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Regels bij het centraal schriftelijk examen 
 
Het is niet toegestaan om jassen, tassen, etuis, mobieltjes en andere gegevensdragers bv. smartwatches mee 
te nemen in het lokaal, leg je waardevolle spullen in je kluisje. 
Het is wel toegestaan om eten en drinken mee te nemen. Verpakte etenswaren moeten voor de start van het 
examen open gemaakt worden.  
 
Je bent een kwartier voor aanvang van iedere examenzitting aanwezig in het lokaal/in de gymzaal, voor het 
examen wiskunde ben je een half uur van te voren aanwezig. 
Jouw examennummer staat vermeld op een whiteboard in de kantine. 
 
Ziekte/quarantaine 
Als je onverhoopt echt ziek bent of in quarantaine moet, meld je dat zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 
de zitting aan de teamleider of examensecretaris.  
Als je nog geen 18 jaar bent, doen je ouder(s)/verzorger(s) dat voor je. Het gemiste examen in het eerste 
tijdvak moet je dan in het tweede tijdvak maken. Het gemiste examen in het tweede tijdvak moet je dan in het 
derde tijdvak maken. Dit betekent dat het gehele examen pas in het tweede of derde tijdvak afgerond kan 
worden.  
Let op: na het derde tijdvak is er geen herkansingsmogelijkheid meer! 
 
Te laat 
Als je te laat komt, mag je uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examen worden 
toegelaten. De tijd die je te laat gekomen bent, wordt niet bijgeteld.  
Als je meer dan een half uur te laat komt voor een examenzitting, word je niet meer toegelaten tot de zitting. 
Je kunt dan het gemiste examen alsnog doen in het tweede of derde tijdvak.  
 
Bijzondere omstandigheden 
Uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden in de familie) meld je vóór het begin 
van de examenzitting. Ook eigen ziekteverschijnselen meld je bij de teamleider of de examensecretaris. In 
overleg wordt dan van tevoren vastgesteld of je in staat bent aan de zitting deel te nemen. Zo niet, dan doe je 
in het tweede of derde tijdvak examen in het betreffende vak. 
 
Met de kandidaten die een erkende beperking (bijv. dyslexie) hebben, is reeds besproken dat ze recht hebben 
op 30 minuten verlenging.  
 
Je maakt je examen op papier dat verstrekt wordt door de school. Je mag zelf alleen de toegestane 
hulpmiddelen (zie blz. 8) meenemen in het lokaal. Je schrijft je naam, examennummer en het examenvak op 
de daarvoor bestemde plaats, net als de afkorting van je docent. 
Je maakt je werkt op dubbel papier en bij het inleveren van je gemaakte werk moet je op het eerste blad 
vermelden hoeveel vellen dubbel papier (niet het aantal bladzijden) je totaal inlevert. 
Bv. je nummert 3 vellen dubbel papier dan 1/3, 2/3, 3/3. 
 
Gebruik van potlood bij het examenwerk is niet toegestaan, behalve bij het maken van tekeningen en 
grafieken. Corrigeren met Tip-Ex of vergelijkbaar materiaal is ook niet toegestaan. 
 
Ingeleverd kladpapier wordt door de examinator en tweede corrector op dezelfde manier beoordeeld als het 
eigenlijke werk. Als je het nodig vindt kladpapier in te leveren, omdat niet alles in het net is overgenomen, 
geef dan duidelijk aan wat je meegerekend wilt hebben. Streep de rest door. 
Als je moeilijkheden hebt met schrijfgerei of rekenmachine of als je geen papier meer hebt, het toilet wilt 
bezoeken e.d., steek je je hand op en wacht je tot de toezichthouder bij je komt.  
 
Zonder toestemming mag je je plaats niet verlaten of iets zeggen, dit geldt ook bij het einde van het 
examen. 
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Als je tijdens een examenzitting niet lekker wordt, meld je dit aan één van de toezichthouders. Hij/zij 
informeert de teamleider of de examensecretaris en samen met jou beoordelen wij hoe we het beste kunnen 
handelen in jouw belang. Dat kan zijn door het werk te hervatten en de examentijd te verlengen of het 
gemaakte werk ongeldig te verklaren. In dat geval moet je voor dat vak deelnemen aan het tweede of derde 
tijdvak. 
  
Na het eerste uur van een examenzitting mogen kandidaten aangeven dat ze klaar zijn met hun werk. Door het 
opsteken van een hand maakt de kandidaat duidelijk dat hij/zij wil vertrekken. De toezichthouder van  
tafel 1 komt bij je en controleert de juiste invulling van de examengegevens op je gemaakte werk en geeft 
daarna aan of je mag vertrekken. Het onaangekondigd opstaan en weglopen is niet toegestaan. 
 
De toezichthouder aan tafel 1 deelt een half uur voor het einde van de zitting mee:  
”Jullie hebben nog 30 minuten, het is hierna niet meer toegestaan de zaal te verlaten. Wie wil vertrekken kan 
dit nu aangeven door de hand op te steken”.  
 
Als meegedeeld wordt dat de tijd om is, maak je je zin af en leg je je pen neer. De toezichthouders halen dan 
het werk op. Je blijft zitten totdat het sein wordt gegeven dat je mag vertrekken. Tijdens het vertrek wordt er 
niet gesproken. Er zijn waarschijnlijk nog kandidaten aanwezig die verlenging van de examentijd nodig 
hebben. 
 
Na de sluiting van de examenzitting worden de opgaven door de toezichthouder naar de kantine gebracht.  
Let op: als je eerder de examenzitting verlaat dan laat je de examenopgaven, voorzien van je naam, op de tafel 
liggen. Je kunt ze na afloop van de zitting ophalen in de kantine. 
 
Als een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig 
maakt, kan het bevoegd gezag maatregelen nemen.  
 
Meer informatie betreffende het examen is te vinden op de website onder ‘Informatieplein’ –  
PTA en reglementen. Hieronder vind je ook het examenreglement waar in deze informatiegids naar 
verwezen wordt. 
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Slaag-zakregeling 
 
Bepaling eindcijfer eindexamen 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks  
1 tot en met 10. 

2. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak dat is afgesloten met een centraal schriftelijk 
examen op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het 
centraal schriftelijk examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien het eerste 
cijfer achter de komma 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar 
boven afgerond. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het 
eindcijfer conform artikel 16, lid 3 van het examenreglement. 
 

Vaststelling uitslag 

1. De directie en de examensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in 
artikel 50 van het Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs en van artikel 5.3 van het 
examenreglement. 

2. Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer 
van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Let op: dit mag geen 
kernvak zijn (Nederlands, Engels, wiskunde A/B)! Het volledige eindexamen moet zijn afgelegd voordat 
gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. Voor de duidelijkheid: de bestaande 
slaag/zakregeling blijft ongewijzigd. 

3. Indien nodig om te slagen mag je voor twee afzonderlijke vakken een herkansing doen. 
 

Slaag-zakregeling 
 
Je bent dit jaar geslaagd als: 

1. Het gemiddelde cijfer van je centrale examens 5,5 of hoger is. Je berekent dit gemiddelde door alle 
centraal schriftelijke examencijfers bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal vakken waarin je 
centraal schriftelijk examen hebt gedaan. De rekentoets telt niet mee voor deze regel.  
Met een gemiddelde van 5.49 of lager ben je gezakt. 

2. Het vak lichamelijke opvoeding “voldoende” of “goed” is. 
3. Je maximaal één 5 hebt voor de kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Dus één 5 en verder 

alles een 6 of hoger, of voor alle kernvakken een 6 of hoger. 
4. Je eindcijfers ook aan de volgende eisen voldoen: 

- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
- Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je  
  eindcijfers is onafgerond tenminste een 6 of 
- Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je  
  eindcijfers is onafgerond tenminste een 6, of 
- Je hebt één 4 en één 5 én het gemiddelde van je eindcijfers is onafgerond tenminste een 6,  
  en 
- Geen eindcijfer is 3 of lager. 
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5. Je een cijfer hebt behaald voor je PTA rekenen ‘zonder wiskunde in vakkenpakket’. Het cijfer van de 
rekentoets telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Je cijfer komt wel op je 
cijferlijst te staan. 

 
Let op: om te slagen moet je dus aan alle eisen voldoen die voor jou van toepassing zijn.  
Als je aan één van de eisen niet voldoet dan ben je gezakt. 

 
Hoe wordt je eindcijfer berekend? 
 
Het eindcijfer van een vak is het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het centraal schriftelijk 
examencijfer, afgerond op een geheel cijfer. Als het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het 
eindcijfer naar beneden afgerond. Een 5,49 is dus een 5. 
Als het eerste cijfer achter de komma een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Een 5,50 is 
dus een 6. Als er voor een vak geen centraal schriftelijk examen is, dan is het cijfer van het schoolexamen ook 
het eindcijfer. 
Voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen maakt de directie aan de kandidaat bekend, voor zover  
van toepassing: 
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen, 
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en  
c. de beoordeling van het profielwerkstuk. 
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Uitslag van het centraal schriftelijk examen en deelname aan het tweede of derde 
tijdvak 
 
Eerste tijdvak – eerste afnames 
Eerste afnames 
Donderdag 10 juni na 14.00 uur worden alle geslaagde kandidaten, die aan het centraal examen  
van het eerste tijdvak hebben deelgenomen, telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. De afgewezen 
kandidaten worden persoonlijk thuis op de hoogte gebracht door de mentor of een docent. Ben je die middag 
niet thuis bereikbaar, dan dien je dat tijdig door te geven aan de mentor of de examensecretaris. 
 
De geslaagde kandidaten worden op donderdag 10 juni om 15.30 uur op school verwacht. Dan ontvang je je 
voorlopige cijferlijst. Als je wilt deelnemen aan het tweede tijdvak dan moet je hiervoor een formulier invullen.  
Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 11 juni vóór 09.00 uur persoonlijk ingeleverd worden bij de teamleider, de 
examensecretaris of bij de administratie. 
 
De kandidaten die afgewezen zijn, komen donderdag 10 juni om 16.15 uur op school voor het in ontvangst 
nemen van de voorlopige cijferlijst en om te overleggen voor welk vak tijdens het tweede tijdvak opnieuw 
examen wordt afgelegd. 
 
Tweede tijdvak– eerste afnames en herkansingen 
Eerste afnames tweede tijdvak 
Vrijdag 2 juli  na 13.00 uur worden alle geslaagde kandidaten die aan het centraal examen van het 
tweede tijdvak hebben deelgenomen telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. De afgewezen 
kandidaten worden persoonlijk thuis op de hoogte gebracht door de mentor of een docent. Ben je die middag 
niet thuis bereikbaar, dan dien je dat tijdig door te geven aan de mentor of de examensecretaris. 
 
De geslaagde kandidaten worden op vrijdag 2 juli om 14.30 uur op school verwacht. Dan ontvang je je 
voorlopige cijferlijst. Als je wilt deelnemen aan het derde tijdvak dan moet je hiervoor een formulier invullen.  
Dit formulier moet uiterlijk maandag 5 juli vóór 09.00 uur persoonlijk ingeleverd worden bij de examen- 
secretaris of bij de administratie. 
 
De kandidaten die afgewezen zijn, komen vrijdag 2 juli om 15.15 uur op school voor het in ontvangst nemen 
van de voorlopige cijferlijst en om te overleggen voor welk vak tijdens het derde tijdvak opnieuw examen 
wordt afgelegd. Voor deelname aan het derde tijdvak moet een formulier ingevuld worden.  
Dit formulier moet uiterlijk maandag 5 juli vóór 09.00 uur persoonlijk ingeleverd worden bij de examen- 
secretaris of bij de administratie. 
 
Herkansingen tweede tijdvak 
De herkansingen in het tweede tijdvak gaan op dezelfde wijze als de centraal schriftelijke examens in het 
eerste tijdvak. Het hoogste cijfer, behaald bij het tweede tijdvak of bij het eerder afgelegde centraal schriftelijk 
examen, geldt als definitief cijfer voor het centraal schriftelijk examen. Ook als je reeds geslaagd bent mag je 
deelnemen aan het tweede tijdvak om te proberen om één van je cijfers te verhogen.  
 
Na afloop van het tweede tijdvak wordt de uitslag definitief vastgesteld op vrijdag 2 juli. De kandidaten 
waarbij het niet gelukt is om te voldoen aan de eisen voor het behalen van het diploma worden na 13.00u 
persoonlijk bezocht. De overige kandidaten worden gebeld. 
De kandidaten die afgewezen zijn, komen vrijdag 2 juli om 15.15 uur op school voor het in ontvangst nemen 
van de voorlopige cijferlijst en om te overleggen voor welk vak tijdens het derde tijdvak opnieuw examen 
wordt afgelegd. Voor deelname aan het derde tijdvak moet een formulier ingevuld worden.  
Dit formulier moet uiterlijk maandag 5 juli vóór 09.00 uur persoonlijk ingeleverd worden bij de examen- 
secretaris of bij de administratie. 
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Derde tijdvak – eerste afnames en herkansingen 
Het centraal schriftelijk examen of de herkansingen in het derde tijdvak gaat/gaan op dezelfde wijze als in het 
eerste of tweede tijdvak. Het hoogste cijfer, behaald bij het tweede tijdvak of bij het eerder afgelegde centraal 
schriftelijk examen, geldt als definitief cijfer voor het centraal schriftelijk examen. Ook als je reeds geslaagd 
bent mag je deelnemen aan het derde tijdvak om te proberen om één van je cijfers te verhogen.  
 
Na afloop van het derde tijdvak wordt de uitslag definitief vastgesteld op donderdag 15 juli. De kandidaten 
waarbij het niet gelukt is om te voldoen aan de eisen voor het behalen van het diploma worden na 10.30u 
persoonlijk bezocht. De overige kandidaten worden gebeld. 
 
De kandidaten die geslaagd zijn en de kandidaten die afgewezen zijn, komen donderdag 15 juli om 12.00u op 
school voor het in ontvangst nemen van de voorlopige cijferlijst. 
 
Diplomering eerste en tweede tijdvak 
De diplomering vindt plaats op dinsdagavond 6 juli, nadere informatie hierover volgt. 
 
Diploma-uitreiking derde tijdvak 
De diploma-uitreiking vindt plaats op donderdag 15 juli, nadere informatie hierover volgt. 
 
Boeken en kluissleutel inleveren  
Nadere informatie hierover volgt. 
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Overzicht CSE eerste tijdvak 
 

Datum Vak Tijd Aanwezig Hulpmiddelen 
maandag 17 mei bedrijfseconomie 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 8 9  
dinsdag 18 mei geschiedenis 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9  
 Engels 13.30 – 16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 10 
woensdag 19 mei kunst/bevo 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9  
 Nederlands 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 8 9 
donderdag 20 mei aardrijkskunde 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9  
 natuurkunde 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9  
vrijdag 21 mei Duits 09.00 – 11.30u 08.45u 1 2 3 8 9  
woensdag 26 mei wiskunde A en B 13.30 – 16.30u 13.00u 1 2 4 7 8 9 
donderdag 27 mei biologie 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9  
vrijdag 28 mei economie 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 8 9  
maandag 31 mei scheikunde 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
dinsdag 1 juni Fries 09.00 – 11.30u 08.45u 1 2 3 8 9  
 Spaans 13.30 – 16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 

 
Informatie over toegestane hulpmiddelen 
 
Raadpleeg www.examenblad.nl voor alle informatie, hieronder het verkorte overzicht. 
 

1. Bij alle vakken is een verklarend woordenboek Nederlands toegestaan. Dit woordenboek zal door 
school worden verstrekt. 

2. Verder is onderstaand basispakket bij elk vak toegestaan. Hier moet je zelf voor zorgen: 
Schrijfmateriaal en tekenpotlood 
Kleurpotlood (blauw en rood) of accentueerstiften 
Liniaal, passer, geo-driehoek en vlakgum 
Rekenmachine (geen grafische rekenmachine). 

3. Bij Fries en de moderne vreemde talen is een woordenboek thuistaal-doeltaal-thuistaal toegestaan.  
Deze woordenboeken worden door school verstrekt. 

4. Bij wiskunde-A, wiskunde-B is de grafische rekenmachine toegestaan, hier moet je zelf voor zorgen. 
Een gewone rekenmachine is niet toegestaan. 
De grafische rekenmachine wordt voorafgaand aan het examen in de examenstand gezet daarom 
moet je 30 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn. 

5. Bij aardrijkskunde is de Grote Bosatlas 55e druk, met een aanvullend katern toegestaan. Dit zal door 
school worden verstrekt (bij examen 2021 niet van toepassing). 

6. Bij biologie, natuurkunde en scheikunde is de Binas 6e editie toegestaan. Dit zal door school worden 
verstrekt.  

7. Bij wiskunde-A en wiskunde-B is roosterpapier in cm2 toegestaan, dit zal door school worden verstrekt. 
8. Uitloop van maximaal 30 minuten voor de leerlingen die daar recht op hebben. 
9. Laptop voor de leerlingen die daar recht op hebben, wordt door school verzorgd. 
10. Op verzoek van de kandidaat mag bij het vak Engels, mits toestemming bevoegd gezag, een 

woordenboek Engels-Engels gebruikt worden naast een tweetalig woordenboek. Hier moet de 
kandidaat zelf voor zorgen. 
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Overzicht CSE tweede tijdvak 
 

Datum Vak Tijd Aanwezig Hulpmiddelen 
dinsdag 15 juni geschiedenis 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 bedrijfseconomie 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 8 9 
woensdag 16 juni kunst/bevo 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 Nederlands 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 8 9 
donderdag 17 juni aardrijkskunde 09.00 – 12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 natuurkunde 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
vrijdag 18 juni Duits 09.00 – 11.30u 08.45u 1 2 3 8 9 
 economie 13.30 – 16.30u  13.15u 1 2 8 9 
maandag 21 juni scheikunde  13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
dinsdag 22 juni wiskunde A en B 13.30 – 16.30u 13.00u 1 2 4 7 8 9 
woensdag 23 juni biologie 13.30 – 16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
donderdag 24 juni Fries * 09.00 – 11.30u  1 2 3 8 9 
donderdag 24 juni Spaans 13.30 – 16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 
vrijdag 25 juni Engels 13.30 – 16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 10 

 
* staatsexamenlocatie Groningen 
 
Overzicht CSE derde tijdvak 
 

Datum Vak Tijd Aanwezig Hulpmiddelen 
dinsdag 6 juli Nederlands 09.00-12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 kunst/bevo 09.00-12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 scheikunde 13.30-16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
 biologie 13.30-16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
 geschiedenis 13.30-16.30u 13.15u 1 2 8 9 
woensdag 7 juli economie 09.00-12.00u 08.45u 1 2 8 9 
 natuurkunde 13.30-16.30u 13.15u 1 2 6 8 9 
 aardrijkskunde 13.30-16.30u 13.15u 1 2 8 9 
 wiskunde A 13.30-16.30u 13.00u 1 2 4 7 8 9 
donderdag 8 juli wiskunde B 09.00-12.00u 08.30u 1 2 4 7 8 9 
 Engels 13.30-16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 10 
 bedrijfseconomie 13.30-16.30u 13.15u 1 2 8 9 
Vrijdag 9 juli Duits** 13.30-16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 
 Spaans** 13.30-16.00u 13.15u 1 2 3 8 9 
 Fries* 09.00-11.30u  1 2 3 8 9 

 
* staatsexamenlocatie Groningen 
** Mocht je naast de herkansing Fries ook Duits of Spaans willen herkansen, kunnen deze vakken ook op de 
staatsexamenlocatie plaatsvinden. 
 
Noodscenario centrale schriftelijke examens 
 
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, 
hebben de examenorganisaties een calamiteitenplan opgesteld. 
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