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Examenjaar

• Examenreglement

• PTA en PTA-toetsen

• SE-kaart

• Slaag/zakregeling

• Profielwerkstuk



Examenreglement

Website WB: algemeen-reglementen

Regelingen, rechten, plichten, termijnen.
Uiterlijk 1 oktober op de site



Programma van toetsing en 

afsluiting

3 toetsweken (week ervoor toetsvrij):

• 1 – 5 november

• 19 - 23 januari

• 21 - 25 maart



Herkansing

Drie herkansingen:
• 1 uit toetsweek 1 op 29 november
• 1 uit toetsweek 2 op 15 februari
• 1 uit toetsweek 3 op 7 april

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



SE-kaart

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

• SE-cijfer (onafgerond cijfer)

• Uitreiking 14 april



Eindexamen (CE)

• CE: 12-25 mei
• Uitslag eerste tijdvak: 15 juni
• Tweede tijdvak: 20-22 juni
• Uitslag tweede tijdvak: 1 juli
• Diploma-uitreiking: 

– Havo 5 juli 19.30 uur
– Vwo 6 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

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.

• 24 augustus opstart ochtend gehad

• 2 werkdagen en 2 werkmiddagen



Combinatiecijfer
Eerste officiële eindcijfer examen

Havo

• Maatschappijleer (klas 4)

• Culturele en kunstzinnige vorming (klas 4)

• Profielwerkstuk (klas 5)

Vwo

• Culturele en kunstzinnige vorming (klas 4 en 5, niet voor 

gymnasium)

• Maatschappijleer (klas 4)

• Profielwerkstuk (klas 6)

LOOT

• Bij ontheffingen alleen profielwerkstuk 



Afdelingsleider 

bovenbouw havo/vwo

I. Nietzman

niei@willemblaeu.nl

E. Kardinaal

kar@willemblaeu.nl

(leerlingzaken)

mailto:gro@willemblaeu.nl
mailto:kar@willemblaeu.nl


Decanaat
• Oriëntatie vervolgstudie tijdens schooltijd; aanvraag vooraf 

via decaan, max. 3 dag/dagdelen per jaar

• Informatie studies in Nederland; www.studiekeuze123.nl

• Informatie studeren in het buitenland; www.wilweg.nl

• Aanmelden studie; eerst digiD aanvragen, aanmelden via 

www.studielink.nl voor 1 mei, decentrale selectie opleiding

voor 15 januari

• Studiefinancering aanvragen via www.duo.nl

•Vragen? Mevrouw N. Brasser decaan@willemblaeu.nl

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.nuffic.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
mailto:decaan@willemblaeu.nl

