier vermeld.
Het examendossier bestaat uit een overzicht van de beoordelingen (cijfers
en kwalificaties) van de leerling. Hiertoe behoren de beoordelingen voor de
vakken van het algemene deel, Kckv, maatschappijleer, LO en de praktische
opdrachten.
Er worden in het examendossier twee soorten beoordelingen
onderscheiden:
Cijfer: mondeling of schriftelijke(digitale)toetsen met gesloten en/of open
vragen en praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer.
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Kwalificatie:
De vakken Kckv en LO worden beoordeeld met de kwalificatie
onvoldoende(O), voldoende(V) of goed(G).
Voor deze vakken geldt dat ze met een voldoende of goed moeten worden
afgerond om te kunnen slagen voor het eindexamen.

Praktische opdrachten:

Praktische opdrachten maken deel uit van één vak. De opdrachten worden
beoordeeld met een cijfer.

1.2 Cijfers schoolexamen

Een cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een getal uit een
schaal van cijfers oplopend van 1 t/m 10, en de daartussen liggende cijfers
met één decimaal.

De cijfers 1 t/m 10 betekenen:
1. Zeer slecht 6. Voldoende
2. Slecht 7. Ruim voldoende
3. Zeer onvoldoende 8. Goed
4. Onvoldoende 9. Zeer goed
5. Bijna voldoende 10.Uitmuntend

De beoordeling van iedere toets, vastgelegd in het PTA, resulteert in een
cijfer met één decimaal. In het PTA is de weging van deze toets
aangegeven.
Het eindcijfer schoolexamen voor het vak maatschappijleer (dat is het vak
zonder centraal examen) is een cijfer zonder decimaal.
De vakken Kckv en LO worden beoordeeld met voldoende of goed. Ingeval
een leerling in klas 3 doubleert, wordt vrijstelling verleend voor het
onderdeel Kckv, mits dit voldoende is afgesloten.
Het handelingsdeel (VMBO 3) over oriëntatie op studie en beroep (LOB)
moet naar behoren worden afgerond en apart vermeld in het
examendossier.

1.3 Bekendmaking en bezwaar maken

Bekendmaking cijfer en bezwaar tegen beoordeling van een onderdeel van
het schoolexamen.

Het cijfer of de beoordeling wordt binnen twee weken na het afleggen van
een onderdeel van het schoolexamen meegedeeld aan de kandidaat. Een
schriftelijke toets wordt zo spoedig mogelijk besproken.
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Bij andere onderdelen van het schoolexamen wordt op verzoek van de
kandidaat door de examinator aangegeven hoe de beoordeling tot stand is
gekomen en/of hoe het onderdeel beter had kunnen worden gemaakt of
gedaan.

Bezwaar maken:

1.4 Mededeling en controlecijfers

Op de CE-instructiedag voor het begin van het Centraal Examen wordt de
kandidaat schriftelijk in kennis gesteld van alle tot dan behaalde cijfers en
beoordelingen die meetellen voor het eindexamen. De kandidaat krijgt
gelegenheid te reageren op de bekendgemaakte cijfers en beoordelingen.
Indien hij/zij binnen één schooldag hiervan geen gebruik maakt, zijn de
cijfers en beoordelingen definitief vastgesteld en wordt de kandidaat geacht
daarmee akkoord te zijn gegaan en in geval van minderjarigheid ook
zijn/haar ouders/verzorgers. De cijfers en beoordelingen van het lopende
cursusjaar zijn daarmee onherroepelijk.

1.5 Afwezigheid bij het schoolexamen.

Aanvulling op artikel 4b van het algemeen examenreglement geldt dat de
kandidaat bij afwezigheid van de betreffende toets, voor aanvang
telefonisch contact opneemt met de school.
Het bovenstaande geldt eveneens voor de in het PTA opgenomen
tussentoetsen.

1. Een kandidaat die te laat komt meldt zich bij de teamleider. Deze
bepaalt of hij nog kan worden toegelaten tot de zitting. De kandidaat
levert het werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
Kandidaten die meer dan een kwart van de tijd, van het betreffende
schoolexamen, na de aanvang van de zitting aankomen, mogen niet
meer deelnemen aan de zitting.

2. Bij ziekte van een kandidaat dient dit vóór aanvang van een toets
behorend bij het schoolexamen persoonlijk, via één van de ouders of
voogd te worden gemeld bij de betreffende teamleider. Indien geen
tijdige melding wordt gedaan, wordt dit als onregelmatigheid
beschouwd.

3. Aan zieke kandidaten zal na herstel zo spoedig mogelijk de
gelegenheid worden gegeven het gemiste onderdeel van het
schoolexamen alsnog af te leggen.

4. Bij langdurige ziekte beslist de voorzitter van de examencommissie.
5. Indien een kandidaat door een andere dringende reden, niet

veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid
van de kandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordiger, absoluut
verhinderd is aan het schoolexamen deel te nemen, stelt hij of zijn
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wettelijke vertegenwoordiger de teamleider zo vroeg mogelijk voor de
aanvang van bedoelde toets in kennis van deze verhindering en de
reden(en) daarvoor.

6. Blijft men in deze in gebreke dan geldt hetzelfde als in het tweede lid.

1.6 Herkansing schoolexamen SE

1.6.1 Herkansing algemeen

● Voor de duur van de opleiding heeft elke kandidaat VMBO B en K recht
op één herkansing van een willekeurig examenvak aan het eind van elke
periode zoals aangegeven in het vakspecifieke PTA

● Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot een
volgende periode.

● De schoolexamens van de vakken die deel uitmaken van een
combinatiecijfer zijn niet herkansbaar.

● De kandidaat die KV1 in het voorlaatste examenjaar met een
onvoldoende  afsluit, krijgt voordat tot bevordering overgegaan wordt
naar het eindexamenjaar een opdracht en een extra taak die voldoende
gemaakt moet worden.

● Praktische toetsen/opdrachten, handelingsdelen en het profielwerkstuk
zijn niet herkansbaar.

● In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde resultaat als definitief
cijfer voor het betreffende onderdeel.

● De herkansingstoets betreft dezelfde stof als de oorspronkelijke toets.
● De wijze van toetsing kan afwijken van de wijze van de oorspronkelijke

toets.
● Wanneer een kandidaat voor een bepaalde periode geen gebruik maakt

van de herkansingsmogelijkheid, kan daar in een later stadium niet op
teruggekomen worden.

● Wanneer een kandidaat een te laag cijfer (lees een afgeronde 3) voor
een beroepsgericht keuzevak behaald dan kan hij dit keuzevak
herkansen door middel van een eindtoets over de inhoud van het
keuzevak.

● Een kandidaat van 4VMBO B/K die het examenjaar overdoet, mag een
herkansing maken van een schoolexamentoets uit 3 VMBO B/K. Deze
kandidaat wordt over de stof getoetst uit het voorgaande leerjaar.

● Een kandidaat die door ziekte een herkansingstoets mist, behoudt zijn
recht op herkansing.

● Een kandidaat die zich voor de herkansing opgeeft maar deze niet
maakt, kan de gemiste herkansing niet inhalen.

● Een kandidaat die zich voor een herkansing opgeeft, maar zonder
afmelding absent is, verspeelt daarmee zijn recht op herkansing.
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1.6.2 Bijzondere herkansingen

● Wanneer een kandidaat wegens bijzondere omstandigheden een
schoolexamen niet optimaal kan maken c.q. voorbereiden, kan deze
leerling een verzoek tot bijzondere herkansing indienen bij de
examencommissie.

● Een bijzondere herkansing is niet herkansbaar.
● De examencommissie kan in een bijzonder geval besluiten om voor

praktische toetsen en handelingsdelen een bijzondere herkansing toe te
staan.

● Het bevoegd gezag kan besluiten in bijzondere omstandigheden af te
wijken van bovengenoemde herkansingsregeling.

1.6.3 Procedure aanvragen herkansingen

● Herkansings-aanvragen in de voor-examenklassen worden via SomToday
ingeleverd.

● De aanvraag voor een herkansing uit 4 VMBO  voor een toets uit
SE-periode 4 moet voor de zomervakantie ingediend zijn op het tijdstip
dat op de jaarplanning staat aangegeven. Aanvragen die later ingediend
worden, kunnen niet gehonoreerd worden.

● Herkansings-aanvragen in de examenklassen worden via SomToday of
schriftelijk op daarvoor bestemde formulieren bij de examencommissie
ingeleverd, tenzij door de afdelingsleider anders bepaald, zo spoedig
mogelijk na de bekendmaking van de cijfers van de schoolexamens. De
aanvraag dient voor een nader te bepalen tijdstip ingediend te worden.
Aanvragen die later ingediend worden, kunnen niet gehonoreerd worden.

1.6.4 Regels met betrekking tot gestelde deadlines

Als een leerling zich niet houdt aan een in dit Programma van Toetsing
gestelde deadline voor het inleveren van dossiers en verslagen van een
bepaald, in het Programma van Toetsing omschreven, onderdeel of als de
kandidaat zich niet houdt aan andere in dit Programma van Toetsing
genoemde deadlines, zal hem maximaal 2 weken uitstel verleend worden.
Met dien verstande dat dit uitstel meetelt als herkansing. Mocht de leerling
dan nog niet voldaan hebben aan de opdracht kan hem een 1 worden
toegekend (voor zover de toets/opdracht wordt gewaardeerd met een
cijfer). Voor die onderdelen waarbij deadlines worden gesteld en waarbij de
opdrachten niet met cijfers worden gewaardeerd geldt dat de leerling
aangemaand zal worden. Mocht hij dan in gebreke blijven zal de verdere
verantwoording voor het uitvoeren van de opdracht geheel bij de leerling
liggen. Dit zal zijn ouders/verzorgers per brief worden meegedeeld.
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Overgang van klas 3 naar klas 4

Bevorderd:

1. Gemiddeld SE-cijfer 6,0 of hoger en maximaal één SE-cijfer (voor praktijk
inclusief CSPE) tussen de 4,50 en 5,50

Bespreken:

1. Het gemiddeld SE-cijfer (voor praktijk inclusief CSPE) is 6,0 of hoger met
één cijfer tussen 4,0 en 4,50, of

2. Het gemiddelde SE-cijfer ligt tussen 5,5 en 6,0, of
3. Het afgeronde eindcijfer Maatschappijleer is een 5.

Doubleren:

1. Twee of meer SE-cijfers (voor praktijk inclusief CSPE) lager dan 5,0, of
2. Een SE-cijfer lager dan 4,0, of
3. Gemiddelde SE cijfer lager dan 5,5, of
4. Het eindcijfer maatschappijleer-1 is een 4 of lager.

Indien de kandidaat niet toelaatbaar is in leerjaar 4 in de betreffende sector
en het niveau vervallen alle behaalde SE en CSPE cijfers. Er zijn de
volgende mogelijkheden:

1. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op hetzelfde
niveau.

2. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in dezelfde sector en op een ander
niveau.

3. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en op
hetzelfde niveau.

4. De kandidaat start opnieuw in leerjaar 3 in een andere sector en ander
niveau.

5. De kandidaat start in leerjaar 4 op een lager niveau, mits voldaan aan het
PTA van het lagere niveau dan wel een aanvullend programma hiervoor te
volgen.

6. Er wordt een verdiepingsopdracht aangeboden die aan bepaalde eisen moet
voldoen. Indien dit afgerond is vóór de start van het nieuwe schooljaar en
het resultaat minimaal voldoende is, wordt de leerling toegelaten in het
vierde leerjaar in dezelfde sector en hetzelfde niveau.
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Slaag/zak regeling

Geslaagd voor het vmbo examen als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het
centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is on-afgerond een
5,5. Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden.

Je slaagt als:

● alle eindcijfers een 6 of meer zijn;
● 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer;
● 1 eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger

waarvan ten minste 1 cijfer 7 of hoger;
● voor 2 vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of

hoger waarvan ten minste 1 cijfer 7 of hoger.
● geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is. Let op: ook voor de

afzonderlijke keuzevakken moet je tenminste het eindcijfer 4
halen.

1.7 Berekening gemiddeld Schoolexamencijfer

Gemiddelde SE1 t/m SE8

1.8 Berekening eindcijfer

De berekening van het eindcijfer is als volgd.

(SE+CE)/2

Hieruit volgd een cijfer welke wordt afgerond naar geheel cijfer.

1.9  Voldoende bepaalde vakken nodig

Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands
minimaal een 5 halen. Ook moet je minimaal een voldoende hebben
gehaald voor de vakken:

● lichamelijke opvoeding;
● het kunstvak Kckv uit het gemeenschappelijke deel;

het eindcijfer SE maatschappijleer telt mee in de slaag-/zakregeling
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1.10 Geslaagd voor het leerwerktraject

Volg je een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg? Dan
geldt dat je slaagt als je:

● het vak Nederlands met een 6 of hoger afsluit;
● het beroepsgerichte programma met een 6 of hoger afsluit; 
● het combinatiecijfer van de keuzevakken een 6 of hoger afsluit;

1.11 Vaststelling eindcijfer vmbo-examen

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een afgerond cijfer van 1
tot en met 10. Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en
het centraal examen. Is het 1e cijfer (van het eindcijfer) achter de komma
een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer naar beneden afgerond. Is dat
cijfer een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer naar boven afgerond.

Heeft een vak alleen een schoolexamen en geen centraal examen? Dan is
het cijfer voor het schoolexamen meteen het eindcijfer. De directeur van de
school stelt per vak het eindcijfer vast.

Regeling voor afgewezen leerling

Wat staat vast:
De gezakte leerling moet alle centrale examens overdoen, ongeacht het
behaalde cijfer.

Invulling programma gezakten:
● Het gehele programma wordt opnieuw gevolgd, m.u.v. de

keuzemodules
● Alle schoolexamentoetsen uit het 4e leerjaar alsmede de

kernmodules uit leerjaar 3 moeten opnieuw worden afgelegd,
● Indien van toepassing gelden opnieuw beoordelingen en cijfers

zoals vastgesteld bij de overgangsregeling VMBO 3 naar VMBO 4
● De gezakte leerling heeft recht op het aantal herkansingen dat

gelijk is aan het aantal waarmee de eerste keer gestart is in het
examenjaar.

Toegestane hulpmiddelen

https://www.examenblad.nl/publicatie/20160627/regeling-toegestane-hulp
middelen/2018
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Beperking

De mogelijkheid om aangepast examen te doen voor leerlingen met een
beperking (waaronder dyslexie en/of dyscalculie) is wettelijk vastgelegd in
Artikel 55 Eindexamenbesluit. Standaard hebben leerlingen met dyslexie
recht op verlenging van de examentijd bij de centrale examens met
maximaal 30 minuten. Bij schoolexamens (doorgaans van korte duur) is de
verlenging naar rato.

http://wetten.overheid.nl

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de in dit programma van Toetsing en Afsluiting en de
in het examenreglement gestelde regels niet is voorzien, beslist de
directeur of diens plaatsvervanger.
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