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Voorwoord 
 

Door middel van dit boekje informeert Mariëndael de examenkandidaten vmbo en havo en 

hun ouders/verzorgers over het examen. 

 

Het examen wijkt op onze school op enige punten af van het eindexamen zoals dat op 

reguliere scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen.  

 

De wijze van examineren is hetzelfde, maar het examen kan gespreid worden over twee 

examenjaren. Daarnaast kan de manier van examineren worden aangepast aan de 

beperking van de leerling binnen de randvoorwaarden die de overheid hiervoor heeft 

opgesteld.  

 

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examensecretaris  Wiwit 

Sastramidjaja of  met de plaatsvervangend examensecretaris Elize Riemeijer via  

vso-examenbureau@mariendael.nl 

 

 

Succes met jullie examens! 

 

Medewerkers Examenbureau, 

Wiwit Sastramidjaja (voorzitter) 

Elize Riemeijer (pv. voorzitter) 

Jeannette Meinen (administratie) 

  

mailto:vso-examenbureau@mariendael.nl
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Handige link, hierin vind je de meeste informatie die in dit examenboekje staat, 

digitaal. Is ook als APP beschikbaar! 

 

Mijn eindexamen   

https://www.mijneindexamen.nl/splash/
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1. Het schoolexamen 
 

Het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting is te vinden op 

https://www.mariendael.nl/ons-onderwijs/exameninformatie/ 

 

1.1 Sluiting Schoolexamen (SE) 
Vmbo BB/KB:  Beroepsgerichte vakken Dienstverlening & Producten: 23 maart  

2020, theorievakken 8 april 2020 (inclusief inhaalwerk en 

herkansingen). 

Vmbo TL en havo: 8 april 2020 (inclusief PWS en inhaalwerk en herkansingen). 

 

- Cijferlijst SE 

Vmbo BB/KB: Uiterlijk 23 maart 2020 staan alle SE cijfers van de beroepsgerichte  

vakken in SomToday; de SE-cijfers van de theoretische vakken 

uiterlijk 9 april 2020. Deze leerlingen tekenen de “SE-cijferlijst” ter 

controle vóór 16 april 10:00 uur. 

Voor vmbo TL en havo staan de SE cijfers uiterlijk op 9 april 2020 in SomToday. De 

leerling tekent de “SE-cijferlijst” ter controle uiterlijk 16 april 10:00 uur. 

 

1.2 Gespreid examen 
 

De leerlingen spreiden het examen over twee schooljaren. In geval van een gespreid 

examen heeft de leerling recht op één CE-herkansing per examenjaar (totaal 2 

herkansingen). Sluit een leerling alle vakken  in één schooljaar af, dan heeft de leerling 

één CE-herkansing. Een Vmbo BB/KB-kandidaat kan ook nog het CSPE herkansen. 

 

1.3 Extra voorzieningen voor leerlingen met een beperking 
 

- Dyslexie:  

• Alle schriftelijke examens worden aangeleverd in Arial 12-punts. Vergroting niet 

nodig. 

• Voor alle digitale examens (vmbo BB/KB) die afgenomen worden in het programma 

Facet bestaat een versie met verklanking. 

• Verklanking: Leerlingen die gewend zijn om te werken in Kurzweil mogen tijdens 

het centraal examen ook gebruik maken van het programma Kurzweil. In het eerste 

tijdvak is ook Daisy beschikbaar (TL/Havo). 

• Recht op 30 minuten tijdsverlenging. 

- In bijzondere gevallen is maatwerk-examen mogelijk in overleg met het College voor 

Toetsing en Examens (CvTE). Zie hiervoor: 
Brochure Kandidaten met een beperking 2020 

 

1.4 Voorbereiding op het Centrale Examen (CE) 
 

Van de vakdocent hoor je op welke manieren je je goed kunt voorbereiden op het CE. 

Op de site van FACET staan oefenexamens voor alle vakken van vmbo B/K die digitaal 

geëxamineerd worden. Daarnaast vind je hier oefenmateriaal voor de Minitesten van het 

CSPE D&P. 

Op Examenblad.nl staan voor alle CE-vakken van TL en Havo de examens van voorgaande 

jaren met antwoorden en normering. 

 

1.5 CSPE vmbo BB/KB 
 

Het CSPE, dat is het schriftelijke en praktische examen voor de beroepsgerichte vakken 

van Dienstverlening & Producten, vindt plaats van maandag 6 april t/m vrijdag 17 april. 

De vakdocenten maken hiervoor een indeling en verstrekken deze aan de leerlingen. 

https://www.mariendael.nl/ons-onderwijs/exameninformatie/
https://www.mariendael.nl/ons-onderwijs/exameninformatie/
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-7/2020/f=/brochure_kandidaten_met_een_beperking_VO_2020_2.pdf
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
https://www.examenblad.nl/
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2. Het centrale examen 
 

2.1 Examenrooster CE flexibel vmbo B/K 
 
Tijden zijn exclusief verlenging. 

 

Datum vmbo BB vmbo KB 

Do 7 mei  
09:00-10:00 uur 

Engels 

09:00-10:30 uur 

Engels 

Vr 8 mei 
09:00-10:30 uur 

Nederlands 

09:00-11:00 uur 

Nederlands 

Di 12 mei 
09:00-10:00 uur 

economie / maatschappijkunde 

09:00-10:30 uur 

economie / maatschappijkunde 

Wo 13 mei 

09:00-10:00 uur 

biologie 

09:00-10:30 uur 

biologie 

13:30-15:30 uur 

wiskunde 

Do 14 mei 
13:30-14:30 uur 

nask1 

13:30-15:00 uur 

nask1 

Vr 15 mei 
09:00-10:30 uur 

wiskunde 

 

 

2.2 Examenrooster vmbo TL en havo 2020 

 
Tijden zijn exclusief verlenging 
 

Datum TL havo 
9, 11 en 13 

maart 

CPE kunstvakken 2  

do 7 mei 
 

13:30–15:30 economie 

 

13:30–16:30 Nederlands 

vr 8 mei 
 

13:30–15:30 Nederlands 

 

13:30–16:30 economie 

ma 11 mei 
09:00-11:00 geschiedenis 

13:30-15:30 kunstvakken 2 

09:00-11:30 Duits 

13:30-16:30 scheikunde 

di 12 mei 
 

13:30–15:30 wiskunde 

09:00-12:00 geschiedenis 

13:30-16:00 Engels 

wo 13 mei 

 
 

13:30-16:30 wiskunde A en B 

do 14 mei 
09:00-11:00 Duits 

13:30–15:30 nask1 

09:00-12:00 kunst (algemeen) 

 

vr 15 mei 
 

13:30-15:30 biologie 

09:00-12:00 aardrijkskunde 

13:30-16:30 natuurkunde 

ma 18 mei 
09:00–11:00 maatschappijkunde 

13:30–15:30 nask2 

 

di 19 mei 
 

13:30–15:30 Engels 

 

wo 20 mei 
  

13:30-16:30 biologie 
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2.3 Enkele richtlijnen voor alle examenkandidaten. 
 

1. Het is verstandig de voor jou van toepassing zijnde examendata nog eens apart op 

een kalender of in je agenda te zetten en ze thuis door te geven! Uiteindelijk komen 

jouw examenmomenten ook in de agenda van SomToday te staan. 

 

2. Oproepen voor andere afspraken, zoals bezoek arts en (rij)examens die samenvallen 

met examens, moeten worden verzet. Je krijgt hiervoor géén uitstel van het examen. 

 

3. In geval van ziekte moet er, zo vroeg mogelijk vóór de examenzitting, telefonisch 

bericht binnenkomen bij het Examenbureau (via telefoonnummer 026-3526600). Zie 

voor meer informatie Art. 35 in het Examenreglement. 

 

4. Neem onderstaande materialen mee naar het examen (indien nodig): 

• een geldig legitimatiebewijs; 

• koptelefoon of oortjes (zie ook punt 9); 

• rekenmachine (een grafische rekenmachine is alleen bij wiskunde havo 

toegestaan); 

• woordenboek Nederlands; 

• schrijfmateriaal (blauw of zwart schrijvende pen, passer, potlood, gum en 

geodriehoek); 

• BINAS (alleen bij biologie (alleen havo), nask, scheikunde, natuurkunde); 

• woordenboek Engels/Duits (bij Engels of Duits). 

Let op:  

- Gebruik van tipp-ex (of ander correctiemiddel) is verboden! 

- Schrijven met pen (blauw of zwart); je mag niet met potlood schrijven! 

Voor alle hulpmiddelen geldt, dat je tijdens het examen niet van anderen mag lenen.  

Van de vakdocenten hoor je nog welke hulpmiddelen voor specifieke vakken nodig 

zijn. Zie ook: 

Toegestane hulpmiddelen voor het vmbo 

Toegestane hulpmiddelen voor de havo 

 

5. Het is belangrijk, dat iedereen op tijd aanwezig is op school, tenminste 30 minuten 

voor het begin van een examenzitting, 15 minuten voor begin mag je in het lokaal. 

 

6. Haal alles wat je nodig hebt uit je etui en je tas en leg de tas en jas op de daarvoor 

aangewezen plek buiten het lokaal of in je kluisje. Mobieltje (uitgeschakeld!) en 

andere waardevolle spullen leg je in je kluisje of in het examenlokaal op een tafel. 

Tijdens het examen mag je niets meer uit je tas / jas pakken. 

 

7. Zoek een plekje in het lokaal dat voor jou prettig is. Kandidaten die gebruik maken 

van een laptop (deze gebruik je van school): zoek een tafel met laptop met je naam 

erop.  

 

8. Alleen voor TL/Havo: Op iedere tafel ligt examenpapier, kladpapier en een checklist. 

Kijk op de checklist welke gegevens je moet invullen en wat je verder allemaal moet 

doen. 

 

9. Indien je met Kurzweil of Daisy werkt of een digitaal examen gaat maken, breng je 

je eigen koptelefoon of ‘oortjes’ mee! 

 

10. Tijdens het voorlezen en uitdelen van de opgaven moet het volkomen stil zijn in 

het lokaal. 

 

11. Wie te laat komt (zonder dat er sprake is van overmacht) krijgt minder werktijd. 

Kom je meer dan 30 minuten te laat, dan moet je je melden bij directie en mag je 

https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1a-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1A_%20bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1b-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1B_bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
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niet meer aan het examen deelnemen. De examencommissie bepaalt wat er verder 

gebeurt met het examen. 

 

12. In de eerste 60 minuten van het examen mag je het lokaal niet verlaten, ook niet 

voor toilet. 

 

13. Als je naar het toilet wilt  steek je je hand op. Een “Extern Examenhulp” zal je 

begeleiden naar het toilet. 

 

14. Als er een calamiteit is, steek je je hand op om een surveillant te waarschuwen. 

 

15. Klaar? Geef een seintje aan de surveillant (hand opsteken). Deze komt je werk 

ophalen en dan mag je in stilte de ruimte verlaten.  

Voor kandidaten die op een laptop werken, moet het werk geprint worden. Controleer 

daarna zelf of het klopt en zet een paraaf op iedere bladzijde (zie checklist). Daarna  

mag je  de ruimte in stilte verlaten. 

 

16. Tijdens het examen mag je geen vragen stellen over het examen, ook niet als je 

denkt dat er een fout in een opgave zit. Surveillanten mogen daar geen 

mededelingen over doen.  

 

17. Bij vertrek maak je je tafel leeg en schuif je je stoel aan. 

 

18. Drankjes en etenswaren breng je zelf mee. Krakende verpakkingen zijn niet 

toegestaan. Drankjes in een goed afsluitbare fles of verpakking. 

 

19. Digitale examens BB en KB: controleer goed of je werk compleet is en klik daarna 

op “inleveren”. 

Het kan een enkele keer gebeuren dat het programma  uit ‘veiligheid’ zichzelf afsluit. 

Jouw werk blijft dan bewaard.  Je kunt opnieuw inloggen in Facet en het examen 

verder afmaken. De examentijd wordt verlengd met de tijd die je hiermee hebt 

verloren. 

 

2.4 Computergebruik bij het CE vmbo TL en havo 
 

Het gebruik van een computer of laptop als schrijfhulp tijdens de schriftelijke examens is 

toegestaan. Dit dient wel vooraf aangevraagd en goedgekeurd te worden.  

Het gebruik van een computer of laptop kent een aantal regels: 

• Het gebruik van hulpmiddelen zoals een digitaal woordenboek is niet toegestaan; 

• Het gebruik van internet is niet toegestaan; 

• Het examenbestand is het enige bestand dat geopend mag zijn; 

• Spellingscontrole mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling 

niet wordt beoordeeld. Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale 

examens Nederlands vmbo TL en havo dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische 

kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring 

omtrent dyslexie mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. 

• Je gebruikt een usb-stick van school; 

• Aan eind van elk examen lever je de usb- stick, na het printen, in; 

• Elke geprinte pagina dien je te voorzien van een handtekening; 

• Denk aan tussentijds opslaan! 

 

2.5 Aangepast vervoer tijdens examens 
 

De tijden van het examen wijken af van de reguliere schooltijden. Je dient zelf het 

vervoer te regelen (eventueel aan te vragen via de gemeente van je woonplaats).  

https://www.examenblad.nl/document/de-computer-als-schrijfgerei-bij-3/2019/f=/Computer_als_schrijfgerei_bij_centrale_examens_2018-2019.pdf
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2.6 Slaag- zakregeling 
 

In 2020 is de vmbo-kandidaat geslaagd als: 

• het onafgeronde gemiddelde van zijn bij het CE  behaalde cijfers tenminste 5,5 is; 

• hij / zij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald;  

• hij/zij het juiste vakkenpakket heeft; 

• de lijst voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

- alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

- één eindcijfer 5 en verder 6 of hoger, of 

- één eindcijfer 4, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger, of 

- twee keer eindcijfer 5 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste 

één 7 of hoger. 

• hij/zij voor LO en kunstvak uit het gemeenschappelijk deel een 'voldoende' of 'goed' 

heeft behaald;  

• in geval van theoretische leerweg: het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is 

beoordeeld; 

• het Toekomstdossier moet naar behoren afgerond zijn. 

 

N.B.: Voor het beroepsgerichte vak in de basisberoepsgerichte en 

kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat het eindcijfer als twee cijfers meetelt. 

 

In 2020 is de havo kandidaat geslaagd als: 

• het onafgeronde gemiddelde van de bij het CE behaalde cijfers minimaal 5,5 is; 

• op grond van de kernvakkenregeling voor de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde  niet meer dan één eindcijfer 5 is behaald (overige cijfers hoger 

dan 5); 

• de lijst voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 

- alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of; 

- één eindcijfer 5 en de andere cijfers 6 of hoger, of  

- één keer eindcijfer 4 en het gemiddelde van alle eindcijfers is minimaal 6,0 of 

hoger, of 

- één eindcijfer 4 én één 5, of twee keer eindcijfer 5, en het gemiddelde van alle 

eindcijfers is 6,0 of hoger. 

• het vak LO in het gemeenschappelijk deel met ‘voldoende’ of ‘goed’ is beoordeeld; 

• geen enkel onderdeel van het combinatiecijfer (maatschappijleer, CKV, PWS, 

literatuur) met een cijfer lager dan 4 is beoordeeld; 

• het Toekomstdossier met ‘voldoende’ of ‘goed’ is beoordeeld. 

 

2.7 Uitslag en herkansing 
 

Uitslag examens 1e tijdvak 

Op woensdag 10 juni 2010 wordt de resultaten van de examens bepaald. Schoolverlaters 

worden op die dag na 14.00 uur door de mentor of medewerker van het Examenbureau 

op de hoogte gebracht van het resultaat. Kandidaten die geen schoolverlater zijn, worden 

op diezelfde middag ook op de hoogte gebracht. 

 

Herkansing 

Iedere kandidaat mag voor één CE-vak deelnemen aan de herkansing (2e tijdvak). (Vmbo 

BB/KB: daarnaast mogelijkheid herkansing CSPE; zie examenreglement.) Dit geldt voor 

niet-geslaagden én geslaagden. Met een herkansing kun je proberen voor een vak het 

cijfer (onvoldoende of voldoende) te verbeteren. In alle gevallen geldt dat het gunstigste 

resultaat telt. 

Je geeft je op door te mailen naar het Examenbureau: vso-examenbureau@mariendael.nl 

Je aanmelding moet uiterlijk vrijdag 12 juni om 12.00 uur binnen zijn. 

  

mailto:vso-examenbureau@mariendael.nl
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Examens 2e tijdvak – herkansingen en inhaalexamens 

De (her)examens in het 2e tijdvak vinden plaats vanaf 15 juni 2020. De uitslag van de 

examens 2e tijdvak is op vrijdag 26 juni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Boeken en kluissleutel inleveren 
 

Boeken inleveren 

Ben je schoolverlater? Lever dan op de dag van je laatste examen, of uiterlijk op woensdag 

20  mei je schoolboeken in bij het boekenmagazijn of op de diploma uitreiking.  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kluissleutel 
Denk er ook aan, als je schoolverlater bent, om je kluissleutel weer in te leveren bij 

René Maters. Zorg dat je kluis helemaal leeg is! 

Als je de sleutel inlevert krijg je de borg terug. 
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3. Aanwezigheid leerlingen in en na examenperiode 
 

Vmbo-BB/KB 

Leerlingen uit DP5, die volledig examen doen, hebben les t/m vrijdag 17 april. Daarna 

komen ze alleen op school voor hun examens. 

 

De leerlingen uit DP4A en DP4B hebben les t/m vrijdag 17 april.  

Van 6 t/m 15 mei komen zij alleen op school voor hun examens.  

Op maandag 18 mei is er les volgens rooster. Op dinsdag 19 en woensdag 20 mei start de 

beroepsoriënterende stage, die t/m woensdag 1 juli duurt. 

Vanaf maandag 18 mei geldt het nieuwe rooster, waarop de vakken waarin examen is 

gedaan niet meer voorkomen. 

 

Vmbo-tl 

Leerlingen van TL5, die volledig examen doen, hebben les t/m vrijdag 17 april. Daarna 

komen ze alleen op school voor hun examens. 

 

Leerlingen van TL 4, die in een aantal vakken examen doen, hebben les t/m vrijdag 17 

april. In de week van 4 t/m 22 mei komen zij alleen op school voor hun examens.  

Op maandag en dinsdag 25 en 26 mei start de beroepsoriënterende stage.  

 

Vanaf woensdag 27 mei is er les volgens het nieuwe rooster, waarop de vakken waarin 

examen is gedaan niet meer voorkomen. 

 

Havo 

Leerlingen van havo 6, die volledig examen doen, hebben les t/m vrijdag 17 april. Daarna 

komen zij alleen op school voor hun examens. 

 

Leerlingen van havo 5, die in een aantal vakken examen doen, hebben les t/m vrijdag 8 

mei. In de week van 11 t/m 15 mei komen zij alleen op school voor hun examens. 

Vanaf maandag 18 en dinsdag 19 mei start de beroepsoriënterende stage. Op 20 t/m 22 

mei zijn zij vrij. 

 

Vanaf woensdag 27 mei is er les volgens het nieuwe rooster, waarop de vakken waarin 

examen is gedaan niet meer voorkomen. 

 

 DP4 TL4 H5 

Ma 4/5 vrij 

Di 5/5 vrij 

Wo 6/5   les 

Do 7/5 ex ex les 

Vr 8/5 ex ex les 

    

Ma 11/5  ex ex 

Di 12/5 ex ex ex 

Wo 13/5 ex   

Do 14/5 ex ex  

Vr 15/5 ex ex  

    

Ma 18/5 les nw rooster ex stage 

Di 19/5 stage ex stage 

Wo 20/5 stage   

Do 21/5 Vrij Hemelvaartdag 

Vr 22/5 vrij 

    

Ma 25/5 les nw rooster stage stage 
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Di 26/5 stage stage stage 

Wo 27/5 stage les nw rooster les nw rooster 

Do 28/5 les nw rooster les nw rooster les nw rooster 

Vr 29/5 les nw rooster les nw rooster les nw rooster 

    

Ma 1/6 Vrij 2e pinksterdag 

Di 2/6 stage stage t/m di 30/6 stage t/m di 30/6 

Wo 3/6 stage t/m wo 1/7 les nw rooster les nw rooster 

Do 4/6 les nw rooster les nw rooster les nw rooster 

Vr 5/6 les nw rooster les nw rooster les nw rooster 

    

enz.    
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De uitreiking van de diploma’s, cijferlijsten en certificaten zal plaatsvinden 

 

 

 

 

 

 

 
Op deze avond zijn niet alleen de geslaagde kandidaten, 

maar uiteraard ook ouders / verzorgers, vrienden en 
familie van harte welkom! 


