Informatie over het examentraject H5/A6
meneer Kuper, meneer Doornekamp, meneer Schregardus

Inleiding
Dit document is een weergave van de presentatie die de teamleiders meneer Kuper en
meneer Doornekamp normaal zouden geven over het examenjaar. We zouden dan een
interactieve presentatie geven, waarbij je ook vragen kunt stellen. Helaas is dat nu niet
mogelijk. Toch willen we jou en je ouders graag meenemen in wat er dit examenjaar
allemaal gaat gebeuren.
Op de voorlichtingsavond hebben de decanen ook een presentatie over je vervolgstudie. Die
volgt op een later tijdstip. Mevrouw Brons en mevrouw Meekers gaan je hierover nog
informeren.

Wat voor informatie kun je in deze presentatie verwachten?

Sommige informatie over het examen kun je beter just in time krijgen. Het heeft niet zo
veel zin om nu al heel diep in te gaan op wat er in de examenzaal gebeurt.
Daarom krijg je in maart nog een workshop ‘examenkunde’ van je teamleider. Tegen die
tijd ga je je schoolexamen (SE) afronden. Je bent dan al aan het 'examentrainen' voor de
meeste vakken. Je profielwerkstuk (PWS) is af, je weet beter hoe je er qua cijfers voor
staat. We kunnen dan ook dieper ingaan op examenstress e.d.

In Nederland kennen we centrale examens aan het eind van het voortgezet
onderwijs. Wij vinden dat een goede zaak. Centrale examens zorgen ervoor dat
iedere leerling in Nederland precies dezelfde kennis heeft als alle andere leerlingen
van hetzelfde niveau.
Stel je voor: we laten het beoordelen van leerlingen alleen aan de docent of de eigen
school over. Dan zou het kunnen gebeuren dat de ene docent of school soepeler
beoordeelt, of andere accenten legt bij het beoordelen dan de andere.
Neutrale en gestandaardiseerde examens (voor iedereen dezelfde) zorgen voor een
objectieve beoordeling. Alle havo- of vwo-diploma’s in Nederland zijn dus evenveel
waard. En vanwege die gelijkwaardige diploma’s is de uitgangspositie voor iedere
leerling die in Nederland een vervolgopleiding start, gelijk. Vervolgopleidingen weten
zo welk niveau ze kunnen verwachten van aankomende studenten.

Het examentraject
Een belangrijk persoon in je examenjaar is meneer Schregardus. Voor sommigen is hij hun
wiskundedocent. Maar hij is ook examensecretaris en heeft in die taak een bijzondere
verantwoordelijkheid.
Meneer Schregardus organiseert het schoolexamen en vooral het centraal examen. Hij moet
zorgen dat alles netjes volgens de regels verloopt.
Hij is ook de contactpersoon tussen het Meander College en de overheid, het Ministerie van
Onderwijs. Hij krijgt post en mail van het College voor Toetsen en Examens (bestuursorgaan
dat de examens voor de Nederlandse overheid organiseert) en de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO).
Als er iets niet klopt met een examencijfer of je wilt bezwaar maken tegen een bepaalde
gang van zaken, neem je contact op met meneer Schregardus.

Check Magister berichten!!
Als er een tijdstip wijzigt…. Als we willen weten of je gebruik maakt van
voorleessoftware bij je examen economie… Als er nieuws is over examentrainingen –
dan is dat officiële informatie.
Officiële informatie communiceren wij langs officiële kanalen. Check daarom elke dag
Magister berichten. Op het Meander College gebruiken we geen ander kanaal voor
officiële informatie. Geen Instagram, geen oproepjes, geen briefjes op de deur. Stel
Magister zo in dat je een notificatie in je eigen mailbox ontvangt als je een nieuw
bericht hebt.

Waar haal je de informatie
Er zijn veel sites waar je informatie kunt vinden over het EIND-examen. Nu is dat nog
niet zo heel interessant, je hebt nu nog vooral te maken met het SCHOOL-examen.
Maar misschien wil je weten hoe het zit met het combinatiecijfer. Of wanneer het
centraal examen Frans is. Wij halen er een paar sites voor je uit.

mijneindexamen.nl

examenblad.nl

eindexamensite.nl

Het meest nuttig en praktisch is www.mijneindexamen.nl (geoptimaliseerd voor
mobiel en tablet, werkt als een web-app). Deze site is van het College voor Toetsen
en Examens, helemaal op leerlingen gericht. De inhoud is pas vanaf oktober
beschikbaar. Je kunt er je vakkenpakket invoeren, dan zie je een countdown waarin je
tot op de seconde nauwkeurig kunt zien hoe lang het nog duurt voor je examen Frans
begint. In het afrolmenu bovenaan vind je de slaagzakregels, het complete
examenrooster, informatie over toegestane hulpmiddelen, faciliteiten voor
kandidaten met een beperking enz.
Wie alles echt precies wil nakijken, kijkt op www.examenblad.nl. Dat is de website
van het College voor Toetsen en Examens gericht op schoolleiders en
examensecretarissen. Op beide websites zie je het logo van de overheid, dat
betekent dat de informatie officieel en betrouwbaar is.

Eindexamensite.nl is een site voor als je oefenmateriaal zoekt voor examens.
Oefenexamens vind je natuurlijk ook op de website van het Cito.

Tenslotte krijg je in april nog een apart informatieboekje van het Meander College.
Daarin staan nog eens op een rijtje alle dingen die je voor het examen in mei moet
weten. Bijvoorbeeld de regels in de examenzaal, wat je moet doen als je te laat bent
en wat er precies gebeurt op de uitslagdag.

Hoe zit het examenjaar in elkaar
Je hebt dit jaar drie toetsweken, met telkens een inhaal- en een herkansingsmiddag.
We zoomen dadelijk in op de periode na toetsweek 3. Op donderdag 21 april is de
laatste lesdag en op vrijdag 22 april de examenstunt.

Op dinsdag 19 april maken wij de definitieve SE-lijsten. Magister berekent voor elk
schoolexamenvak je SE-cijfer. Alle hokjes zijn gevuld, de wegingen die in het PTA
staan zijn toegepast. Daar rolt dan voor elk vak een cijfer uit op één decimaal.
Op dinsdag 19 april kom je op school. Je krijgt dan een print van je SE-lijst. Je
controleert nauwkeurig je persoonsgegevens, de titel van je profielwerkstuk en
natuurlijk de cijfers. Tenslotte zet je je handtekening. Daarmee is officieel je
schoolexamen afgesloten.
Nadat alle SE-lijsten akkoord zijn, uploadt meneer Schregardus op 22 april voor elk
vak één SE-cijfer naar DUO, via het programma BRON. Daarmee staan je cijfers
onveranderlijk vast. Je hebt er immers voor getekend.

We laten hier twee voorbeelden zien van een SE-lijst. Het is belangrijk dat je goed
begrijpt hoe de lijst tot stand komt. Het schoolexamen is namelijk 50 procent van je
eindcijfer.
Eerst het voorbeeld voor havo. Je ziet een serie ‘grote’ vakken. Elk cijfer heeft een SEgemiddelde aan het eind. Dan is er nog een groepje ‘kleine’ vakken: Maat, CKV en
PWS. Het gemiddelde daarvan telt als één examenvak. Dat noemen we het
combinatiecijfer.
Je ziet dat deze havo-leerling met profiel EM er best aardig voor staat met zijn SElijst. Als je de cijfers in gedachten afrondt, staat hij één vijf (Engels), vier zessen en
drie zevens (Economie, Duits en combinatiecijfer). Als dit een eindlijst was, zou de
kandidaat geslaagd zijn, want één vijf mag, er staat genoeg compensatie tegenover.
Maar… eerst moet deze leerling nog eindexamen doen, dus er kan nog van alles
veranderen.
Zie je dat bij het combinatiecijfer de cijfers éérst worden afgerond, dan gemiddeld en
tenslotte wéér afgerond? Deze leerling krijgt dus éérst 3x 0,5 cadeau door voor zijn
PWS en Maatschappijleer een afgeronde 7 en 6 te noteren. En vervolgens 0,3 punt
cadeau door het combinatiecijfer af te ronden. Een 5,5 een 6,5 en nog een 6,5 maken
dus samen een… 7!
Bij atheneum gaat dat op dezelfde manier, alleen zie je dat er één groot examenvak
meer in het rijtje staat.
Je ziet hoe belangrijk tienden kunnen zijn, er is een groot verschil tussen een 6,4 en
een 6,5. Het is dus héél belangrijk dat al je cijfers kloppen. Die ga je op 19 april
controleren en narekenen.
Levensbeschouwing (godsdienst) telt op deze school niet mee in het combinatiecijfer
(daar hebben we zelf voor gekozen). Je hebt dit vak in de voorexamenklas afgerond.
Het cijfer gaat niet naar DUO en het speelt ook geen rol bij de uitslagbepaling.
Rekenen speelt geen rol bij het examen, behalve als je géén wiskunde in het pakket
hebt (sommige havo 5 CM-leerlingen). Zij hebben een apart vak rekenen. Dat cijfer
komt op een aparte cijferlijst bij het diploma.

Voorbereiding centraal examen
Op 9 en 10 mei organiseren wij verplichte oefenexamens in de gymzaal. Je kiest dan
één vak uit waarvan je een compleet eindexamen maakt. ’s Middags behandelt de
docent dit eindexamen. Waarom verplicht?




Je went aan de setting. Je merkt hoe het voelt om 3 uur lang op één plek te
zitten en tegen gymzaalmuren aan te kijken.
Je dwingt jezelf lang aan de gang te blijven en je tijd te verdelen.
In de meivakantie heb je geleerd en geoefend. Als het goed is, ben je erachter
gekomen welke stof er nog niet goed in zit. Dan krijg je ’s middags nog eens
uitleg/feedback van een vakdocent.

Op donderdag 12 mei start het eindexamen. Je kunt via www.mijneindexamen.nl je
examenrooster nu al samenstellen. Dan zie je ook dat je soms twee examens op een
dag hebt. Maar ook dat je soms één of twee dagen tussendoor vrij bent. Hoe je met
die tijd omgaat, bespreken we bij de workshops examenkunde begin maart.
Daarna ben je vrij van school. Wel moet je beschikbaar blijven tot aan de
diplomering. Het is wel eens voorgekomen dat alle leerlingen een examen moeten
overdoen. En in deze coronatijd adviseren wij nog nadrukkelijker om dicht bij huis
te blijven, voor het geval je opgeroepen wordt.

De uitslag
De antwoorden van elk examen staan direct na de afname op de website van het
CITO. Aan de hand van deze zgn. correctievoorschriften gaan de docenten elk
examen grondig nakijken. Vervolgens sturen zij het naar een tweede corrector, die
door een elektronische matching wordt aangewezen.
Woensdag 15 juni is de uitslagdag van het centraal examen eerste tijdvak. De
teamleiders en examensecretaris controleren alle uitslagen. Zij controleren ook de
automatische uitslagberekening die Magister maakt. Denk bijvoorbeeld aan
dubbelprofielen, extra vakken, cum laudes enz.
Daarna volgt de uitslagvergadering met alle examendocenten. Voor elke afgewezen
kandidaat bespreken we wat de beste opties zijn voor een herkansing. Na de
uitslagvergadering belt je mentor je met de uitslag.
Ieder jaar wordt ons gevraagd of we niet eerder kunnen bellen over de
examenuitslag. We begrijpen heel goed dat je in spanning zit. Maar het kost nu
eenmaal tijd om voor honderden kandidaten alle controles uit te voeren.
Zorgvuldigheid is daarbij van groot belang.

Niet (meteen) geslaagd?
Je mag één eindexamen herkansen. Je vakdocenten zijn zeer behulpzaam. Ze spreken
het gemaakte examen met je door. Ze geven tips om bepaalde onderwerpen nog
eens extra door te nemen. Als je wilt, kun je nog een herexamentraining volgen bij
een commercieel instituut zoals Lyceo. Als alles goed, verloopt, dan…

Slaagzakregeling
Hoe bereken je nu of je geslaagd bent of gezakt? – Dat staat in de zgn.
uitslagbepaling, ook wel slaagzakregeling genoemd.
Wij laten hierna twee formuleringen zien. De officiële en een korte ‘voor-in-je-hoofd’
versie. De tekst is wat ingewikkeld. Onthoud dat je om te slagen aan drie eisen moet
voldoen.


CE-regel
Deze is een aantal jaar geleden ingevoerd om te voorkomen dat scholen hun
kandidaten een beetje ‘helpen’ door hoge schoolexamencijfers te geven.
De CE-regel luidt: op je eindexamen (lees: alles wat je in de gymzaal doet),
moet je gemiddeld een 5,5000000000… halen.



Compensatieregel
Deze bepaalt hoeveel tekorten je mag hebben en hoeveel je met hogere
cijfers mag compenseren.
De compensatieregel luidt: je mag voor maximaal twee vakken lager halen
dan een 6. Eén 5 mag, zonder compensatie. Bij twee tekortpunten (5-5 of 4)
heb je 2 compensatiepunten nodig (dus twee 7’s). Je kunt ook nog slagen met
drie tekortpunten op twee vakken (4-5), maar dan heb je 3
compensatiepunten nodig. Bij drie vakken onvoldoende is er geen
compensatie meer mogelijk.



Kernvakkenregel
Voor Netl – Entl – Wis mag je één vijf hebben. Als je havo CM doet zónder
wiskunde, dan geldt de kernvakkenregel alleen voor Ne + En; er komt een
cijfer voor het vak rekenen op je diploma, maar dat cijfer speelt geen rol bij
de uitslagbepaling.

Centraal praktisch eindexamen tekenen (alleen VWO)
Bij VWO Tekenen bestaat het EIND-examen uit twee gelijke delen: een centraal
PRAKTISCH eindexamen en een centraal SCHRIFTELIJK eindexamen. Bij het CPE moet
je 1400 minuten (31 lessen van 45 minuten) besteden aan het maken van een
kunstwerk rond een bepaald thema. Wat betekent dit voor de uitslagbepaling?



Het centraal examen Tekenen bestaat uit twee delen. Het gemiddelde van
CPE en CSE is het cijfer voor je centraal examen Tekenen.
Voorbeeld: Een leerling haalt 5,3 voor het cpe beeldend, 5,8 voor het cse
beeldend. Het gemiddelde van die twee is 5,55. Omdat een CE-cijfer één
decimaal heeft, wordt dat afgerond naar 5,6. Het eindcijfer is het gemiddelde
tussen het SE-cijfer en deze 5,6.

‘Jongleren’ met je examencijfers
Het omgaan met de slaagzakregels vraagt nog wel wat oefening. Daarom sluiten we
af met een quiz. Voor we ermee gaan ‘spelen’: bedenk dat je nu nog niets kunt
zeggen over je slaagkansen. Je PWS (en dus je combinatiecijfer) is er nog niet. In de
examenklas moet nog 75 procent van alle SE-cijfers tot stand komen. Het
onderstaande is dus puur om de regeling te begrijpen.
Eerst nog een keer de basis: je SE-cijfer en je CE-cijfer zijn allebei 50 procent van je
eindcijfer. Bij VWO Tekenen bestaat het CE ook nog eens uit twee delen.

Quiz: geslaagd of gezakt?
Bekijk de volgende eindlijsten. Is de leerling geslaagd of gezakt en waarom?
Let op, we gaan uit van een vwo-leerling. Voor havo reken je met één vak minder.
Het antwoord staat eronder, probeer niet te spieken.

Eén vijf mag altijd, met of zonder compensatie.

Je mag nooit drie onvoldoendes op je eindlijst hebben over drie vakken.

Kernvakregel!

CE-regel!

Een instinker. Deze leerling heeft Tekenen als extra vak. Als je voor een extra
vak een onvoldoende hebt, moet je deze ‘bedekken’ (‘duimregel’), alsof hij er
niet staat. Dan blijven er twee zessen over en twee zevens om die te
compenseren. Deze leerling slaagt met een pakket zonder extra vak.

