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Examenjaar

• Examenreglement

• PTA en PTA-toetsen

• SE-kaart

• Slaag/zakregeling

• Profielwerkstuk



Examenreglement

Website WB: algemeen-reglementen

Regelingen, rechten, plichten, termijnen.



Programma van toetsing en 

afsluiting

3 toetsweken (week ervoor toetsvrij):

• 26 – 30 oktober

• 13 - 20 januari

• 12 - 19 maart



Herkansing

Drie herkansingen: 
• 1 uit toetsweek 1 op 23 november
• 1 uit toetsweek 2 op 12 februari 
• 1 uit toetsweek 3 op 8 april

Toetsen gemist met geldige reden:
Eén gemiste toets: inhalen maar geen herkansingsrecht voor betreffende 
toets
Twee gemiste toetsen: inhalen en geen herkansingsmogelijkheid

NB In verband met corona waren er in de eerste schoolweek twee extra 
herkansingen voor toetsweek 4 uit het voorexamenjaar.



SE-kaart

• Overzicht van alle PTA-cijfers uit 4 en 5 
havo/4, 5 en 6 vwo

• SE-cijfer (onafgerond cijfer)

• Uitreiking 8  april



Eindexamen (CE)

• CE: 7-31 mei
• Uitslag eerste tijdvak: 16 juni 
• Tweede tijdvak: 21-23 juni
• Uitslag tweede tijdvak: 2 juli
• Diploma-uitreiking: 

– Havo 6 juli19.30 uur
– Vwo 7 juli 19.30 uur



Slaag/zakregeling
(zie ook examenreglement)

• Voor lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’.

• Profielwerkstuk minimaal 4.

• Gemiddeld minimaal 5,5 voor alle vakken van het 
centraal examen.(CE-regeling)

• Maximaal één 5 voor een van de vakken 
Nederlands, Engels of wiskunde. 
(kernvakkenregeling)



Slaag/zakregeling
(zie ook examenreglement)

Je bent geslaagd als je gemiddelde cijfer voor de vakken van 
het centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is 
onafgerond een 5,5. Is dat zo? Dan geldt aanvullend een 
van de volgende voorwaarden:
• alle eindcijfers zijn een 6 of meer;
• 1 eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers een 6 of 

meer;
• 1 eindcijfer is een 4 en de overige eindcijfers zijn een 6 

of hoger én het gemiddelde van alle eindcijfers is een 
6.0 of hoger;

• voor 2 vakken zijn de eindcijfers 4 en 5 of 2 x 5 en het 
gemiddelde van alle eindcijfers is 6.0 of meer.



Rekentoets

Rekentoets niet meer verplicht. Deze zit in het vak 
wiskunde. Dit geldt niet voor havoleerlingen met een CM-
profiel zonder wiskunde. Zij moeten wel een rekentoets 
maken.



Slaag/zak regeling (vb1)
SE CE eindcijfer

Nederlands 6,5 4,5 6

Engels 5,5 5,5 6

Frans 5,5 6,0 6

Wiskunde B 6,5 4,5 6

Natuurkunde 6,0 5,0 6

Scheikunde 6,0 5,0 6

Biologie 7,0 7,0 7

Economie 7,0 5,0 6

LO g g

Combinatiecijfer 7 7

(Maat, CKV, PWS)

Gemiddelde CE cijfer 5,3



Slaag/zak regeling (vb2)
SE CE eindcijfer

Nederlands 6,5 7,5 7

Engels 6,2 6,5 6

Frans 6,0 6,5 6

Wiskunde B 4,5 4,4 4

Natuurkunde 6,0 7,0 7

Scheikunde 6,0 6,0 6

Biologie 7,0 7,0 7

Economie 7,0 7,0 7

LO g g

Combinatiecijfer 7 7

(Maat, ckv, PWS)

Gemiddelde CE cijfer 6,5



Profielwerkstuk

Eindexamenbesluit:

"Het schoolexamen vwo en havo omvat mede 
een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is 
een werkstuk, een presentatie daaronder 
begrepen, waarin op geïntegreerde wijze 
kennis, inzicht en vaardigheden aan de 
orde komen die van betekenis zijn in het 
desbetreffende profiel"



• Gekozen vak heeft omvang van minimaal 
320 uur

• Slaag-zak regeling: ≥ 4

Wettelijke eisen



• Duo’s/trio’s

• Vakbegeleider

• Contactmomenten/voortgangsgesprekken

• 80 uur

• Literatuur- en praktijkonderzoek

• Presentatie

• Informatieboekje

Wetenswaardigheden



• Eerste schoolweek: informatie en keuze 
onderwerp

• Werkdagen: 21 en 22 havo, 24 en 25 
september vwo

• Werkmiddagen: 16 en 17 november
• 14 december: conceptversie af
• 1 februari: definitieve versie af
• 17 februari: presentaties

Planning



• Plan van aanpak

• Contactmomenten

• Profielwerkstuk (+ evt. ontwerp)

• Presentatie

Beoordeling



• Eerste officiële eindcijfer examen

• Gemiddelde van afgeronde cijfers van 
profielwerkstuk (examenjaar) en 
maatschappijleer uit 4h/4v/5v en ckv in 
4h/4v/5v (niet voor 
gymnasiumleerlingen) 

Combinatiecijfer



Afdelingsleider bovenbouw 

havo/vwo

A.F. Grovenstein

gro@willemblaeu.nl

mailto:gro@willemblaeu.nl

