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Inleiding 
 

 

Dit draaiboek beschrijft het eindexamenjaar van je opleiding havo, atheneum, tto atheneum 

en tto gymnasium aan het Porta Mosana College. Naast dit draaiboek gelden de regels van 

het “Eindexamenreglement 2018-2019” en het PTA 01-10-2018.  

 

 

Alle mededelingen m.b.t. het eindexamentraject worden gedaan via jouw persoonlijke 

school mailadres. Daarom wordt van elke examenkandidaat verwacht dat account te linken 

aan zijn persoonlijke email. Als je dat nog niet hebt gedaan, doe het dan nu.  

 

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft medio maart 2019 een aantal 

meldingen gedaan m.b.t. het centraal examen. De examensecretaris werd verzocht de 

docenten en de kandidaten hierover te informeren. De relevante informatie betreft: 

 

Verandering lage btw-tarief 

In de centrale examens 2019 is GEEN rekening gehouden met een verhoging van het lage 

btw-tarief naar 9%. Er wordt dus gewerkt met een laag btw-tarief van 6%. Dit komt voor in 

het digitale centrale examen economie bb. De kandidaten moeten hiervan op de hoogte 

gesteld worden tijdens hun voorbereiding op de genoemde centrale examens, zodat zij aan 

het begin van de zitting weten dat zij met een laag btw-tarief van 6% moeten rekenen.  

 

Het rooster tweede tijdvak  

Het rooster tweede tijdvak van 17 t/m 20 juni vind je op pg.19. 

 

 

 

In deze 3e versie van het Draaiboek zijn 2 foute eindtijden in het 1e tijdvak vervangen 

(dinsdag 21 mei, ’s middags) en is de  verdeling van de diploma-uitreiking HAVO op 

woensdag 3 juli vastgesteld: 

 13.00u H5A en H5B 

 16.00u H5C en H5D 
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De periode tot aan het centraal examen  

 
Examendossier 

De opbouw van je examendossier bestaat uit twee delen: 

1. het schoolexamen;  

dit is opgebouwd uit SE’s (schoolexamentoetsen) en eventueel PO’s (Praktische 

Opdrachten); dit wordt afgesloten met een cijfer dat 50% bepaalt van je eindcijfer; 

2. het centraal examen; 

dit schriftelijk examen vindt plaats in mei (1e tijdvak CE); ook dit wordt afgesloten 

met een cijfer dat de andere 50% bepaalt van je eindcijfer. 

In het boekje ‘Inrichting tweede fase’ lees je hierover meer. T.b.v. dit draaiboek is met 

name de herkansingsregeling belangrijk. Op tijd bepalen voor welk vak je een herkansing 

doet en op tijd inschrijven kan van doorslaggevend belang zijn voor je slagen.  

In het eindexamenjaar zijn de volgende herkansingsdata belangrijk: 

  

Herkansingsdata 

1. 7 t/m 19 september: inschrijving voor herkansing H5, VT5, VT6 over schooljaar 

2017-2018 

Maandag 24-09, 08.30u: herkansing H5, VT5, VT6 over schooljaar 2017-2018 

2. 16 t/m 28 november: inschrijving voor herkansing H5, VT6 over per.1 2018-2019; 

Woensdag 5 december, 08.30u: herkansing H5, VT6 over per.1 2018-2019; 

3. 8 t/m 20 februari: inschrijving voor herkansing H5, VT6 over per.2 2018-2019; 

Maandag 25 februari, 08.30u: herkansing H5, VT6 over per.2 2018-2019; 

4. 29 maart t/m 10 april: inschrijving voor herkansing H5, VT6 over per.3 2018-2019; 

Vrijdag 12 april, 08.30u: herkansing H5, VT6 over per.3 2018-2019; 

 

Afsluiting examendossier 

Het examendossier wordt afgesloten met het verzenden van jouw SE-cijfers aan de 

Inspectie. Dat gebeurt op vrijdag 19 april. Het is heel belangrijk om te weten dat deelname 

aan het centraal examen alleen mag wanneer het volledige examendossier afgehandeld is. 

Gemiste pta-onderdelen moeten  dus altijd worden ingehaald voordat het examendossier 

gesloten kan worden. 

 

 

 
wo 27     Onderwijs Anders dag 

          

do 28     meetdag/toetsdag per.3 

          

vr 29     meetdag/toetsdag per.3 

    00.00   start inschrijving herkansing H5, VT6 over per.3  2018-2019 (t/m wo 10-04) 

za 30       

zo 31       

APRIL 2019 

wk 14 start eind per.3 wk.9 

ma 1     meetdag/toetsdag per.3 

        deadline aanmelding overstappers havo 5 naar vwo 5 

di 2     meetdag/toetsdag per.3 

          

wo 3     meetdag/toetsdag per.3 

          

do 4     meetdag/toetsdag per.3 

          

vr 5     Onderwijs Anders dag 

        
 za 6       

zo 7       
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wk 15 start eind per.4 wk.1 

ma 8      inhaaldag gemiste SE's toetsweek 3 

          

di 9       

          

wo 10 09.00   Cijfers H5, VT6 ingevoerd in Magister 

    14.00   uitreiking cijferlijst H5, VT6 per.3 

    tot 24.00 deadline reacties H5, VT6 op uitgereikte cijferlijst per.3 

    tot 24.00 inschrijving H5, VT6 voor herkansing per. 3 2018-2019 

do 11 11.00   publicatie herkansingslijst over per.3 2018-2019 

          

vr 12 08.30 10.10 herkansing H5, VT6 over per.3 2018-2019 

          

          

za 13       

zo 14       

wk 16 start eind per.4 wk.2 

ma 15 hele dag facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

    13.30 14.20 inzage herkansingen H5, VT6 over per.3 2018-2019 

di 16 hele dag facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

    12.30   inschrijven herexamen schoolexamenvakken H5, VT6 

wo 17 08.30 10.10 herexamen schoolexamenvakken H5 en VT6 

    hele dag facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

do 18       

    tot 14.35 facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

    14.45   uitreiking definitieve SE cijferlijst H5, VT6  

vr 19     o.v.: LSD (Laatste School Dag) H5, VT6 

        cijfers SE H5 en VT6 naar Inspectie 

za 20       

zo 21     1e Paasdag 

wk 17 start eind   

ma 22     2e Paasdag 

        Meivakantie 

 
 

Overstap havo 5 naar vwo 5 

Maandag 1 april is de deadline voor aanmelding van de overstap van havo 5 naar vwo 5. 

 

Inhalen SE’s zieken toetsweek 3 

Op maandag 8 april (was eerst vrijdag 5 april) worden tussen 08.30u en 12.30u de ED’s 

ingehaald door zieken van examenklassen tijdens toetsweek 3. Voorwaarde voor deelname 

is correcte afmelding bij de servicebalie op alle dagen dat je iets hebt gemist, inclusief een 

brief van ouders bij terugkeer in school.  

 

Bespreking SE’s per.3 

Op maandag 8 april  en dinsdag 9 april worden de SE’s besproken. Het rooster hiervoor 

volgt zoals gebruikelijk via Magister. Bij de planning ervan wordt rekening gehouden met de 

meest waarschijnlijk gekozen vakken voor herkansingen. De inschrijving daarvoor moet 

immers gebeuren voor woensdag 10 april 24.00u.  

 

Uitreiking cijferlijsten periode 3 

Op woensdag 10 april ontvang je om 14.00u jouw cijferlijst. Lokaalrooster volgt. 

Aanwezigheid is verplicht. Op basis van deze cijferlijst bepaal je of je deelneemt aan een 

laatste herkansing op vrijdag 12 april of een herexamen op woensdag 17 april.  

 

Inschrijving voor herkansing 

Inschrijven voor de herkansing over periode 3 gebeurt via Magister, uiterlijk op woensdag 

10 april tot 24.00u.  Het rooster en de lokalenindeling van de herkansingen op vrijdag 12 

april verschijnt via Magister. 
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Herkansing per.3 

Deze herkansing vindt plaats om 08.30u op vrijdag 12 april.  

 

Inzage herkansing per.3 

Op maandag 15 april kun je van 13.30u-14.20ujouw herkansing inzien. Daarna kun je 

eventueel nog inschrijven voor een herexamen. Na deze inzage is wijziging van je cijfers 

niet meer mogelijk.  

 

Inschrijven voor herexamen 

Wie wil deelnemen aan het herexamen, schrijft hiervoor via Magister in, uiterlijk op dinsdag 

16 april, 12.30u.  Let op: je kunt alleen deelnemen aan een herexamen voor een schoolvak 

waarvan het afgeronde resultaat minder is dan een 6 (feitelijk dus lager dan 5,5).  

 

Herexamen 

Dit betreft schoolexamenvakken, dus vakken zonder centraal schriftelijk examen. Het is een 

eenmalige herkansing over de totale leerstof van het schoolexamenvak. Je mag deelnemen 

als je SE eindcijfer lager is dan een 5,5. Het herexamen is op woensdag 17 april om 08.30u. 

 

Facultatieve lessen 

Op 15 t/m 17 april en op 6 en 7 mei staan facultatieve lessen gepland. Een laatste kans om 

je m.b.v. je docent voor te bereiden op je centraal examen. Hiervoor geldt een aangepast 

lesrooster voor H5 en VT6.  Over het bijwonen van deze lessen en de inhoud ervan maak je 

persoonlijk of in groepsverband afspraken met je docent. Die les gaat dus alleen door als jij 

hiertoe actie hebt ondernomen.  

 

Uitreiking definitieve cijferlijsten 

Op donderdag 18 april ontvang je om 14.45u van je mentor je definitieve cijferlijst voor het 

schoolexamendeel. Je bent verplicht deze te komen afhalen en na controle te ondertekenen 

en weer in te leveren. Je krijgt zelf ook een exemplaar.  

 

LSD 

Het programma en de spelregels voor de Laatste School Dag op vrijdag 19 april (datum 

onder voorbehoud) worden separaat verstrekt door de commissie LSD.  

 

Definitieve afsluiting examendossier 

Vrijdag 19 april is tevens de dag waarop de school jouw schoolexamenresultaten doorgeeft 

aan de Inspectie.  

 

 
za 4     Dodenherdenking 

zo 5     Bevrijdingsdag 

wk 19 start eind per.4 wk.3 

ma 6 hele dag facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

          

di 7 hele dag facultatieve lessen H5, VT6 (in overleg tussen leerlingen en docent) 

          

wo 8       

          

do 9 09.00    Start Centraal Examen 2019 (t/m do 23-05) 

       

vr 10       

          

 

 

IB Exams 

Leerlingen tto 6 hebben tijdens de eindexamenperiode hun IB English Exams, te weten op 

donderdag 16 mei (Paper 1)en zaterdag 18 mei (Paper 2). Hou daar in je planning rekening 

mee.  
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Het centraal examen 
 

www.mijneindexamen.nl  

Ook dit jaar is www.mijneindexamen.nl weer beschikbaar voor alle examenkandidaten. 

Deze site is ontwikkeld om als mobiele web app optimaal te functioneren, zodat hij door 

examenkandidaten op smartphone of tablet bezocht kan worden. Daarnaast is de website 

natuurlijk ook via de computer goed toegankelijk. 

Op de website kun jij een examenrooster op maat samenstellen, door jouw diplomaniveau 

en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen 

weergegeven en na afname verschijnen de correctievoorschriften online. De website biedt 

daarnaast praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, de slaag-

/ zakregeling, algemene regels en tips.  

 

  

mei-19 1e tijdvak 

 wk 19   start eind per.4 wk.3 

do 9 havo 09.00     

    vwo 09.00 12.00 Grieks 

    havo 13.30 16.30 wiskunde A, B 

    vwo 13.30 16.30 scheikunde 

vr 10 havo 09.00 11.30 Duits 

    vwo 09.00 11.30 muziek 

    havo 13.30 16.30 M&O 

    vwo 13.30 16.30 Nederlands 

za 11         

zo 12         

wk 20  start eind per.4 wk.4 

ma 13 havo 09.00 12.00 geschiedenis 

    vwo 09.00 12.00 geschiedenis 

    havo 13.30 16.30 natuurkunde 

    vwo 13.30 16.30 biologie 

di 14 havo 09.00     

    vwo 09.00 11.30 Duits 

    havo 13.30 16.00 Engels 

    vwo 13.30 16.30 economie 

wo 15 havo 09.00 12.00 MAW 

    vwo 09.00     

    havo 13.30 16.00 Frans 

    vwo 13.30 16.00 Engels 

do 16 havo 09.00     

    vwo 09.00     

    havo 13.30 16.30 Nederlands 

    vwo 13.30 16.00 tekenen 

vr 17 havo 09.00 11.30 muziek 

    vwo 09.00 12.00 aardrijkskunde 

    havo 13.30 16.30 biologie 

    vwo 13.30 16.30 natuurkunde 

za 18         

zo 19         

http://www.mijneindexamen.nl/
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wk.21   start einde per.4 wk.5 

ma 20 havo 09.00     

    vwo 09.00 12.00 filosofie 

    havo 13.30 16.30 economie 

    vwo 13.30 16.30 wiskunde A, B, C 

di 21 havo 09.00 12.00 aardrijkskunde 

    vwo 09.00 12.00 Latijn 

    havo 13.30 16.30 scheikunde 

    vwo 13.30 16.30 M&O 

wo 22 havo 09.00     

    vwo 09.00 12.00 MAW 

    havo 13.30 16.00 tekenen (tehatex) 

    vwo 13.30 16.00 Frans 

do 23 havo 09.00 11.30 Russisch 

    vwo 09.00 11.30 Russisch 

    havo 13.30 16.00 Spaans, Turks 

    vwo 13.30 16.00 Spaans, Turks 

    
2e ronde centrale afname rekentoets 

(indeling volgt) 

 

 

Continuïteitsplan 

Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname 

niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. In het meest ingrijpende 

noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kunnen het 

eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste 

zomervakantie (aanvangsdatum 6 juli 2019, volgens het overzicht schoolvakanties 

schooljaar 2018-2019 van het ministerie van OCW). Dit is nog niet voorgekomen, maar het 

is denkbaar, bijvoorbeeld bij (de dreiging van) een grootschalige epidemie. In dit verband 

verdient het aanbeveling dat de directeur de kandidaten er op attendeert dat het niet 

verstandig is om vóór juli 2019 een vakantie te plannen. 

 

Herkansing centrale rekentoets 

De herkansing voor de centrale rekentoets voor examenleerlingen vindt plaats op 29 mei. 

 

Lokalenrooster 

Een overzicht van het rooster waar je eindexamens plaatsvinden, vind je t.z.t. op Magister.  

Zorg dat je in de juiste zaal of het juiste lokaal bent. Aanwezigheidslijsten en aantallen van 

examens zijn daarop afgestemd. Soms zijn er zowel voor havo als voor vwo examens in één 

ruimte. Neem dan plaats volgens de aanwijzingen op de tafels. De leerlingen met 

tijdverlenging of computergebruikers doen hun eindexamens in lokaal 305 t/m  310. Volg 

ook hier weer de roosters goed op. Het luistert nauwkeurig en geeft voor jezelf veel rust als 

je meteen op de goede plek zit.  

 

Tijdstippen examens 

De examenruimte wordt telkens een kwartier voor aanvang van het examen geopend, dus 

om 08.45u en om 13.15u. Zorg dat je er dan ook bent. Tien minuten voor de start van elk 

examen wordt begonnen met de controle van de aanwezigheid, melding van examenregels 

en hulpmiddelen. Stipt om 09.00u of om 13.30u wordt gestart met het examen.  

 

Regels omtrent afmelding 

Mocht je onverhoopt ziek worden in de eindexamenperiode, volg dan de regels omtrent 

ziekmelding stipt op; zie “Eindexamenreglement 2018-2019”, te vinden op Magister en/of 

de website. 
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Regels en afspraken tijdens het Centraal Examen 
 

Vóór aanvang van het examen 

1. Vijftien minuten voor aanvang van elk examen wordt de examenruimte geopend.  

De surveillanten wijzen de examenleerlingen op het volgende: 

1.1. Gsm’s en andere apparatuur met een internetverbinding worden volledig uitgezet 

(dus niet op “stil” of “trillen”) en worden opgeborgen in de tas. Er hangt in elke 

examenruimte een klok.  

1.2. Tassen, jassen, etuis, e.d. worden verzameld voor of achter in de examenruimte. 

Op de tafel mogen aanwezig zijn schrijfgerei en de officieel toegestane 

hulpmiddelen (zie “Lijst van toegestane hulpmiddelen”). 

2. Tien minuten vóór aanvang van elke zitting wordt door de surveillanten aan de hand van 

het proces-verbaal gecontroleerd of elke kandidaat aanwezig is. Is een kandidaat 

afwezig, dan wordt naar huis gebeld op het telefoonnummer dat bekend is bij de school.   

3. Aansluitend worden de toegestane hulpmiddelen gecontroleerd. Het examenwerk wordt 

uitsluitend op door de school gewaarmerkt papier gemaakt.  

4. Tenslotte worden door de surveillanten mededelingen gedaan omtrent het voortijdig 

verlaten van de examenruimte. Dat mag: 

4.1. één uur voor het formele eindtijdstip. 

4.2. een half uur voor het formele eindtijdstip. 

4.3. op het formele eindtijdstip. 

In alle gevallen geldt 

4.4. dat de surveillanten deze tijdstippen tijdens het examen zullen aankondigen,   

4.5. dat het verlaten van de examenruimte in volledige stilte dient te gebeuren,  

4.6. dat dit, indien er kandidaten zijn met tijdverlenging, ook geldt voor het formele 

eindtijdstip, en  

4.7. dat de kandidaat de examenopgaven en eventuele kladblaadjes alleen op het 

formele eindtijdstip mag meenemen buiten de examenruimte.  

5. De surveillant laat door een of meerdere examenleerlingen de enveloppe met opgaven 

controleren op correctheid van datum, tijd en vak. Pas nadat dit is geverifieerd, wordt 

het gesealde pakket geopend.  

 

Het examen zelf 

6. Het openen van het examenpakket is het formele startsein van het examen. Vanaf dat 

moment is iedereen stil. Onmiddellijk nadat het pakket door de surveillant is geopend, 

worden de opgaven en de eventuele bijlagen uitgedeeld. Na het openen van het pakket 

met opgaven is het verboden enige mededeling of inlichting over het werk te 

verstrekken.  

7. Controleer bij aanvang van het examen of je ook alle opgaven “gezien” hebt. Bij enkele 

examens zijn bijlagen. Noteer hierop altijd je naam en examennummer. Bijlagen 

moeten altijd worden ingeleverd, al staat er alleen je naam op. Controleer voordat je 

inlevert nauwkeurig of je ook alle uitwerkingen inlevert. Na het verlaten van de 

examenzaal mag je onder geen beding meer verder werken aan het betreffende examen 

ofwel daarvoor nog iets inleveren of wijzigen. Schuif de uitwerkingen in elkaar tot één 

pakketje.  

8. Werk overzichtelijk, schrijf netjes en duidelijk en doe dat met pen, tenzij anders wordt 

vermeld.  

 

Kandidaat te laat? 

9. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het begin van de zitting 

worden toegelaten. Deze kandidaat levert het werk in op het tijdstip dat is aangegeven 

als het einde van de zitting. 

10. Een kandidaat die meer dan een half uur te laat komt, kan niet meer deelnemen aan de 

zitting. Bij een geldige reden kan de directeur/secretaris eindexamen oordelen dat de 

kandidaat voor dit vak verwezen wordt naar het tweede tijdvak. Bij de overige zittingen 

dienen zij wel reglementair aanwezig te zijn.  
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Sanitaire pauze/ziekte 

11. De kandidaat mag de examenruimte uitsluitend verlaten met toestemming van een 

surveillant. Ingeval van een “sanitaire pauze” wordt de examenleerling begeleid door 

een surveillant.  

12. Een kandidaat die tijdens het examen onwel wordt, kan onder begeleiding van een 

surveillant de examenruimte verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de  

directeur/secretaris eindexamen of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten.  

Indien de kandidaat na enige tijd het werk hervat, kan de gemiste tijd aan het einde 

van de zitting worden ingehaald. Als de kandidaat het werk niet hervat, kan de 

directeur/secretaris eindexamen, zo mogelijk mede op grond van een medische 

verklaring, aan de Inspecteur verzoeken te beslissen, dat het voor een deel gemaakte 

werk ongeldig is. Indien de Inspecteur het werk ongeldig verklaart, maakt de kandidaat 

het gemiste werk in het tweede tijdvak.  

13. Het deelnemen aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn 

geldigheid behoudt. Het heeft dus geen zin om achteraf eigen ziekte of zeer bijzondere 

omstandigheden aan te voeren als mogelijke argumenten om het examen in de tweede 

periode te maken; men dient dit dan vóór een zitting aan de secretaris van het 

eindexamen te melden.  

14. Als een kandidaat door een ziekte één of meerdere zittingen mist, kan de 

sectordirecteur mede op grond van een medische verklaring, beslissen dat de kandidaat 

het gemiste werk in de tweede periode of derde periode maakt. 

 

Fraude 

15. Bij bedrog vóór, tijdens of na de zitting wordt de kandidaat de deelneming of verdere 

deelneming aan het centraal examen ontzegd.  

16. Indien de kandidaat in enig ander opzicht handelt in strijd met de voorschriften, kan de 

directeur/secretaris eindexamen hem de verdere deelneming aan het examen ontzeggen 

of het diploma onthouden. 

 

Na afloop  

17. Een kwartier voor het formele eindtijdstip meldt de surveillant dit aan de kandidaten. 

Nadat de formele werktijd is verstreken blijven de kandidaten op hun plaats zitten. Hen 

wordt medegedeeld te stoppen met schrijven. De surveillanten halen het werk inclusief 

eventuele bijlagen (allen voorzien van naam en kandidaat-nummer) op.  

De surveillanten leggen alle werken in alfabetische volgorde in de map en controleren of  

alle werken (inclusief bijlagen) zijn ingenomen en noteren het tijdstip van inlevering per 

kandidaat. Pas nadat dit is gebeurd, mogen de kandidaten de ruimte in stilte verlaten. 

Kandidaten met tijdverlenging mogen 30 minuten langer doorwerken.  

 

Eten en drinken 

18. Een kleinigheid eten en drinken tijdens het examen is toegestaan. Zorg er voor dat het 

nuttigen daarvan geen irritaties bij je medekandidaten oproept. Open daarom de 

verpakkingen van de etenswaren vóór aanvang van het examen.  
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Spelling Nederlands in het centraal examen 

 

Spelling Nederlands wordt beoordeeld bij centrale examens Nederlands. 

In 2011 is de vakspecifieke regel omtrent formulering van antwoorden in het 

correctievoorschrift uitgebreid met de aanvullende bepaling:  

"Het is de kandidaat niet toegestaan telegramstijl te gebruiken. Voor een informatie-

element dat geheel in telegramstijl is weergegeven, dienen geen scorepunten te worden 

toegekend. Voor een informatie-element dat gedeeltelijk in telegramstijl is weergegeven, 

kan maximaal de helft van het aantal scorepunten worden toegekend.".  

 

 

 

 

 

 

 

Hulpmiddelen 

 

Examenblad 2019: Bijlage 1B Examenblad, 

behorende bij artikel 1 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens 

van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2019, van 26 juni 2017, nummer CvTE-

17.01277. 

 

In lijn met de wijzigingsregeling van 26 juli 2017, nummer CvTE-17.01487, zijn in de 

paragrafen 1 en 2 met blauw gemarkeerde wijzigingen aangebracht. 

In lijn met de wijzigingsregeling van 28 augustus 2018, nummer CvTE-17.01506, is in 

paragraaf 2 een met groen gemarkeerde wijziging aangebracht. 

 

 

Hulpmiddelen havo en vwo 2019 

1. Wat is anders in 2019? 

 De lijst met toegestane grafische rekenmachines is geactualiseerd. 

 Door het CvTE goedgekeurde atlas voor het ce aardrijkskunde havo in 2019 is de Grote 

Bosatlas, 55e druk inclusief een aanvullend katern. 

 

 

2. Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2019 

 

vak havo en vwo 

Alle vakken Basispakket (zie 3.1) 

Alle schriftelijke 

examens 

Woordenboek Nederlands (zie 3.2) 

Latijn, Grieks Latijns resp/ Grieks woordenboek (zie 3.3) 

Fries, moderne 

vreemde talen 

woordenboek naar en van de doeltaal; 

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek 

Engels-Engels (zie 3.4) 

wiskunde A, B, C -grafische rekenmachine (zie 3.5) 

-roosterpapier in cm2 

biologie 

natuurkunde 

scheikunde 

-goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of ScienceData (zie 3.6) 

aardrijkskunde Door het CvTE goedgekeurde atlas voor het CE in 2018 is de 

Grote Bosatlas: 

- 54e druk voor vwo 

- 55e druk inclusief aanvullend katern* voor havo 

* Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij uitgever Noordhof 
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3. Toelichting 

3.1 basispakket 

Het standaard basispakket bij alle centrale examens bevat: 

- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenapparaat – zie 3.5 

 

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische 

rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de 

beschikking te hebben over een gewone rekenmachine. 

 

3.2 woordenboek Nederlands bij alle schriftelijke examens 

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke 

examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt 

worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de 

thuistaal van de kandidaat). 

Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een 

voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de 

beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de 

vakinhoudelijke omschrijving de geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving 

worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan 

het woordenboek heeft ontleend. 

 

3.3 woordenboek bij klassieke talen 

Bij Latijn en Grieks is een woordenboek toegestaan en een grammaticaoverzicht (in het 

woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied van de syntaxis. 

Niet toegestaan is een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens 

werk de vertaalopgave ontleend is. 

Bij Grieks is het woordenboek van Ch. Hupperts toegestaan inclusief het hierin opgenomen 

grammatica-overzicht en de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan dit 

grammaticaoverzicht en deze alfabetische werkwoordenlijst (als los boekje uitgegeven 

onder de naam Compendium) naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken. 

Bij Latijn is het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster toegestaan inclusief het 

daarin opgenomen grammaticaoverzicht. Ook is het toegestaan dit als los boekje 

uitgegeven grammaticaoverzicht naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken. 

 

3.4 woordenboek bij de moderne vreemde talen en Fries 

3.4.1 Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en 

thuistaal – doeltaal *) toegestaan. 

Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de 

kandidaat behulpzaam zijn. 

Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - doeltaal niet 

zinvol maar ook niet verboden. 

Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan. 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

Voor Fries geldt voor het woordenboekgebruik hetzelfde. 

 

3.4.2. Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek 

Engels-Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

 

*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is 

dus een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal 

heeft mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 

'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de 

thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen 

worden voor doeltaal – Arabisch. 
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3.5 Rekenapparaten 

3.5.1 Rekenmachine met basisbewerkingen. 

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een rekenmachine met basisbewerkingen 

voldoende. Niet toegestaan echter zijn rekenmachines met basisbewerkingen die: 

 a. op het lichtnet aangesloten moeten worden 

 b. tijdens het examen opgeladen moeten worden 

 c. geluidsoverlast bezorgen 

 d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of 

     ontvangstmogelijkheden 

 e. alfanumeriek zijn 

 f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster 

 

3.5.2 Grafische rekenmachine 

3.5.2.1 Algemeen 

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine 

noodzakelijk blijkt wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de 

grafische rekenmachine dientengevolge nog is toegestaan, zijn wiskunde A, B en C. 

 

3.5.2.2 Types toegestane grafische rekenmachines 

Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De machines die in 2019 

in elk geval zijn toegestaan: 

 

Casio: 

 - fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger; 

 - fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger; 

 - fx-CG50. 

 

Hewlett Packard: 

 - HP Prime 

 mits in de examenstand de volgende instellingen zijn gerealiseerd: 

  De time-out is ingesteld op 4 uur. 

  Het geheugen is gewist. 

  De knipperende LED staat aan. 

  Gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld. 

  CAS is uitgeschakeld. 

  Opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt. 

  Nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd. 

 

 Wij spreken daarbij de eis uit dat de examenstand wordt ingesteld door de 

 examinator, aangezien de controle óf de machine in examenstand staat wel kan 

 worden uitgevoerd zonder de leerling te storen maar niet of de machine in de juiste 

 examenstand staat. 

 

Texas Instruments: 

 - TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje; 

 - TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5; 

 - TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532. 

 

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan. 

 

3.5.3 Voorwaarden gebruik Grafische rekenmachine 

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen 

van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder 

meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar 

zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar 

zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te 

controleren zijn zonder de kandidaat te storen. 

 

Verder geldt het volgende: 

 a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 
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 aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. 

 b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 

 grafische rekenmachine van een andere kandidaat. 

 c. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over 

 twee (grafische) rekenmachines. 

 d. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten. 

 e. Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de 

 grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te 

 zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine. Meer gedetailleerde informatie 

 hierover ontvangt u via de Septembermededeling en/of Maartmededeling voor het 

 betreffende examenjaar. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de 

 websites van de verschillende fabrikanten: 

 www.casio-educatie.nl/examenstand, hp-prime.nl, education.ti.com/nederland. 

 

3.6 Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken 

Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij Binas op de website van 

Noordhoff Uitgevers en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is 

toegestaan deze fouten in het betreffende informatieboek te verbeteren. 

 

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook 

voor het aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes. 

 

4. Aanvullende opmerkingen 

4.1 computer 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat 

toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen 

kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer 

worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. 

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vwo en 

havo dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan 

kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het 

Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. 

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is het van belang dat kandidaten geen 

toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal 

woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. 

Bovenstaande regels gelden ook (bij de centrale examens waarbij spelling wordt 

beoordeeld) indien een kandidaat van de tekstverwerker gebruik maakt vanwege zijn 

beperking. Ook dan dient de spellingcontrole te worden uitgeschakeld. Dit geldt voor 

kandidaten met een visuele of fysieke beperking. Aan kandidaten met een 

dyslexieverklaring mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De 

correctoren moeten de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij 

leerlingen die met spellingcontrole hebben gewerkt. 

Bij elke inzet van de computer geldt tevens onverkort de lijst van toegestane hulpmiddelen. 

Met andere woorden: ook naast een computerexamen of voor een kandidaat die schrijft op 

de computer, is o.m. een (papieren) woordenboek toegestaan. 

Op http://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan 

aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 

 

4.2 noodzakelijk of toegestaan? 

De lijst geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. 

De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, 

hulpmiddelen en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is bijvoorbeeld de atlas 

bij havo en vwo: in opgaven wordt concreet naar kaarten verwezen en het lijkt niet 

aannemelijk dat een kandidaat alle kaarten voldoende heeft gememoriseerd. 

Bij het verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-

afhankelijk: de een kent meer woorden dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan 

de zekerheid van het woordenboek dan de ander. 

Door scholen wordt soms gevraagd of de school de hulpmiddelen ter beschikking moet 

stellen, of dat aan de kandidaat kan worden gevraagd ze mee te nemen. Dat is ter keuze 

aan de school. Als bij een hulpmiddel tussen twee opties kan worden gekozen (bijvoorbeeld 
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ScienceData en Binas bij de natuurwetenschappelijke vakken), dan mag de kandidaat 

slechts één van beide gebruiken. 

Twee woordenboeken Nederlands of twee grafische rekenmachines zijn evenmin 

toegestaan. 

 

Overige zaken  

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die 

niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar 

die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal 

(loep). Op grond van de actualiteit van de afgelopen jaren zouden leerlingen bijvoorbeeld 

een nietapparaat mee kunnen nemen. Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met 

exameneisen zijn niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en 

spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen 

enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de 

exameneisen worden aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden 

tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een 

relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE. 

 

4.3 schoolexamen en centraal examen 

De regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen 

voorschrift dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten 

worden voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan gegronde redenen 

hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde 

talen geen woordenboek is toestaan, of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische 

rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat 

zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij 

schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn 

toegestaan. 

 

 

 

 

Bijlage 2 

behorende bij artikel 2 van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens 

van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2019, van 26 juni 2017, nummer CvTE-

17.01277. 

 

Hulpmiddelen kandidaten met een beperking 2019 

 

Achtergrond 

Examenopgaven, correctievoorschrift en hulpmiddelen vormen samen één geheel dat toetst 

in hoeverre de kandidaat aan de exameneisen voldoet. Een wijziging op één van deze drie 

kan leiden tot een toetsresultaat dat niet meer goed weergeeft of aan de exameneisen is 

voldaan. 

Op grond van artikel 55 Eindexamenbesluit VO kan de directeur van de school 

aanpassingen doorvoeren in de wijze van examinering. Die wijzigingen mogen geen afbreuk 

doen aan de exameneisen. Daarom is een aanpassing van opgaven, correctievoorschrift of 

hulpmiddelen slechts toegestaan binnen de kaders die het College voor Toetsen en 

Examens geeft, onder meer via deze regeling. Indien binnen de kaders onvoldoende ruimte 

is voor het wegnemen van een belemmering, neemt de directeur contact op met het CvTE. 

Doorgaans zal voor de directe inhoudelijke afstemming contact gelegd worden met de 

examensecretaris van de school en/of specialisten. Ingevolge artikel 55 Eindexamenbesluit 

VO is het de directeur die de beslissing neemt. 

 

1. Brochure met achtergrondinformatie 

Sinds 2013 wordt door het CvTE jaarlijks bij het begin van het cursusjaar een brochure 

gepubliceerd over regels, levering en achtergronden bij het afleggen van het centraal 

examen en de rekentoets door leerlingen met een beperking. De actuele brochure voor het 

centraal examen 2019 en de rekentoetsen in dat schooljaar verschijnt in september 2018. 

De brochures van voorgaande jaren (zoals september 2017 voor het centraal examen 2018) 

bevatten relevante achtergrondinformatie ook voor de school die zich tijdig in het 
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onderwijstraject op de hoogte wil stellen van mogelijkheden. Voor de exacte regels bij het 

centraal examen in 2019 geldt deze regeling met als achtergrond de brochure die in 

september 2018 verschijnt. 

 

2. Toegestane hulpmiddelen 2019 

Ten behoeve van de toegankelijkheid van de school- en centrale examens voor leerlingen 

met een beperking kan de directeur op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit 

aanvullende maatregelen treffen, die passen binnen de kaders van de examinering. Ten 

behoeve van de centrale examinering en de afname van de rekentoets biedt het College 

voor Toetsen en Examens aangepaste examens en toetsen aan met dezelfde eisen, die het 

mogelijk maken de eisen te toetsen bij kandidaten met een beperking. In deze bijlage 

wordt het aanbod van aangepaste examens en toetsen beschreven met de daarbij 

behorende afnameregels. Deze vallen onder, en binnen het kader van, de algemene regels 

in artikel 55 van het Eindexamenbesluit. De algemene regels zoals verwoord in dit artikel 

van het Eindexamenbesluit (onder andere omtrent tijdverlenging, melding aan de inspectie 

en aanwezigheid van een deskundigenverklaring) zijn ook van toepassing bij het gebruik 

van door het College voor Toetsen en Examens geleverde aangepaste examens. Bij de 

rekentoets wordt, eveneens op grond van het Eindexamenbesluit, een aangepaste toets 

geleverd voor leerlingen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. De aanpassing gaat in 

deze toets verder dan de wijze van toetsing. 

 

2.1 Kandidaten met een visuele beperking 

De centrale examens en de rekentoets worden door het CvTE op bestelling geleverd in een 

format dat zich leent voor de hulpmiddelen die door kandidaten met een visuele beperking 

worden gebruikt en met inachtneming van de exameneisen inhoudelijk geschikt is gemaakt 

voor de kandidaat met een visuele beperking. Het aangepaste examen gaat vergezeld van 

een aangepast beoordelingsvoorschrift. Als de noodzakelijke aanpassingen zouden moeten 

leiden tot een volledig herzien examen, kan het CvTE besluiten tot het aanstellen van een 

gecommitteerde die samen met de examinator van de kandidaat een vervangend 

mondeling afneemt. Dat zal in ieder geval gebeuren bij examinering van kunst (algemeen) 

op havo en vwo voor kandidaten met een visuele beperking. Afhankelijk van de aard van 

het examen en van de visuele beperking kan meer dan een half uur tijdverlenging worden 

toegekend, tot maximaal dubbele examentijd. Aan kandidaten met een visuele beperking 

kan het gebruik van een digitaal woordenboek worden toegestaan als uit  nader onderzoek 

blijkt dat de kandidaat beschikt over de voor het examen vereiste woordenschat. 

Als dat niet het geval is kan de directeur een opzoekhulp inzetten. Bij de melding per 1 

november voorafgaand aan het centraal examen meldt de directeur de wenselijkheid van 

een digitaal woordenboek en/of tijdverlenging van meer dan een half uur. Toestemming van 

het CvTE is vereist.  

 

2.2 Kandidaten met een auditieve beperking 

Voor kandidaten met een auditieve beperking levert het College voor Toetsen en Examens 

een aangepast centraal examen. Bij examens waarbij de computer wordt gebruikt, en 

waarbij sprake is van functioneel geluid, met name de digitale talenexamens BB en KB en 

de examens kunst (algemeen) op het havo en vwo. Het is niet van toepassing op papieren 

examens en evenmin op de (digitale) rekentoets. Als voor een kandidaat met een auditieve 

beperking een aangepast digitaal examen gewenst is, meldt de directeur dit aan DUO in het 

kader van de bestelling van centrale examens voor 1 november van het schooljaar. DUO 

heeft voor deze melding een speciaal formulier. Als de aanpassing noopt tot een volledige 

herziening van het examen, kan het College voor Toetsen en Examens besluiten een 

gecommitteerde aan te wijzen die samen met de vakdocent/examinator een vervangend 

mondeling afneemt. Dit zal in ieder geval gebeuren bij het examen kunst (algemeen) op 

havo en vwo indien een kandidaat door zijn auditieve beperking niet in staat is het reguliere 

examen af te leggen. 

 

2.3 Kandidaten met dyslexie 

Als een kandidaat door dyslexie moeite heeft met het lezen van teksten op papier of 

beeldscherm, kan de directeur de kandidaat in staat stellen van een door het CvTE 

geleverde voorleesfunctie gebruik te maken. De wijze waarop kan per examen en 

examensoort (digitaal of papier) verschillen. Als een kandidaat, door een ernstige vorm van 

dyslexie, niet goed kan omgaan met een papieren woordenboek, kan de school een 



 

17 
 

opzoekhulp inzetten. Het gebruik van een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Wel 

toegestaan is een eenvoudige aanpassing om het opzoeken te vereenvoudigen, door het 

aanbrengen van simpele tabs per letter. Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij 

de centrale examens Nederlands vmbo GL/TL, de papieren examens Nederlands vmbo BB 

en KB en Engels vmbo GL/TL dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten 

uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie 

volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel 

worden toegestaan. Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is het van belang dat 

kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een 

digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden 

geregeld. Aan kandidaten met een dyslexieverklaring mag het gebruik van spellingcontrole 

wel worden toegestaan. (NB dit geldt NIET voor alle overige kandidaten die om welke reden 

dan ook gebruikmaken van de computer als schrijfgerei). De correctoren moeten de 

aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole 

hebben gewerkt. 

 

 

2.4 Kandidaten met kleurenblindheid 

Voor kandidaten met kleurenblindheid worden geen aangepaste examens geleverd. Voor 

kleurenblinde kandidaten kan een opzoekhulp worden ingezet die op verzoek van de 

kandidaat de kleur van een door de kandidaat aangewezen vlakdeel benoemt, of een door 

de kandidaat aangewezen kleur aanwijst in examen of hulpmiddel. Dit is alleen noodzakelijk 

en toegestaan waar het examen kleuren bevat (beeldende vakken), of waar het hulpmiddel 

kleuren bevat (atlas bij aardrijkskunde havo en vwo, informatieboek 

natuurwetenschappelijke vakken). Het kleurgebruik in atlas en examens voor de beeldende 

vakken is zo intensief dat de kandidaat in een afzonderlijke ruimte dient te worden 

geplaatst. Voor het incidenteel aanwijzen of benoemen van een kleur in de 

informatieboeken voor de natuurwetenschappelijke vakken is plaatsing in een afzonderlijke 

ruimte niet nodig. In digitale examens is bij de constructie rekening gehouden met 

kleurenblinde kandidaten. Bij twijfel mag de kandidaat een beroep doen op bovengenoemde 

procedure. 

 

2.5 Kandidaten met dyscalculie 

Voor kandidaten met dyscalculie en voor kandidaten met ernstige rekenproblemen wordt op 

grond van het Eindexamenbesluit VO een aangepaste rekentoets geleverd. Als de uitslag 

van de kandidaat is vastgesteld mede op grond van het voor deze toets behaalde cijfer, 

wordt dat op de cijferlijst vermeld. Bij de aangepaste rekentoets mag bij alle opgaven de 

rekenmachine worden gebruikt, en een uitgebreide door het CvTE vastgestelde reken-, 

formule- en eenhedenkaart. 

Bij de standaard rekentoets mag door kandidaten met een geldige dyscalculieverklaring een 

beperkte rekenkaart worden gebruikt. De rekenmachine of de uitgebreide rekenkaart mag 

bij de standaard rekentoets NIET worden gebruikt. 

Kandidaten met een geldige dyscalculieverklaring, en kandidaten die van de school 

toestemming hebben voor deelname aan de aangepaste rekentoets, mogen bij centrale 

examens de beperkte rekenkaart gebruiken. 

Als een school voor een leerling een afwijkende reken- of formulekaart wenst te gebruiken, 

behoeft dat de goedkeuring van het CvTE. Voor gebruik van een gedeelte van deze 

toegestane kaarten is geen toestemming nodig. 

 

2.6 Kandidaten met een zware lichamelijke beperking 

Als door een zware lichamelijke beperking de standaardvorm van het examen niet bruikbaar 

is, neemt de directeur contact op met het CvTE Als de kandidaat door zijn beperking niet 

met een papieren woordenboek kan omgaan, kan de directeur bij het CvTE een verzoek 

indienen tot gebruik van een digitaal woordenboek. Dat zal worden toegestaan als uit nader 

onderzoek blijkt dat de kandidaat beschikt over de voor het examen vereiste woordenschat. 

Als dat niet het geval is, kan een opzoekhulp worden ingezet. Afhankelijk van de aard van 

het examen en aard en zwaarte van de lichamelijke beperking kan meer dan een half uur 

tijdverlenging worden toegekend, tot maximaal dubbele examentijd. Toestemming van het 

CvTE is vereist. 
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2.7 Overige beperkingen 

Indien de directeur van oordeel is dat de kandidaat redelijkerwijze aan de exameneisen kan 

voldoen, maar de wijze van examineren de toegankelijkheid belemmert en het aanbod van 

aangepaste examens en de overige mogelijkheden, waarover de directeur beschikt daarin 

niet voorzien, neemt hij contact op met het CvTE. Het CvTE kan na overleg met de school 

besluiten dat een andere aanpassing dan bovengenoemde toegestaan is binnen het kader 

van de exameneisen. 

NB Onder de mogelijkheden waarover de directeur beschikt, vallen indien relevant ook de 

tijdverlenging met criteria uit artikel 55 van het Eindexamenbesluit, en maatregelen zoals 

het apart zetten van een kandidaat. Voor aanpassingen die mogelijk de inhoud van het 

examen raken en waarin niet is voorzien met de standaardlevering, is contact met het CvTE 

vereist. Het is gewenst en mogelijk om zo tijdig mogelijk contact op te nemen, zodat in het 

onderwijs en het schoolexamen met de mogelijke aanpassingen rekening kan worden 

gehouden. Dat kan dus al bij het begin van de bovenbouw of zelfs bij de start van de 

schoolloopbaan. Voor aanpassingen die niet de inhoud van het examen raken (zoals afname 

in een ziekenhuis) is geen toestemming van het CvTE, maar van inspectie vereist.
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De periode na het centraal examen 

  
wk 24 start eind per.4 wk.8 

ma 10     2e Pinksterdag 

          

di 11     Onderwijs Anders dag 

          

wo 12 08.00   bekendmaking normen Centraal Examen 2019 H/V 1e tijdvak 

    14.00 15.30 uitslagvergadering 

    17.00 18.00 ontvangst leerlingen H5, VT6; uitreiking voorlopige cijferlijst CE; 

      23.59 deadline inschrijving voor inzage CSE-toetsen 1e tijdvak 

do 13 13.50 14.45 inzage CSE-toetsen H5, VT6 

      23.59 inschrijving voor 2e tijdvak CE 2019 H5, VT6 

vr 14       

          

za 15       

zo 16       

wk 25 start eind per.4 wk.9 

ma 17     Centraal Examen 2019   2e tijdvak 

havo 13.30 16.00 Engels, Spaans 

havo 13.30 16.30 economie, filosofie, maatschappijwetenschappen, Nederlands 

vwo 13.30 16.00 Engels, Spaans 

vwo 13.30 16.30 economie, filosofie, maatschappijwetenschappen, Nederlands 

di 18     Centraal Examen 2019   2e tijdvak 

vwo 09.00 12.00 Latijn 

havo 13.30 16.00 Duits, Frans,  

havo 13.30 16.30 geschiedenis, Grieks, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A 

vwo 13.30 16.00 Duits, Frans,  

vwo 13.30 16.30 geschiedenis, Grieks, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde C 

wo 19     Centraal Examen 2019   2e tijdvak 

havo 13.30 16.00 tehatex (tekenen) 

havo 13.30 16.30 aardrijkskunde, biologie, M&O, wiskunde B 

vwo 13.30 16.00  

vwo 13.30 16.30 aardrijkskunde, biologie, M&O, wiskunde B 

do 20     Centraal Examen 2019   2e tijdvak 

 havo 09.30  12.00 Muziek 

vwo 09.30 12.00 Muziek, tehatex (tekenen) 

 
 

De uitslag 1e tijdvak 

De bekendmaking van de normeringen havo/vwo 1e tijdvak is o.v. op woensdag 12 juni  

 

           08.00u De omrekeningstabellen staan om 08.00u op internet en worden verwerkt  

door de examencommissie.  

14.00u-15.30u Uitslagvergadering door docenten 

15.30u-17.00u Mentoren bellen de uitslag door aan hun kandidaten.  

17.00u-18.00u De geslaagde examenkandidaten H5/VT6 worden in de kantine ontvangen. 

 Zij ontvangen van hun mentoren hun voorlopige cijferlijst.  

  In lok.204 kan deze gewaarmerkt worden t.b.v. inschrijvingen voor 

  studies. 

          24.00u Deadline voor inschrijving door leerlingen voor inzage CSE-toetsen op 13-

 06, 13.50u-14.45u. 

 

De uitslag zelf 

Er zijn drie mogelijkheden: 

1. Je bent geslaagd en je wilt niet deelnemen aan het tweede tijdvak.  

2. Je bent geslaagd en neemt deel aan het 2e tijdvak om één cijfer te verbeteren.  

3. Je bent afgewezen voor het 1e tijdvak. Deelname aan het 2e tijdvak is mogelijk.  

Overleg hierover met je mentor. Deze bespreekt met jou de adviezen van je docenten.  
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Wanneer ben je geslaagd?  

 

Examenblad 2018: Artikel 50. Uitslag eindexamen vwo en havo 

 

Meestal verschijnt in maart van het College voor Toetsing en Examens een aparte brochure 

hierover. Daarin staan de laatste herzieningen m.b.t. de rekentoets opgenomen. Zodra die 

brochure op school arriveert, wordt deze verspreid onder de examenleerlingen.  

 

 
Artikel 50. Uitslag eindexamen vwo en havo 

1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is; 

b. hij: 

1. voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur 

en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer heeft 

behaald en hij voor het andere vak  dan wel andere hier genoemde vakken als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en 

2. de rekentoets heeft afgelegd; 

c. hij onverminderd onderdeel b: 

1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 

of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 

en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 

bedraagt; 

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de 

eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 

4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 

en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 

vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 

4 heeft behaald; en 

e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk 

profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. 

 

2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van 

ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor 

zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en 

kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk. Het bevoegd gezag kan daaraan 

toevoegen: 

a. literatuur, als onderdeel van alle afzonderlijke moderne talen, met dien verstande 

dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, literatuur voor de bepaling van de 

eindcijfers een onderdeel is van het schoolexamen van de desbetreffende taal en 

literatuur; 

b. algemene natuurwetenschappen in het havo en vwo; 

c. bij bijzondere scholen: godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, met 

dien verstande dat indien het bevoegd gezag daartoe niet besluit, godsdienst of 

levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen onderdeel is van het eindexamen, 

tenzij Onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend met toepassing van artikel 

11, eerste lid, onder c, artikel 12, eerste lid, onder c, of artikel 13, eerste lid, onder 

c. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukII_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukII_Artikel11
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukII_Artikel12
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukII_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukII_Artikel13
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3. Indien het bevoegd gezag toepassing geeft aan de tweede volzin van het tweede lid, 

wordt in het examenreglement, bedoeld in artikel 31, vermeld welk onderdeel of welke 

onderdelen worden toegevoegd. 

 

4. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig 

gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst 

van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 

achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of 

hoger is, naar boven afgerond. 

 

5. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur 

deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 

51 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen 

toepassing vindt. 

 

 

Rekentoets 

 

Met de publicatie van Staatsblad 74 van 14 maart 2018 is definitief geregeld dat de 

rekentoets nog onderdeel is van het eindexamen en dus moet worden gemaakt, maar dat 

deze voor geen enkele leerweg of schoolsoort deel uitmaakt van de uitslagbepaling.  

 

Voor alle vwo kandidaten gelden de volgende regels m.b.t. de rekentoets: 

1. De kandidaat dient minimaal 1 keer te hebben deelgenomen aan de rekentoets voor 

het behalen van het diploma;  

2. Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het behalen van het diploma;  

3. Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het judicium cum laude, tenzij het 

cijfer positief begunstigend is voor het behalen hiervan; leerlingen kunnen in dat 

geval het cijfer alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude; deze 

mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar;  

4. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.  

 

Voor alle havo-eindexamenkandidaten gelden de volgende regels m.b.t. de rekentoets:   

1. De kandidaat dient minimaal 1 keer te hebben deelgenomen aan de rekentoets voor het 

behalen van het diploma; 

2. Het cijfer van de rekentoets telt niet mee voor het behalen van het diploma;  

3. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst.  
 

 

 

Berekenen gemiddeld cijfer centraal examen 

Ga bij het berekenen van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het 

onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen. Daarna gelden de overige 

uitslagbepalingen. Heb je gemiddeld een 5,4 gehaald? Dan ben je gezakt. 

 

Vaststellen eindcijfer havo of vwo 

Het eindcijfer voor elk vak van het eindexamen is een afgerond cijfer van 1 tot en met 10. 

Dit is het gemiddelde van je cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen. Is het 1e 

cijfer (van het eindcijfer) achter de komma een 4 of lager? Dan wordt het eindcijfer naar 

beneden afgerond. Is dat cijfer achter de komma een 5 of hoger? Dan wordt het eindcijfer 

naar boven afgerond. 

 

Bijvoorbeeld: je haalt voor het schoolexamen een 5,3 en voor het centraal examen een 5,6. 

Dit is gemiddeld een 5,45. Op de eindlijst wordt dit een 5. Heeft een vak alleen een 

schoolexamen en geen centraal examen? Dan is het cijfer voor het schoolexamen meteen 

het eindcijfer. De directeur van de school stelt per vak het eindcijfer vast. 

 

Extra examenvak havo of vwo 

Je kunt niet zakken op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Maar je moet 

dan wel zonder dit extra vak voldoen aan de eisen om te slagen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukIII_Afdeling1_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukV_Artikel51
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2018-03-15#HoofdstukV_Artikel51
https://www.examenblad.nl/publicatie/20180309/besluit-eindcijfer-rekentoets-uit/2018
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Inzage toetsen centraal schriftelijk examen 

Kandidaten die hun gemaakte cse-werken willen inzien, kunnen zich hiervoor inschrijven via 

Magister op woensdag 12 juni, tot 24.00u. Deze leerlingen zijn op donderdag 13 juni van 

om 13.50u welkom in olc2. Tot 15.00u kunnen zij hun examenwerken inzien. Dat gebeurt in 

aanwezigheid van de examinator en de secretaris eindexamens.  

 

 

Inschrijving 2e tijdvak 

De deadline voor het inschrijven voor het 2e tijdvak is op vrijdag 14 juni, 15.45u via 

Magister. Bij niet of niet-tijdig inschrijven gaan we ervan uit dat je afziet van deelname in 

het 2e tijdvak. 

 

 

Rooster 2e tijdvak 

Zie pg. 19. 

 

 

Aangewezen vakken in het 2e tijdvak 

Muziek (havo) en muziek en tekenen (vwo) zijn ook in 2019 zogenaamde aangewezen 

vakken voor het 2e tijdvak. Het 2e tijdvak voor deze vakken vindt niet op school plaats, 

maar elders in het land. Vorig jaar was dat in Eindhoven. 

  

 

 
vr 28 08.00   o.v.: bekendmaking normen CE 2019 H/V 2e tijdvak 

    11.30 12.30 uitslagvergadering 2e tijdvak H5, VT6 

    13.30 14.00 ontvangst H5, VT6 2e tijdvak, uitreiking voorlopige cijferlijst 

za 29       

zo 30     Broonk Oost-Maarland / Mesch 

JULI 2019 

wk 27 start eind per.4 wk.E52611 

ma 1     roostervrije dag leerlingen 

          

di 2 13.00 16.00 diploma-uitreiking vwo/tto NG/NT profielen 

    16.30 18.30 diploma-uitreiking vwo/tto CM/EM profielen 

wo 3 13.00 16.00 diploma-uitreiking H5A en H5B 

    16.00 18.30 diploma-uitreiking H5C en H5D 

do 4       

          

vr 5       

          

za 6     Zomervakantie t/m 18-08 

zo 7     Broonk Gronsveld 

 

 

 

 

 

 

De uitslag 2e tijdvak 

De bekendmaking van de normeringen havo/vwo 2e tijdvak is op vrijdag 28 juni. 

De planning van die dag is als volgt: 

08.00u De omrekeningstabellen staan om 08.00u op internet en worden door  

 de examencommissie verwerkt. 

11.30-12.30u  Uitslagvergadering door docenten. 

12.30u-13.30u Mentoren bellen de uitslag door aan hun kandidaten van het 2e tijdvak. 

13.30u-14.30u De geslaagde examenkandidaten 2e tijdvak H5/V6 worden in de   

  kantine ontvangen. Zij ontvangen van hun mentoren hun voorlopige  

  cijferlijst. Ook de zgn. profielverbeteraars kunnen hun resultaat komen  

 afhalen.  
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De diploma-uitreiking 

Deze vindt plaats in de hal van school. Wij rekenen op de aanwezigheid van jou en twee 

gasten. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, laat dit dan weten aan de 

secretaris eindexamen. We maken dan een afspraak over hoe jij je diploma in bezit krijgt. 

 

Het programma van de diploma-uitreiking omvat een officieel gedeelte met toespraken. 

Daarna vindt de feitelijke uitreiking van je diploma plaats, waarbij jij je handtekening zet. 

Ter afsluiting is er een gezellig samenzijn in de kantine, met een hapje en een alcoholvrij 

drankje.  

 

Boeken inleveren 

Je laatste actie op school is het inleveren van je boeken. En dan … op naar het volgende 

hoofdstuk in je leven. Veel succes 

 

 

 
 

 

B.A.M.M. (Ben) Perry      J.M.B.J. (Jack) Cortenraad 

secretaris eindexamen     waarnemend locatiedirecteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


