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2 EXAMEN?! 
 

Beste leerling, 
 

Het examen komt nu echt in de buurt. Wil je meer weten over jouw eindexamen? Kijk dan eens op 
www.lerenvoorhetexamen.nl  en www.mijneindexamen.nl  
Op deze websites vind je allerlei informatie over je examen en er staan handige examentips! 

 
In dit boekje vind je de belangrijkste informatie over de examens op het SKILLS vmbo. Zo kun je dingen lezen 
over de praktijkexamens, centrale digitale examens (BB & KB) en over welke hulpmiddelen toegestaan zijn. 

 
Nog een belangrijke opmerking: mobiele communicatiemiddelen (zoals een mobiel of een smartwatch) zijn niet 
toegestaan tijdens het examen. Je mag deze ook niet in bijvoorbeeld je broekzak meenemen. Doe dit ook echt 
niet! 

 
Heb je nog vragen? Stel deze dan aan je mentor of loop een keer bij de examensecretaris of de 
LeCo leerjaar 4 langs. 

 
Heel veel succes met de (voorbereidingen voor je) examens! 

 
Mevrouw A. Twisk 
 

 Mevrouw F. Draaisma Mevrouw W. de Groot  Mevrouw S. Humady Mevrouw W. Beentjes 

Examensecretaris Lid Examencommissie Lid Examencommissie  Lid Examencommissie Lid Examencommissie 
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3 PRAKTIJKEXAMENS 
 

Alle profielvakken doen dit jaar een centraal praktijkexamen (CSPE) in leerjaar 4. Mocht dit toch veranderen 
door aanvullende maatregelen, dan word je daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht 

 
 

4 RV-TOETS   
 
Eventueel op individuele basis aan te vragen. 
 

 
 

5 CENTRALE EXAMENS 
 

Woensdag na de meivakantie op 10 mei starten de digitale en schriftelijke examens, ook wel het CE. Je krijgt 
begin april een concept examenrooster. ‘Concept’ omdat er altijd nog iets kan veranderen. Mocht dit gebeuren, 
dan vertellen we je dat zo snel mogelijk! 

 
Het definitieve rooster krijg je samen met de akkoordverklaring uitgereikt. Op de akkoordverklaring staan je 
definitieve cijfers van de schoolexamens (SE). Alle onderdelen uit het PTA vormen samen het SE-cijfer. Het PTA 
is het Programma van Toetsing en Afsluiting en staat op de website van het SKILLS vmbo. 

 
Voor basis- en kaderniveau werken we met digitale flexibele centrale examens. Hiervoor maken wij onze eigen 
schoolplanning en word je ingedeeld in een groep. 

 
5.1 Afname  

 
De digitale CS[P]E's bb en kb mogen vanaf 3 april tot en met 21 juli worden ingepland. Binnen deze periode 
bepaalt de school zelf de afnamemomenten. De school regelt ook zelf de momenten van inhalen en 
herkansen.  
Onze planning voor de digitale flexibele examens sluit zo goed als mogelijk aan bij de landelijke tijdvakken 
van de schriftelijke examens. We proberen elke leerling examen te laten doen tussen 10 en 17 mei 2023. Er 
kunnen echter redenen zijn om deel te nemen aan de centrale examens vanaf 19 juni tot en met 29 juni, 
bijvoorbeeld door [langdurige] ziekte of andere gebeurtenissen tijdens de eerste afname. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Uitslag BB/KB 6 juli hangt af van het aantal leerlingen dat (her)examen doet.  
 
 

5.2 Examens CSE 
 De examentraining is op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei tijdens de les of op afspraak met je vakdocent 
 De digitale examens voor basis en kader zijn van maandag 10 tot en met woensdag 17 mei.  

 

datum onderwerp Wanneer  
19 april Tekenen akkoordverklaring in aula  15.15 uur 

8 en 9 mei 
 
10 mei tot en met 17 mei 
 
22 en 23 mei 
 
24 mei tot en met 2 juni 
 

Examentraining CSE 
 
Digitale examens BB/KB  
 
Examentraining profielvak 
 
CSPE profielvak 

 
 
Uitslag: 14 juni 
  
 
 
Uitslag 14 juni 

 19 tot en met 29 juni Eerste afname of herkansingen 
[voor afname wordt er training 
gegeven] 

Uitslag: 6 juli* 
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5.3 Examens CSPE 

 De examentraining is op maandag 22 mei en dinsdag 23 mei tijdens de les of op afspraak met je vakdocent 
 Het CSPE wordt van 24 mei tot en met 2 juni afgenomen.  

 

6 GESLAAGD? 
 

6.1 Uitslagbepaling 
Voor de uitslagbepaling gelden de regels voor de leerlingen die dit jaar de centrale examens [CS en CSPE] 
doen. Een voorwaarde om te kunnen slagen voor het diploma is dat het rekenkundig gemiddelde van de bij het 
centraal examen behaalde resultaten ten minste een 5,5 is (de 5,5-regel). Hieronder staat de volledige slaag-/ 
zakregeling, zoals deze in schooljaar 2023 van toepassing is. 

 
Reguliere slaag/zakregeling   

 
Je bent geslaagd als je aan alle volgende 4 punten hebt voldaan: 

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 

2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger 

3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of 

o je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is 

4. Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding zijn 'voldoende' of 'goed'. 

LET OP 

• Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

• Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je  

centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je geen centraal examen. 

• Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer 

 telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 

Doe je het profielvak-cspe en heb je keuzevakken gevolgd: 

De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer, het  
zogenaamde combinatiecijfer. Dit telt als cijfer van één vak mee in de uitslagbepaling. 
Je mag voor één van de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 
3 of lager als eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het combinatiecijfer een 4 of hoger. 
Het beroepsgerichte programma bestaat uit het beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken in het vrije  
deel. Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één keer meetellen in de uitslagbepaling, net zoals al 
je cijfers voor de algemene vakken. 

 

 



Pagina 6 van 13 

 

 

 

6.2 Nog niet geslaagd?  
Dit jaar heb je twee herkansingen. Een herkansing voor de centrale examens van de AVO-vakken 
(denk aan vakken als Nederlands, biologie, wiskunde etc.) en een herkansing voor het CSPE. 
 
Aanvraag deelname herkansing: 

1. Je bespreekt dit met je ouder(s)/verzorger(s), mentor en vakdocent. 
2. Opgave herkansing BB/KB, 16 juni 2023 voor 10:00 uur aanmelding voor herkansing CE/CSPE door  

inlevering van het strookje bij LeCo leerjaar 4  
Te laat inleveren houdt in dat er geen herkansing mogelijk is voor BB/KB. 

 
 
Hoe bereken je je eindcijfers? 
Eindcijfers worden altijd afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Een 5,50 is een 6. Stel, je hebt voor Nederlands een 
5,3 voor je schoolexamen en een 7,4 voor je centraal examen. Je berekent dan het gemiddelde van deze 
cijfers: 

 
1. Je telt de cijfers op: 5,3 + 7,4 = 12,7. 

 
2. Je deelt 12,7 door 2. 

 
3. Je gemiddelde eindcijfer is 6,35. 

 
4. Dit eindcijfer rond je naar beneden af. Je hebt dus voor Nederlands een eindcijfer 6. 

 
Hoe bereken je je combinatiecijfer? 
Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken de volgende cijfers gehaald: 7, 6, 5 en 8. Dan bereken je 
je combinatiecijfer als volgt: 

 
1. Je telt de cijfers op, dus: 7 + 6 + 5 + 8 = 26. 

 
2. Je deelt dit getal door 4, dus: 26 : 4 = 6,5. 

 
3. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

 
Let op: Als je meer beroepsgerichte keuzevakken hebt gevolgd – laten we zeggen 5 – dan tel je ook 5 cijfers op 
en deel je de uitkomst door 5. 

 
 

Bovenstaande informatie is te vinden op de website www.laks.nl. 
 

Let op! Het vak wiskunde kan je niet omwisselen op het laatste moment, je hebt namelijk geen SE-cijfer voor het vak 
rekenen. 

 

http://www.laks.nl/
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7 TOEGESTANE HULPMIDDELEN 
 

Er zijn allerlei regels over wat je wel en niet mag meenemen naar het CE, ook wel de hulpmiddelen genoemd. 
Heb je de belangrijkste spullen of moet je nog iets regelen? 
 

Vak leerweg hulpmiddel 

alle vakken alle 
leerwegen 

Basispakket, bestaande uit: 

- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- nietmachine  

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenmachine  

alle centrale examens alle 
leerwegen 

Eendelig verklarend papieren woordenboek Nederlands  

of 
Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands  

Fries, moderne vreemde 
talen 

alle 
leerwegen 

Woordenboek naar en van de doeltaal; 

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-
Engels  

wiskunde alle 
leerwegen 

Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos 
roosterpapier in cm2 

nask 1, nask 2 alle 
leerwegen 

Door het CvTE goedgekeurd informatiemateriaal  

cspe beroepsgericht bb, kb en gl De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 
gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van 
het cspe wordt elk jaar o.a. in de instructie voor de examinator 
meegedeeld. 

cpe beeldend gl, tl Informatie over de afname wordt elk jaar in de instructie voor de examinator 
meegedeeld. 

 
7.1  Woordenboek 

 
Woordenboek Nederlands 
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle flexibele digitale examens bb en kb, centraal 
praktische examens bb en kb, kortom bij alle centrale examens vmbo. In plaats van het eendelig woordenboek 
Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat 
(bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands 
(bijvoorbeeld Spaans - Nederlands). Een woordenboek Nederlands- thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook 
toegestaan.  

 
 
 
 
 



Pagina 9 van 13 

 

 

8 TIJDPAD 
 

In het tijdpad vind je alle belangrijke momenten op een rij. 
 
 
 

PERIODE WAT 
APRIL  

14 – deadline voor alle  
examenvakken en MA, CKV, 
LO  en LOB 

 Alle onderdelen uit het PTA (leerjaar 4) moeten zijn afgerond, anders kan je geen   
 examen doen! 
 

Dit geldt ook voor het werk van het PTA LOB, CKV (leerjaar 3), LO en MA. 
 

 
18 Op 18 april controleer je samen met je ouders/verzorgers je cijfers in Magister 

19 Om 15.15 uur kom je naar school om je definitieve cijferlijst met eindcijfers SE 
algemene vakken, keuzevakken en praktijkvak, LOB, LO, CKV en MA te 
ondertekenen.   

22 april t/m 7 mei Vrij: meivakantie. 

MEI 
8 en 9 mei  Examentrainingen vooraf aan centrale examens. 

Op deze dagen wordt een laatste examentraining gegeven. Je krijgt de tips en trucs 
voor het maken van het examen.  
Houd voor de lessen het rooster in de gaten, zodat je weet wanneer ze gegeven 
worden 

10  t/m 17 Start Centrale Examens (CSE). Zorg altijd dat je op tijd in de sportbox bent! 
 

22 en 23 Examentrainingen vooraf aan centrale praktijk examens. 

24 Start Centrale Schriftelijke Praktijk Examens [CSPE] 

29 Tweede Pinksterdag - vrij 

  

JUNI 
t/m 2  Afname CSPE 
14 
Uitslag CE BB en KB 

 
 

Uitslagbepaling: afgewezen 
of geslaagd? 

Uitslag CSE BB en KB 
 

Voorlopig/definitief afgewezen en geslaagde kandidaten worden vanaf 
14.00 uur door de mentor gebeld. 
De voorlopig/definitief gezakte kandidaten maken een afspraak om de mogelijkheden 
van een herkansing (CS[P]E) of vervolgopleiding te bespreken. 

 
Alle geslaagden komen om 15.30 uur op school bij de mentor voor het in ontvangst 
nemen van de voorlopige cijferkaart en het bespreken van een eventuele mogelijkheid 
tot herkansen. 
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PERIODE WAT 
JUNI 
16 Voor 10:00 uur aanmelding voor herkansing in het tweede afname CE BB/KB 

door inlevering van het strookje bij LeCo leerjaar 4. 
Ook de voorlopig afgewezen kandidaten moeten een strookje inleveren. 
Te laat inleveren houdt in dat er geen herkansing mogelijk is. 

19 t/m 26 Training en afname Centrale Examens (CSE en CSPE) herkansingen 
. 
Zorg altijd dat je op tijd in de sportbox of in het praktijklokaal bent! 
In de dagen voorafgaand aan een examen wordt een laatste examentraining gegeven. 
Je krijgt de tips en trucs voor het maken van het examen. Deze lessen zijn verplicht! 

 
De tijdstippen van de herkansingen CSE staan op de herkansingsbrief. Voor het CSPE 
wordt per leerling een afspraak gemaakt. 

JULI 
6  

 
Uitslagbepaling: afgewezen 
of geslaagd? 

Uitslag CS[P]E herkansingen 
 

Definitief afgewezen en geslaagde kandidaten worden vanaf 14.00 uur door de 
mentor gebeld. 
De definitief gezakte kandidaten maken een afspraak om de mogelijkheden van een 
vervolgopleiding te bespreken. 

19 DIPLOMA-UITREIKING 
 
Nadere informatie over de diploma-uitreiking volgt nog 
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9 INSTRUCTIE VOOR HET DIGITALE EXAMEN BB & KB 
 

1. Tijdens het examen is er volledige stilte. 
 

2. Bij vragen steek je je vinger op. Inhoudelijke vragen worden niet beantwoord. 
 

3. Het is niet toegestaan mobiele communicatiemiddelen bij je te dragen of te gebruiken tijdens het examen. 
Je mag om deze reden ook geen smartwatch om hebben. 

 

4. Er mogen geen woordenboeken en/of rekenmachines uitgewisseld worden met elkaar. 
 

5. Een enkele keer gebeurt het dat een computer vastloopt of het beeld op zwart gaat. Schrik niet. Meld dit 
aan de surveillant en dan krijg je te horen hoe verder te handelen. 

 
6. Tijdsduur examen: 

a. Het examen duurt 60 minuten voor BB en 90 minuten voor KB. 
b. Het wiskunde en Nederlandse examen duren 90 minuten voor BB en 120 minuten voor KB 
c. Je mag niet eerder vertrekken dan 35 minuten na de start van het examen. 
d. Kandidaten met een faciliteitenkaart hebben 30 minuten extra tijd (dyslexie, ADHD, ADD of 

korter dan zes jaar in NL). 
e. 15 minuten voor het einde van de zitting wordt door de surveillant aangegeven dat er nog 15 

minuten resten. Gedurende de laatste tien minuten mag niemand meer de sportbox 
verlaten. 

 

7. Drinken en eten mag zachtjes tijdens het examen. 
 

8. Als je naar de wc moet, geef je dit aan bij de surveillant. 
 

9. Als je alle vragen gemaakt hebt, dan wacht je met inleveren van het examen (dus NIET op de inleverknop of 
het kruisje drukken). Samen met de surveillant kijk je of het examen ingeleverd kan worden. Na 
toestemming lever je je examen pas in door op de inleverknop te drukken. 
Na het inleveren van het examen kan er niks meer aan veranderd worden. 
Jij bent verantwoordelijk voor het maken van alle vragen. Let hier dus goed op. 

 

10. Kijk bovenin goed hoeveel vragen het examen heeft, zodat je weet hoeveel vragen je moet maken. Gebruik 
onderin de schuifbalk om te controleren of je alle vragen gemaakt hebt. 

 
11. Na afloop van het examen mag er niets meegenomen worden aan kladpapier, aantekeningen of 

antwoorden. Er mag dus niets dat met het examen te maken heeft de sportbox verlaten. 
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10 CONCEPT ROOSTER DIGITALE EXAMEN BB & KB 
 
 
 

Concept examenrooster niveau 
klas (aantal leerlingen+leerlingen met een 
faciliteitenpas) 

   
   
woensdag 10 mei   
9.15-11.15 BB nask 4vc (11+5) 
9.15-11.15 BB eco 4vb (15+7) 4va (5) 
9.15-11.15 BB bio 4va (11+2) 
   
   
11.30-13.30 KB nask 4vf (15+2) 4vg (13+5) 
11.30-13.30 KB bio 4vd (15+3)   
   
   
13.45-15.45 KB eco 4ve (4+3) 4vf (19+1) 
   
donderdag 11 mei   
11.30-13.30 KB ned 4vd (18) 4ve (15) 4vf (20) 
   
13.45-15.45 (16.15) KB ned 4vd (3) 4ve (7) 4vf (2) 4vg (16+7) 
   
vrijdag 12 mei   
9.15-11.15 BB wis 4va (11+2) 4vb (9+5) 4vc (11+5) 
9.15-11.15 BB duits 4vb (6+2) 4va (5) 
   
   
11.30-13.30 KB wis 4vd (16) 4ve (8) 4vf (16) 4vg (15) 
   
13.45-15.45 (16.15) KB wis 4vd (3) 4ve (5) 4vf (2) 4vg (6) 
13.45-15.45 (16.15) KB duits 4vd (2) 4ve (7+2) 4vf (4) 4vg (1+1) 
   
maandag 15 mei   
9.15-11.15 BB engels 4va (16+2) 4vb (15+7) 4vc (11+5) 
   
11.30-13.30 KB engels 4vd (18) 4ve (15) 4vf (20) 
   
13.45-15.45 KB engels 4vd (3) 4ve (7) 4vf (2) 4vg (16+7) 
   
dinsdag 16 mei   
9.15-11.15 BB ned 4va (16+2) 4vb (15+7) 4vc (11+5) 
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11 EXAMENKLACHT? 
Is er iets misgegaan met de organisatie van het examen of is er iets niet goed gegaan tijdens het examen? 
Neem dan contact op met school. Ga naar je docent of naar de examensecretaris mevrouw A.Twisk 
[kb_examensecretariaat@skillsvmbo.nl] 

 
Heb je een vraag of klacht over het examen? Zat er volgens jou een fout in het examen of vond je een vraag 
onduidelijk? Vertel het aan LAKS. Home - Landelijk Aktie Komitee Scholieren (laks.nl) Het LAKS verzamelt dit 
soort klachten en geeft dit door aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Wie weet is jouw klacht 
reden voor het CvTE om iets te veranderen. Ga naar Eindexamenklacht of bel met 020-5244066. 

 

 

https://www.laks.nl/
https://www.examenklacht.nl/
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