
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

PROGRAMMA VAN TOETSING  

 

EN AFSLUITING 

 

    2020-2021 

 

                   Locatie Heythuysen 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 



  

1 

 
 

Inhoudsopgave 

 

 

 

 

 

Inleiding 2 

1. Het examendossier 3 

2. Het PTA 3 

3. De beoordeling 4 

4. Het profielwerkstuk 5 

5. Kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en LOB 6 

6. De examenprogramma’s 7 

7. Fraude 7 

8. Regeling herkansingen                                                                                         8  

9. Cijferbepaling bij doublure examenjaar 8 

    10. Toegestane hulpmiddelen                                                                                     9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

Inleiding 

 

Het schoolexamen vmbo wordt afgenomen in de vorm van een examendossier. De 

leerlingen werken aan het examendossier gedurende de gehele bovenbouwperiode. 

Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA) vast. De inhoudelijke eisen waaraan het examendossier moet 
voldoen, zijn beschreven in de examenprogramma’s van de betreffende vakken. 

 

In het examenreglement van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zijn alle 
regels en afspraken vastgelegd rondom het centraal examen en het schoolexamen. 

 

In het geval van een mogelijke tegenspraak met het examenbesluit (hierin staan alle 

regels en richtlijnen vanuit de overheid rondom het examen), is het examenbesluit 
altijd leidend. 

 

*De school behoudt zich het recht om gedurende het schooljaar, indien nodig, 

aanpassingen in het PTA aan te brengen. Gedurende het schooljaar kan blijken dat 
leerlingen niet de gehele stof van afgelopen jaar tot zich hebben kunnen nemen in de 

periode dat de leerlingen verplicht onderwijs op afstand hebben moeten volgen. 
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1. Het examendossier 

 

Het examendossier is het geheel van onderdelen van het schoolexamen. Het 

examendossier bevat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor de 

eindexamenvakken. 
 

2. Het PTA 

 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft de toetsing van het 

schoolexamen. Het algemene gedeelte bevat regels over herkansingen, 

herexamens en overgangsnormen.  

In het vakinhoudelijke gedeelte worden de schoolexamens, de praktische 

opdrachten en de handelingsdelen beschreven met hun wegingen, de 

domeinen en of een werk herkansbaar is. 
  

Het PTA heeft twee functies: 

- Het is een document dat bedoeld is om de leerlingen en de ouders te informeren 
over de inhoud en de afname van het schoolexamen. 

- Het PTA is een verantwoording van de school aan de inspectie. Het PTA kan 

geraadpleegd worden op de website van de school. 
 

Het PTA moet voldoen aan de volgende voorwaarden:   
- In het PTA zijn de verplichte domeinen van het eindexamenprogramma herkenbaar 

aangegeven en naar evenredigheid vertegenwoordigd.  
- Binnen elk van de domeinen van het examenprogramma zijn de schoolexamens, 

de praktische opdrachten en de handelingsdelen representatief voor de 
desbetreffende eindtermen.  

- De variatie aan toetsvormen in het schoolexamen is aangegeven en is dekkend en 
evenwichtig ten opzichte van het eindexamenprogramma.   

- Er is geen (groot) verschil in moeilijkheidsgraad tussen het schoolexamen en het 
centraal examen. 

 
 
 

http://www.ursula.nl/
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3. De beoordeling 

 

3a. De regels rondom beoordeling van het schoolexamen zijn vastgelegd in het 
examenreglement van SOML.  
 

3b. Van elk schoolexamen zijn de beoordelingscriteria en de puntentoekenning vóór 

de afname vastgelegd door de vakgroepen (en aangegeven op het 
schoolexamenwerk). Achteraf is een bijstelling van de puntentoekenning en/of de 

cesuur mogelijk bij een verkeerde inschatting van de toetstijd en/of van de 

moeilijkheidsgraad of bij misverstanden over de te bestuderen stof. Dit alles ten 

gunste van de leerlingen. Treedt hierbij een meningsverschil op tussen leerlingen en 
de vakgroep, dan beslist de directeur.  
Indien zich tijdens een schoolexamen bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan, is er de mogelijkheid om het schoolexamen over te doen. Ook hierover 

beslist de directeur. 
 

3c. De beoordelingscriteria en de puntentoekenning van praktische opdrachten (niet 

zijnde praktische opdrachten voortkomend uit het beroepsgericht programma in het 

vmbo) en handelingsdelen worden vooraf door de docent aan de leerlingen bekend 

gemaakt.    
Indien zich tijdens een praktische opdracht of een handelingsdeel bijzondere 

omstandigheden hebben voorgedaan, is er de mogelijkheid om de praktische 

opdracht of het handelingsdeel over te doen. Ook hierover beslist de directeur. 
 

Opmerking:  
Artikel 5 van het Eindexamenbesluit Onregelmatigheden sluit de mogelijkheid uit om 

voor het te laat inleveren van een opdracht punten in mindering te brengen op het 

cijfer.  
 

3d. Binnen tien werkdagen nadat een schoolexamentoets is gemaakt, wordt deze met 

de leerling besproken. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling van het 

door hem gemaakte werk, kan de leerling zich wenden tot de teamleider. De 
teamleider zal dit bespreken met de directeur. Krijgt de leerling ook hier geen gelijk, 

dan kan de leerling in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag ingestelde 

commissie van beroep. 
 

3e. In de vooreindexamenjaren worden de cijfers van het schoolexamen vastgelegd en 

uitgereikt aan de leerlingen en hun ouders. Bij de start van het examenjaar, uiterlijk 
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voor 1 oktober, krijgen de leerlingen een overzicht van de behaalde cijfers behaald in 

het voorexamenjaar. Tot één week na de uitreiking van het deze cijferlijst krijgt de 

leerling de tijd om bezwaar te maken tegen behaalde cijfers.  
De leerlingen verklaren uiterlijk één week na uitreiking van de cijferlijst zich door 

middel van een handtekening op een cijferlijst akkoord met de behaalde (eind)cijfers.  
 

3f. Iedere vakgroep dient zich te verantwoorden voor de kwaliteit van het 

schoolexamen. Elk schooljaar levert iedere vakgroep ten minste een schoolexamen 
of een praktische opdracht (met beoordelingscriteria) in bij de directeur. De directeur 

bepaalt wanneer dit gebeurt. De tijdstippen van inlevering kunnen per jaar en per 

vakgroep verschillend zijn. Deze schoolexamens, opdrachten en handelingsdelen 

worden bekeken door de directeur, eventueel met behulp van derden. De 
aangeleverde schoolexamens, opdrachten en handelingsdelen worden vijf jaar 

bewaard in een dossier. 

 

4. Het profielwerkstuk 

 

4a. Het schoolexamen omvat voor de theoretische leerweg en de gemengde leerweg 

een profielwerkstuk.  
Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 

geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen en die van 
betekenis zijn in de betreffende sector.  
Het profielwerkstuk heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de 

leerling onderwijs volgt. 
 

4c. Voordat leerlingen aan het profielwerkstuk gaan werken is aangegeven: 

- de eisen van het aantal betrokken vakken, 

- de eisen met betrekking tot het werken in duo’s of individueel, 

- de eisen betreffende de presentatie. 
  

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met “onvoldoende”, “voldoende” of “goed”. 

Om te kunnen voldoen aan de slaag-zakregeling moet voldoende of goed behaald 

zijn. 
 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door een of twee examinatoren die de leerling 

hebben begeleid bij de totstandkoming van het profielwerkstuk.  
 

4d. Omdat het profielwerkstuk een onderdeel is van het schoolexamen moet het zijn 

afgerond en beoordeeld op het moment dat de SE-cijfers definitief worden 
vastgesteld.  

Op grond van artikel 32, tweede lid, kan het bevoegd gezag hiervan afwijken. 
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5. Lichamelijke opvoeding, ckv, maatschappijleer en LOB 

 

5a. De vakken kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding worden 
beoordeeld met “onvoldoende”, “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling gaat uit 

van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het 
genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het PTA. 

Voor bovengenoemde vakken moet minimaal de kwalificatie “voldoende” zijn 
behaald. 
 

5b. Kunstvakken inclusief ckv sluit op het vmbo af in klas 3. Het vak ckv moet met 

een voldoende worden afgesloten om te kunnen voldoen aan de slaag-zakregeling.  

 

5c. Het vak lichamelijke opvoeding sluit af in het eindexamenjaar. Het vak 
lichamelijke opvoeding moet met een voldoende worden afgesloten om te kunnen 

voldoen aan de slaag-zakregeling.  

 
5d. Het vak maatschappijleer wordt op het vmbo afgesloten in klas 3. Het behaalde 

eindcijfer wordt meegenomen in de slaag/zakregeling van het eindexamen.  
 

5e. Er moet, als onderdeel van het examenprogramma, voldoende invulling 

zijn gegeven aan het LOB-dossier. 
 

 

6. De examenprogramma’s 

 

Het ministerie stelt voor elk van de onderwijssoorten de examenprogramma’s vast, 
waarin zijn opgenomen:  

- een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak,  
- welk deel van de examenstof centraal wordt geëxamineerd en over welke 

examenstof het schoolexamen zich uitstrekt,  
- de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. 

 

7. Fraude 

 

In het Examenbesluit (Artikel 5) komt de term fraude niet voor. De wetgever gebruikt 

de veelomvattende term onregelmatigheid. Het plegen van fraude valt hieronder. 

Hieronder worden een aantal mogelijke onregelmatigheden weergegeven. 
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7a. Indien een toezichthouder waarneemt dat een leerling zich schuldig maakt aan 

een frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende leerling hier 
onmiddellijk van in kennis. 
 

7b. De leerling wordt in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om 

beroepsprocedures niet in de weg te staan. In geval van een schriftelijk examen krijgt 
de leerling een nieuw antwoordblad. Op het oorspronkelijke blad wordt een melding 

van fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de leerling iets kan uitwissen wordt dit 

blad vervolgens ingenomen. 
 

7c. De toezichthouder maakt van het geconstateerde een schriftelijke melding. 
 

7d. Na afloop van het examen wordt de schriftelijke melding overhandigd aan de 
teamleider. De teamleider en de directeur stellen een onderzoek in, waarbij de 
verschillende betrokkenen worden gehoord. 
 

7e. De leerling en, bij minderjarigheid diens ouders en ouders die door de 

meerderjarige leerling gemachtigd zijn, worden schriftelijk van de beslissing 
van de directeur in kennis gesteld. De leerling wordt vanzelfsprekend gewezen 

op de beroepsmogelijkheid. 
 

7f. De sancties die kunnen worden opgelegd nadat een onregelmatigheid is 
vastgesteld zijn terug te vinden in artikel 5 van het Examenbesluit. De in het 

Examenbesluit genoemde maatregelen zijn begrenzend. Er kan geen maatregel aan 

worden toegevoegd, zoals twee punten in vermindering brengen of iets dergelijks. 
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8. Regeling herkansingen 

Naast de reuliere toetsen volgens het PTA mag elke leerling in leerjaar 3 én leerjaar 4 

gebruik maken van de herkansingsregeling: 

● per schooljaar mag voor elk vak één toets herkanst worden, 
● in het PTA zijn de toetsen die herkanst kunnen worden aangegeven, 

● de herkansing in leerjaar 3 uiterlijk 2 weken vóór het overgangsrapport 

afgenomen (SE2), 

● de herkansing wordt in leerjaar 4 uiterlijk 2 weken vóór de laatste toetsweek 

(SE4) 

● de leerling bespreekt met de vakdocent welke toets hij/zij wil herkansen, 

● de docent bepaalt wanneer en waar de toets wordt herkanst, 

● de docent geeft in Magister aan dat de leerling gebruik heeft gemaakt van de 

herkansing, 

● als het cijfer van de herkansingstoets lager is dan de eerdere toets, blijft het 

oorspronkelijke cijfer staan. Het hoogste cijfer telt, 

● als een leerling ziek is op het tijdstip van de herkansing, heeft de leerling recht 

op een nieuwe herkansing, 

● als een leerling zonder geldige reden niet deelneemt aan de herkansing, vervalt 

het recht op de herkansing 

 

* In schooljaar 2020-2021 mogen alle leerlingen twee extra herkansingen inzetten 

om werken uit de voorexamenklas te verbeteren. Per vak wordt aangegeven welke 

werken herkansbaar worden gesteld (de herkansing kan bestaan uit meerdere 

werken uit het voorexamenjaar om de leerling meer kans te geven het cijfer te 

verbeteren).  

 

9. Cijferbepaling bij doublure examenjaar 

 

Een leerling die gezakt is en het examenjaar opnieuw doet kan voor twee vakken een 

herkansing aanvragen over de leerstof van klas 3 van het betreffende vak.  Dit cijfer 

vervangt alle cijfers die de leerling behaalt heeft uit klas 3 voor het betreffende vak. 

Bij de herkansingen telt het hoogst behaalde cijfer voor de bepaling van het 

uiteindelijke schoolexamencijfer.  

 

* Bij doubleren in de examenklas geldt altijd het actuele examenbesluit. Hierdoor kan 

het voorkomen dat een leerling extra onderdelen zal moeten volgen om te voldoen aan 

de geldende regels. 
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10. Toegestane hulpmiddelen 

    

Toegestane hulpmiddelen vmbo 

// vak 

Leerweg Hulpmiddel 

Alle vakken Alle leerwegen 

Basispakket, bestaande uit: - 

schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 

- tekenpotlood  

- blauw en rood kleurpotlood - liniaal 

met millimeterverdeling 

Alle schriftelijke examens Alle leerwegen Eendelig woordenboek Nederlands of 

woordenboek Nederlands- vreemde 

taal en vreemde taal- Nederlands 

(toelichting A) 
 

Moderne vreemde talen Alle leerwegen 

Woordenboek naar en van de 

doeltaal; 

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) 

daarnaast ook woordenboek Engels-

Engels (toelichting B) 

Wiskunde Alle leerwegen 

Naast of in plaats van de 
geometrische driehoek: een windroos 

Roosterpapier in cm2 

nask1, nask2  Alle leerwegen 

Door CvTE goedgekeurd 

informatiemateriaal 
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cspe beroepsgericht en cpe 

beeldend 

BB, KB en GL 

(cspe), GL en TL 

(cpe beeldend) 

De informatie over de benodigde 

materialen, grondstoffen, 

gereedschappen en/of hulpmiddelen 

bij de praktische opdrachten van het 

cspe wordt elk jaar in de instructie 

voor de examinator meegedeeld. Het 
gebruik van een woordenboek 

Nederlands is bij deze praktische 

examens niet toegestaan. 

 
 

Toelichting:     

A | Woordenboek Nederlands 

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke 
examens; dus NIET: bij cspe’s (ook niet bij de minitoetsen) en bij het cpe beeldend 

GL/TL 

WEL: bij het cse beeldend GL/TL 

In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt 
worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld 

naar de thuistaal van de kandidaat) en/of een woordenboek vanuit de vreemde taal 
naar het Nederlands (bijvoorbeeld vanuit de thuistaal van de kandidaat). Een 

woordenboek Nederlands-vreemde taal en vreemde taal- Nederlands in één band is 

ook toegestaan. 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen 

volgens de huidige officiële spellingsregels toegestaan. 

Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de 

kandidaat zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld 
tijdnood als een kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij 

vakspecifieke termen kan het woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een 
voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de 

beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek 
is de vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een inhoudelijk afwijkende 

omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze 

omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 
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B | Woordenboek bij de moderne vreemde talen  

In voorgaande jaren is gebleken dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien 
van woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is. 

Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - 

doeltaal*) toegestaan. 

Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal 

de kandidaat behulpzaam zijn. 

Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - 

doeltaal niet zinvol, maar ook niet verboden. 

Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus 

toegestaan. 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

Voor Fries geldt ten aanzien van het woordenboekgebruik hetzelfde. 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek 

Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens 

Frans is dus een woordenboek Frans - Nederlands en Nederlands - Frans toegestaan. 
Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in plaats van Frans - Nederlands 

kiezen voor een woordenboek Frans - Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband niet 
letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een 

woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor 

doeltaal - Arabisch. 

C | Rekenmachine 
 

Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL, nask 2 GL/TL en bij het cspe 
GL voor het profielvak bouwen, wonen en interieur moet de rekenmachine naast 

de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x 
kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij wiskunde BB moet 

de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x 
kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.Bij alle overige vakken zijn de 

grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende. 
Meer mogelijkheden mag, maar: de rekenmachine mag niet één of meer van de 

volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen 
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tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op 
scherm)*, grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie. Meerregeligheid van 

het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een meerregelige 
machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat 

de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken, 
zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken is 

dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden. Ook bij de digitale 
centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel. 

      

* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals 

bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus 

worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd. 

 
D |  Informatieboek bij nask 1 en nask 2 

 
Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 in de gemengde en 

theoretische leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen 

informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd zijn: Voor BB: Binas vmbo-basis, 
informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3) 

Voor KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e 

editie, ISBN 978.90.01.80069.7).      

Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site 
www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in 

Binas te verbeteren. 

 

Schoolexamen en centraal examen 

     

De regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is 
geen voorschrift dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen 

zouden moeten worden voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan 
gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen 

in de moderne vreemde talen geen woordenboek is toestaan, of dat bij sommige 
toetsen in een vak met grafische rekenmachine volstaan moet worden met een 

eenvoudige grafische rekenmachine of dat zelfs helemaal geen rekenmachine 
gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij schoolexamentoetsen 

hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan. 
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