


1. Opening
Ronald Doornekamp, teamleider atheneum

2. Naar het hoger onderwijs
Francien Brons en Leonie Meekers, decanen vwo/havo

3. Het examentraject
Ronald Doornekamp

Programma



Cito.nl

https://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs/examens-2018


Praktische info

- Waar vind ik alle informatie? 

- Waar vind ik oefenexamens?

- Mijn SE-lijst

- Wat gebeurt er met je gemaakte examen? 

- De uitslagdag, voorlopige cijferlijst

- Het tweede tijdvak 

- Diplomering



Centraal Examen (CE)

• iedereen objectief en identiek beoordeeld

• gelijke uitgangspositie in het vervolgonderwijs



Het examentraject

Examensecretaris: dhr. Schregardus

dschregardus@meandercollege.nl

• organisatie SE en CE

• informatieschakel DUO, inspectie,  CVTE

• klachten en bezwaren

mailto:dschregardus@meandercollege.nl


Check Magister berichten!

Dagelijks

Info over:

‒ roosters

‒ wijzigingen

‒ oproepen

‒ etc.



Informatiebronnen
• www.mijneindexamen.nl

• www.examenblad.nl

• www.eindexamensite.nl

• enz. 

Informatieboekje Meander 

College, april 2019

2018-2019

http://www.examenblad.nl/
http://www.examenblad.nl/
http://www.eindexamensite.nl/


mijneindexamen.nl

https://www.mijneindexamen.nl/


examenblad.nl

https://www.examenblad.nl/


Data

Toetsweken (+ inhaalmomenten)

1 31 okt. t/m 7 november 2018
2 16 t/m 23 januari 2019
3 21 t/m 28 maart 2019

Rekentoets (kans 2, 3 en 4)

2 tussen 7 en 20 januari 2019
3 tussen 4 en 17 maart 2019
4 tussen 27 mei en 9 juni 2018



ma 8 april   inhalen/herkansen TW3
vr 12 april   deadline cijferinvoer docenten
ma 15 april  laatste lesdag, controle SE-cijfers

schoolexamenvakken: eindcijfer 1 decimaal

Afsluiting 

schoolexamen

6,9



SE-lijst voorbeeld havo
havo profiel EM

Eindexamenvakken
Netl 6,1 Entl 5,2 Dutl 6,5 Gs 6,4
WisA 6,1 Ec 6,9   M&O 5,6  

Schoolexamenvakken
Ma 5,5  6 PWS 6,5  CKV 6,5   Rek. 7,8

‘Verplicht nummer’
LO  V(oldoende)

combinatiecijfer  (6+7+7) : 3 = 6,7  7! (dubbele afronding)



SE-lijst voorbeeld vwo
vwo profiel EM

Eindexamenvakken
Netl 6,1 Entl 5,2 Dutl 6,5 Gs 6,4
WisA 6,1 Ec 6,9   M&O 5,6  Fi 6,3 

Schoolexamenvakken
Ma 5,5  6 PWS 6,5  7   Rek. 7,8

‘Verplichte nummers’
CKV  V(oldoende)    LO  V(oldoende)

combinatiecijfer  (6+7) : 2 = 6,5  7! (dubbele afronding)



Rekenen havo en vwo

• je moet de rekentoets gemaakt hebben

• cijfer maakt niet uit voor slagen/zakken

• cijfer wel op cijferlijst bij het diploma

• cijfer kan meespelen bij decentrale selectie

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-
rekenen/vraag-en-antwoord/rekentoets-diploma

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-
rekenen/vraag-en-antwoord/rekentoets-vwo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/rekentoets-diploma
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/rekentoets-vwo


Belangrijke data
• ma 15 april  laatste lesdag M4 H5 A6

• meivakantie  evt. Lyceo training

• ma 6 en di 7 mei oefenexamens

• do 9 mei t/m wo 22 mei Centraal Examen



Na de examens
• na het CE: eerste en tweede correctie

• wo 12 juni uitslag CE1

• verre vakantie: pas ná tweede tijdvak!



Herexamens

• niet (meteen) geslaagd?

• do 13 juni 13:00 uur opgeven tijdvak 2

• 1 vak herkansen, evt. meer vakken inhalen

• als je een vak moet herkansen om alsnog te slagen

• als je een vak wilt herprofileren (cijfer verbeteren)

• als je bv. door ziekte één of meer examens hebt gemist

• ma 17 t/m do 20 juni CE tijdvak 2

• vr 28 juni  uitslag CE tijdvak 2



Dinsdag  9 juli  19.00 uur  atheneum
Donderdag 11 juli 19.00 uur havo

Diploma-uitreiking



Uitslagbepaling havo
Je bent geslaagd als:

1. Je de rekentoets hebt gemaakt. Het maakt niet uit welk cijfer je haalt.

2. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is. Met een gemiddelde van 

5,4999 of lager ben je gezakt.

3. Het vak lichamelijke opvoeding moet ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

4. Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde maar ten hoogste één 5 voorkomt 

(dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit heet de kernvakkenregel.

5. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

• Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

• Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of

• Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al 

je eindcijfers is ten minste 6,0 of

• Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én 

het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.

• Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je aan alle vijf eisen voldoen!



Uitslagbepaling havo
‘voor-in-je-hoofd versie’

1. CE-regel: gemiddelde van je eindexamencijfers (gymzaal) minstens 5,5

2. Compensatieregel: één 5 mag, bij 4 of 5-5 twee compensatiepunten nodig 

(2x7 of 8), bij 4-5 drie compensatiepunten nodig. Een 3 mag niet. 

Bij deze regel telt het combinatiecijfer als apart vak mee.

3. Kernvakkenregel: Ne – En – Wis maximaal één 5.

4. LO voldoende/goed.

5. Rekentoets gemaakt.



Je bent geslaagd als:

1. Je voor de rekentoets minimaal een 4.5 hebt gehaald. Op je eindlijst is wordt dit afgerond tot 

een 5.

2. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is Met een gemiddelde van 

5,4999 of lager ben je gezakt. Let op: de rekentoets telt niet mee voor het gemiddelde voor je 

centraal examens.

3. De vakken ckv en lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

4. Bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels, wiskunde en Rekentoets maar ten hoogste 

één 5 voorkomt (dus één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger). Dit heet 

de kernvakkenregel.

5. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen:

• Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

• Je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of

• Je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al 

je eindcijfers is ten minste 6,0 of

• Je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én   

het gemiddelde van al je eindcijfers is ten minste 6,0.

• Geen eindcijfer is 3 of lager.

Let op: om te slagen moet je aan alle vijf eisen voldoen!

Uitslagbepaling vwo



Uitslagbepaling vwo
‘voor-in-je-hoofd versie’

1. CE-regel: gemiddelde van je eindexamencijfers (gymzaal) minstens 5,5

2. Compensatieregel: één 5 mag, bij 4 of 5-5 twee compensatiepunten nodig 

(2x7 of 8), bij 4-5 drie compensatiepunten nodig. Een 3 mag niet. 

Bij deze regel telt het combinatiecijfer als apart vak mee.

3. Kernvakkenregel: Ne – En – Wis –maximaal één 5.

4. CKV + LO voldoende/goed.



Activiteiten in het examenjaar

Kandidaten regelen zelf een aantal zaken voor de feestelijke 
afsluiting van hun schoolloopbaan.

• Fotojaarboek

• Examentruien

• Eindfeest

• Examenstunt

Voor de examenstunt is goede afstemming met de schoolleiding van 
groot belang. Dat moet al vroeg in het jaar gebeuren.

Contactpersonen voor school zijn voorlopig 
mw. Ten Damme en dhr. Barneveld.


