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Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

Na vier jaar middelbare school is het nu tijd voor het Centraal Examen (CE).  

Er zijn allerlei regels die bij een examen horen. Naast het officiële examenreglement zoals 
dat eerder in het PTA-boekje is gepubliceerd (zie hiervoor o.a. het PTA-boekje voor 
4VMBO op onze website), zetten we hier de belangrijkste zaken voor het naderende 
examen op een rij. 

Zo gaat iedereen goed voorbereid het examen in! 

Zijn er vragen of is er iets onduidelijk, neem dan gerust contact op met je mentor, 
mevrouw van der Does (teamleider) of de heer van Schaik (examensecretaris). 

We wensen je alvast veel succes toe! 

  

AFRONDING VAN HET SCHOOLEXAMEN  

Uiterlijk vrijdag 19 april worden de eindcijfers van het schoolexamen naar de inspecteur 
van het voortgezet onderwijs gezonden. Daarna kunnen deze niet meer gewijzigd worden.  

DE GANG VAN ZAKEN ROND HET CENTRAAL EXAMEN  

Plaats van de examens  

De lokalen L-03 en L-04 en de computerlokalen L-02 en P-02. 

 

 (Vóór) aanvang van de zitting  

1. Zorg ervoor dat je ruim op tijd aanwezig bent, dat wil zeggen 15 minuten vóór de 
officiële aanvangstijd.  

2. Je mag geen jas of tas meenemen in het examenlokaal. Haal benodigde materialen 
uit je etui en neem je etui vervolgens niet mee het lokaal in. Tevens moet jouw 
rekenmachine ontdaan zijn van de hoes. De hoes neem je niet mee het lokaal in.  

3. Je mag geen mobiele telefoon (of ander apparaat dat verbinding kan maken met 
internet zoals bijv. een smartwatch) meenemen in het examenlokaal. Je kunt deze 
dus ook niet vóór in de zaal neerleggen.  

4. De rekenmachine, waarvan het gebruik is toegestaan, wordt vóór de zitting 
gecontroleerd. Neem je je eigen woordenboek mee dan mag deze absoluut geen 
aantekeningen bevatten. Het meenemen van andere dan toegestane hulpmiddelen 
is verboden. Een Binas (bij examen NASK1) en een woordenboek Nederlands ( bij 
alle examens worden door ons klaargelegd bij de examens waarbij ze mogen 
worden gebruikt. 

5. Vóór het begin van de eerste zitting van het centraal examen worden de kandidaten 
opmerkzaam op de volgende voorschriften:  
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• Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de 
school. De school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier. Je mag dus 
geen papier meenemen naar het examenlokaal.  

• Je vermeldt bovenaan het papier: naam, examennummer en vakdocent. 
• Na het openen van de enveloppe met opgaven is het voor aanwezige 

docenten verboden enige mededeling of inlichting over het werk aan de 
leerlingen te verstrekken, behalve een mededeling over een fout in de 
opgaven die door de CvTE schriftelijk aan de scholen is doorgegeven.  

• Zonder toestemming van een surveillant mag je gedurende het examen het 
examenlokaal niet verlaten.  

6. Bij het betreden van het lokaal zoek je jouw plek. Deze vind je door op zoek te gaan 
naar de tafel waarop het kaartje met jouw naam staat. Op dit kaartje staat ook jouw 
examennummer.  

 

Examen op de computer (voor de meeste examens voor de BBL en KBL-leerlingen) 

1. Je neemt je eigen oortjes / koptelefoon mee (geen draadloze oortjes) 
2. Je wacht op de instructie van de afnameleider.  
3. Is er een technische onvolkomendheid, dan steek je je vinger op. De surveillant 

geeft dit door aan de afnameleider, zodat je spoedig verder kunt. 
4. Ben je klaar met je examen? Steek dan je vinger op. Druk NIET zelfstandig  op 

afsluiten in Facet! Afsluiten is namelijk definitief, dus doe dat alleen als er een 
surveillant bij is. 

5. Kladpapier lever je in. Je neemt dus niks mee het lokaal uit.    

 

Tijdens de zitting  

1. Het examenwerk moet met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt worden. 
Je mag dus niet met potlood schrijven. Dit laatste is niet van toepassing op 
tekeningen en grafieken. Je mag geen correctielak (zoals ‘typex’) gebruiken.  

2. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de leerlingen geen 
mededelingen gedaan (van welke aard dan ook) aangaande de opgaven.  

3. Van het verloop van elke examenzitting wordt een proces-verbaal opgemaakt.  
4. Deelname aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn 

geldigheid behoudt.  
5. Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het 

examenlokaal worden toegelaten. Je krijgt dan geen extra tijd: je levert je werk in op 
het tijdstip dat ook voor de andere kandidaten geldt. 
Als je meer dan een half uur na de aanvang van de zitting aankomt, mag je niet 
meer aan de zitting deelnemen. Bij een geldige reden voor het te laat komen - ter 
beoordeling van de directeur – kun je voor het betreffende vak verwezen worden 
naar het tweede tijdvak. Op de overige zittingen van het eerste tijdvak dien je dan 
wel te verschijnen.  

6. Als je tijdens een zitting onwel wordt, kun je onder begeleiding van een surveillant 
het examenlokaal verlaten. Een lid van de schoolleiding overlegt met je of je na 
enige tijd het werk kan hervatten. Als je na enige tijd je werk hervat, kan - na 
overleg met de inspectie - de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden 
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ingehaald. Indien je het werk niet kunt hervatten, kan de directeur aan de 
inspecteur verzoeken te beslissen dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. 
Je mag dan, indien de inspecteur het werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak 
opnieuw aan de desbetreffende zitting deelnemen.  

7. Je wordt verzocht verstoring van de rust door lawaai van buitenaf direct aan één 
van de surveillanten te melden. Er kan dan direct actie worden ondernomen 
teneinde de rust te herstellen.  

8. Als je jezelf tijdens het examen schuldig maakt of hebt gemaakt aan enige 
onregelmatigheid, kan de directeur maatregelen nemen, zie artikel 5 van het 
examenreglement dat als bijlage toegevoegd is. 

 

Examen op papier 

1. Het examenwerk moet met een blauw- of zwartschrijvende pen gemaakt worden. 
Je mag dus niet met potlood schrijven. Dit laatste is niet van toepassing op 
tekeningen en grafieken.  

2. Je mag geen correctielak (zoals ‘typex’) gebruiken.  

 

Einde van de zitting  

1. Je mag niet binnen een uur na de aanvang van de examenzitting vertrekken. Na 60 
minuten wordt de mogelijkheid geboden de zaal in rust te verlaten. Vooraf maak je 
door handopsteken kenbaar dat je de zaal wilt verlaten. De laatste 15 minuten van 
de reguliere examentijd mag je de zaal niet meer verlaten en dien je rustig op jouw 
plek te wachten op het einde van de zitting.  

2. Je bent en blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze 
achterlaten van alle uitwerkingen: opgaven (bovenop), daaronder antwoordbladen 
en uitwerkingen in het dubbele examenpapier. Je mag geen papier, dus ook geen 
kladpapier, mee de zaal uit nemen. De opgaven mogen dus onder geen 
voorwaarde vóór het einde van de zitting de zaal uit. Na afloop van de zitting kun je 
terugkomen om buiten de zaal een exemplaar van de opgaven, eventueel voorzien 
van je naam, in ontvangst te nemen.  

3. Een leerling die in tijdnood verkeert, mag een onvolkomen of voorversie van zijn 
examen, zoals kladpapier, inleveren. De correctievoorschriften van de Cevo dienen 
echter onverminderd daarop te worden toegepast.  

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 12 juni Uitslag Centraal Examen – eerste tijdvak 

Vrijdag 13 juni Aanvraag herkansing Centraal examen tweede tijdvak 

Maandag 17 juni start herexamens – tweede tijdvak  

Vrijdag 28 juni Uitslag Centraal examen – tweede tijdvak 

Donderdag 4 juli Diploma-uitreiking 



Exameninstructie 2019 Wolfert Lansing   
   

 

5 

 

BEWAREN VAN EXAMENWERK 

Al het schriftelijk werk van de centrale examens moet tenminste 6 maanden na de 
vaststelling van de examenuitslag op school worden bewaard. Dat komt in de praktijk neer 
op bewaren tot januari van het komende jaar. Heb je belangstelling voor een bepaald 
werkstuk, dan dien je dit vooraf aan te geven. Daarvoor ontvang je een schrijven. Als je dit 
niet aangeeft, zal het werk worden vernietigd.  

 

 

EXAMENDATA 2019 

4A (BBL): 

woensdag 8 mei 13.30 – 15.00 uur Nederlands in lokaal L-02 

vrijdag 10 mei 09.00 – 10.00 uur Engels in lokaal L-02  

maandag 13 mei 13.30 – 15.00 uur economie in lokaal L-02 

woensdag 15 mei 13.30 – 15.00 uur wiskunde in lokaal P-02 

vrijdag 17 mei  13.30 – 15.00 uur biologie in lokaal L-02 

 

 

EXAMENDATA 2019 

4B en 4C (KBL): 

woensdag 8 mei 13.30 – 15.00 uur biologie in lokaal P-02 

donderdag 9 mei 13.30 – 15.30 uur Nederlands in lokaal L-02 & P-02 

vrijdag 10 mei 13.30 – 15.00 uur economie in lokaal L-02 & P-02 

woensdag 15 mei 13.30 – 15.30 uur wiskunde in lokaal L-02 

donderdag 16 mei 13.30 – 15.30 uur Engels in lokaal L-02 & P-02 

woensdag 22 mei 13.30 – 15.30 uur Spaans in lokaal L-04 
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EXAMENDATA 2019 

4D en 4E (GTL):   

donderdag 9 mei 13.30 – 15.30 uur biologie in lokaal L-03 & L-04 

vrijdag 10 mei 13.30 – 15.30 uur Nederlands in lokaal L-03 & L-04 

maandag 13 mei 13.30 – 15.30 uur economie in lokaal L-03 & L-04 

dinsdag 14 mei 09.00 – 11.00 uur geschiedenis in lokaal L-03 

   13.30 – 15.30 uur NASK1 in lokaal L-03  

woensdag 15 mei 9.00 – 11.00 uur aardrijkskunde in lokaal L-03 & L-04 

donderdag 16 mei 13.30 – 15.30 uur wiskunde in lokaal L-03 & L-04 

vrijdag 17 mei  13.30 – 15.30 uur Engels in lokaal L-03 & L-04 

woensdag 22 mei 13.30 – 15.30 uur Spaans in lokaal L-03 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE 

Via mijneindexamen.nl kan je veel informatie vinden over bijvoorbeeld:  

• slaag/zakregeling: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/vmbo/exameneisen-vmbo

