Examenboekje 2022-2023
Informatie over het eindexamen vmbo
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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Dit is het examenboekje van STC vmbo college. In dit boekje staat alle belangrijke
informatie voor een goed verloop van jouw examen.
Je leest hier wat je wel of niet mee moet nemen, wat je moet doen als je ziek bent
geworden of als je te laat bent voor een examenonderdeel. Ook lees je in dit boekje
hoe je je kunt voorbereiden op het examen en hoe de examenplanning eruit ziet.
Voor de diploma-uitreiking ontvang je een aparte uitnodiging.
Mochten er na het lezen van dit boekje toch nog onduidelijkheden zijn, dan kun je
altijd terecht bij je mentor of bij ons.
Wij wensen iedereen een hele goede voorbereiding in de komende spannende
maanden en heel veel succes!
De examensecretarissen
De examencommissie
E: Examencommissie-vmbo@stc-r.nl
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1 Het examen
1.1

Regels bij het schoolexamen én het centraal examen

• Zorg dat je minstens een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig bent
bij het examenlokaal.
• Je mag geen jas, tas, mobiele telefoon, smart-watch, eten en/of drinken
meenemen in het examenlokaal. Deze spullen berg je op in je kluisje. Mocht je dit
toch meenemen naar het lokaal, dan kan uitsluiting van het examen plaatsvinden
en zal je dus niet meteen slagen.
• In geval van een calamiteit meld je je vóór 8.15 uur af via 088 318 7030 (locatie
Anthony Fokkerweg) of 088 318 7100 (locatie Lloydstraat 35). Je bent verplicht
om aan het (school)examen deel te nemen, tenzij je ziek bent of er sprake is van
overmacht. Bij afwezigheid worden de examencommissie en de collegedirecteur
geïnformeerd over jouw afwezigheid.
• Kom je later dan een halfuur het examenlokaal binnen, dan kun je, ongeacht de
reden, niet meer deelnemen aan het examen. Je wordt dan automatisch
doorverwezen naar het tweede tijdvak (de herkansing). Meld je dan bij één van
de onderwijsmanagers.
• Als je te laat bent binnen het eerste halfuur van het examen, krijg je geen extra
tijd.
• Als je te laat komt voor een luistervaardigheidstoets – en de toets is al gestart –
mag je niet meer deelnemen aan deze toets.
• Je volgt in alle gevallen de aanwijzingen van de surveillanten op.
• Je houdt je aan de algemene schoolregels en de kledingvoorschriften van de
school.
• Als je klaar bent met het examen mag je het lokaal pas verlaten als minstens de
helft van de examentijd verlopen is. Duurt het examen 90 minuten, dan mag je
na 45 minuten het lokaal verlaten.
• Na het verlaten van het examenlokaal blijf je niet bij het examenlokaal hangen,
zodat de andere leerlingen die nog bezig zijn niet gestoord worden.

1.2

Het schoolexamen

Om te mogen deelnemen aan het centraal examen (CE) moet je eerst het
schoolexamen (SE) helemaal afronden. In het Programma van Toetsing en Afsluiting
(PTA) staat aangegeven welke schoolexamens je gaat maken, wat je moet leren en
welke hulpmiddelen je mag gebruiken.

Planning SE weken
SE week 1
Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 2022
Herkansing: vrijdag 4 november 2022
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SE week 2
Maandag 16
Herkansing:
SE week 3
Maandag 27
Herkansing:

t/m vrijdag 20 januari 2023
vrijdag 27 januari 2023
t/m vrijdag 31 maart 2023
donderdag 6 april 2023

Het rooster wordt gecommuniceerd via Magister.

1.3

Wat neem je mee naar het (school)examen?

Schoolexamen BB/KB/GL
Bij elk theorievak neem je de volgende spullen zelf mee:
• Twee pennen (blauw of zwart)
• Twee kleurpotloden
• Scherp tekenpotlood
• Liniaal met millimeterverdeling
• Geodriehoek moet goed zichtbare cijfers en lijnen
• Gum
• Puntenslijper
Digitaal examen BB/KB (CE)
Bij elk theorievak liggen de volgende spullen standaard op je tafel:
• Woordenboek Nederlands
• Kladpapier
Vak

Benodigdheden

Wel of niet meenemen?

Nederlands
Engels

Op school aanwezig
Op school aanwezig

Wiskunde

Woordenboek Nederlands
Woordenboek EN-NE en
NE-EN
Rekenmachine

Nask1

Rekenmachine

Binas

Op school aanwezig in
het programma op de
computer
Op school aanwezig in het
programma
op
de
computer
Op school aanwezig
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Schriftelijk examen GL
Bij elk theorievak liggen de volgende spullen standaard op je tafel:
• Woordenboek Nederlands
• Kladpapier
Bij elk theorievak neem je de volgende spullen zelf mee:
• Twee pennen (blauw of zwart)
• Twee kleurpotloden
• Scherp tekenpotlood
• Liniaal met millimeterverdeling
• Geodriehoek moet goed zichtbare cijfers en lijnen
• Gum
• Puntenslijper
Vak

Benodigdheden

Wel of niet meenemen?

Nederlands
Engels

Woordenboek Nederlands
Woordenboek EN-NE en
NE-EN
Rekenmachine
Kompasroos
Passer
Rekenmachine
Binas
Rekenmachine

Op school aanwezig
Op school aanwezig

Wiskunde

Nask1
Economie

1.4

Zelf meenemen
Zelf meenemen
Zelf meenemen
Zelf meenemen
Op school aanwezig
Zelf meenemen

Keuzevakken (CSPE) en centraal examen (CE)

Keuzevakken (CSPE)
Vorig schooljaar heb je het praktijkexamen van het CSPE al afgerond. Dit schooljaar
ga je de keuzevakken afronden tijdens de praktijklessen. In het PTA kun je zien wat
je precies moet doen.
De leerlingen die de uitstroomrichting Rijn- kust en binnenvaart hebben gekozen
doen tussen 6 februari 2023 en 17 februari 2023 het examen matroos. Zij ontvangen
het rooster van de docent.
Centraal examen BB/KB (CE)
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De digitale examens kunnen ingepland worden vanaf 15 april en duren maximaal tot
en met 28 mei. Het definitieve rooster ontvang je op een later moment. Het rooster
zal ook in Magister te zien zijn.

Vak
Nederlands
Engels
Wiskunde
Nask1

BB

KB

Examenduur (minuten)
90
60
90
60

Examenduur (minuten)
120
90
120
90

Centraal schriftelijke examen GL (CE)
Datum
11-05-2023

Aanwezig
13.15 uur

Start
13.30 uur

Einde
15.30 uur

Vak
Engels

12-05-2023

08.45 uur

09.00 uur

11.00 uur

Duits

12-05-2023

13.15 uur

13.30 uur

15.30 uur

Nask1

15-05-2023

13.15 uur

13.30 uur

15.30 uur

Wiskunde

17-05-2023

13.15 uur

13.30 uur

15.30 uur

Economie

23-05-2023

13.15 uur

13.30 uur

15.30 uur

Nederlands

De lokalen worden gecommuniceerd via Magister en de examenuitnodiging.
1.5

Tips en adviezen

Studietips
• Leg je mobiel in een andere ruimte als je aan het leren bent;
• Neem regelmatig een korte pauze tijdens het leren. Doe even iets ontspannend en
ga daarna weer verder met leren. Dit zorgt ervoor dat je de stof beter onthoudt;
• Maak een planning. Zorg dat je elk examenvak ruim van te voren in je planning
opneemt. Houd je aan je planning;
• Laat je overhoren voor de examenstof. Als je iets in eigen woorden moet vertellen,
dan onthoud je de stof beter;
• Maak gebruik van de oefenexamens op examenblad.nl en Facet online.
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2 Na het examen
2.1

De uitslag

Uitslag CE: geslaagd ja of nee?
Op woensdag 14 juni 2023 wordt de normering bekend gemaakt. De docenten gaan
druk aan de slag met rekenen en vergaderen en maken daarna zo snel mogelijk de
uitslag bekend. Wacht het telefoontje rustig af.
De leerlingen die gezakt zijn of een examen moeten herkansen, worden diezelfde
dag nog op school verwacht bij de mentor. De mentor zal de uitslag en de eventuele
herkansing met je bespreken.
2.2

Slaag/zak regeling BB/KB

SE = schoolexamen
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen
CE = digitaal examen AVO-vakken (examencijfer)

Je mag eindexamen doen als:
 PTA = voldaan (geen inhalen of ontbrekende cijfers)
 LOB = afgerond
 CKV en LO = afgerond met ‘voldoende’ of ‘goed’
 Geen keuzevak onder een 4 (afgerond)
Je bent na je CE geslaagd als:
 Het gemiddelde van je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
 Je eindcijfer voor Nederland is 5 of hoger
 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is, of
- Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er
ten minste een 7 of hoger is
Let op:
• Geen enkel eindcijfer is 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.
Het profielvak-cspe en de keuzevakken
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.
Examenboekje
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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.
Herkansen
Als je niet aan de bovenstaande eisen voldoet ben je niet geslaagd. Vaak kan je met
een herkansing dan toch nog slagen. Wat en/of welk gedeelte je gaat herkansen gaat
altijd in overleg met je docent.
Met een herkansing kan je:
• Het gemiddelde van jouw (AVO) CE en CSPE ophalen naar een 5,50 of hoger;
• Het eindcijfer voor Nederlands naar minimaal een 5 verbeteren;
• De afgeronde eindcijfers verbeteren om onvoldoendes weg te werken of een
compensatiepunt te behalen (als je die nog niet had);
• Als je al geslaagd bent kun je een cijfer op je eindlijst verbeteren.
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2.3

Slaag/zak regeling GL

SE = schoolexamen
CSPE = centraal schriftelijk praktijk examen
CE = digitaal examen AVO-vakken (examencijfer)

Je mag eindexamen doen als:
 PTA = voldaan (geen inhalen of ontbrekende cijfers)
 LOB = afgerond
 CKV, LO en sectorwerkstuk = ‘voldoende’ of ‘goed’
 Geen keuzevak onder een 4 (afgerond)
Je bent na je CE en CSPE geslaagd als:
 Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger;
 Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger;
 Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten
minste een 7 of hoger is, of
- Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er
ten minste een 7 of hoger is.
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 je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer
doe je geen centraal examen.
Het profielvak cspe en de keuzevakken
Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte
keuzevakken in het vrije deel worden gemiddeld tot één cijfer dat als cijfer van één
vak meetelt bij de uitslagbepaling. Het zogenaamde combinatiecijfer. Het cijfer voor
het profielvak telt net zo vaak mee als het aantal keuzevakken dat je hebt.
Voorbeeld: 1 Profielvak: 7
Keuzevak a: 6
Keuzevak b: 5
Het combinatiecijfer is dan 2x7 plus 6 plus 5 gedeeld door 4 = 6,25 is afgerond 6.
Voorbeeld: 2 Profielvak: 7
Keuzevak a: 6
Keuzevak b: 5
Keuzevak c: 6
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Het combinatiecijfer is dan 3x7 plus 6 plus 5 plus 6 gedeeld door 6 = 6,33 is afgerond
6.
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 wel een 4 of hoger.
Herkansen
Als je niet aan de bovenstaande eisen voldoet ben je niet geslaagd. Vaak kan je met
een herkansing dan toch nog slagen. Wat en/of welk gedeelte je gaat herkansen gaat
altijd in overleg met je docent.
Met een herkansing kan je:
• Het gemiddelde van jouw (AVO) CE en CSPE ophalen naar een 5,50 of hoger;
• Het eindcijfer voor Nederlands naar minimaal een 5 verbeteren;
• De afgeronde eindcijfers verbeteren om onvoldoendes weg te werken of een
compensatiepunt te behalen (als je die nog niet had);
• Als je al geslaagd bent kun je een cijfer op je eindlijst verbeteren.

Examenboekje
2022-2023

11 | 11

