
Centraal Examen 2019 
vmbo 

 

 

datum tijd Omschrijving bladzijde 

    

17 april 15.30 Controle SE cijfers 3 

    

18 april  laatste dag uitleentermijn mediatheek 7 

    

9 mei 13.30-15.30  biologie  4 

10 mei 13.30-15.30 Nederlands 4 

13 mei 09.00-11.00 

13.30-15.30 

Duits 

economie 

4 

4 

14 mei 09.00-11.00 

13.30-15.30 

geschiedenis 

nask 1 

4 

4 

15 mei 09.00-11.00 

13.30-15.30 

aardrijkskunde 

Frans 

4 

4 

16 mei 09.00-11.00 

13.30-15.30 

muziek  

wiskunde 

4 

4 

17 mei 13.30-15.30 Engels 4 

20 mei 13.30-15.30 nask 2 4 

21 mei 13.30-15.30 beeldende vakken 4 

    

12 juni 16.00-17.00 uitslag eerste tijdvak 7 

    

12 juni 19.00 ophalen cijferlijst 7 

    

13 juni voor 12.00 aanvragen herkansing tweede tijdvak 8 

    

17 juni 13.30-16.30 CE tweede tijdvak 8 

18 juni 13.30-16.30 CE tweede tijdvak  

19 juni 13.30-16.30 CE tweede tijdvak  

20 juni 13.30-16.30 CE tweede tijdvak  

    

28 juni  uitslag tweede tijdvak 8 

    

10 juli 16.00 diploma-uitreiking 8 

    

9 juli  boeken inleveren 9 
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Voorwoord 
 

In dit boekje wordt de gang van zaken rond het Centraal Examen beschreven. Hoewel de 

uiterste zorg is besteed aan de samenstelling van dit informatieboekje kan het voorkomen 

dat het (druk)fouten en/of onvolledigheden bevat. Ook kunnen er zaken aangaande het 

examen op het laatste moment veranderen. Raadpleeg daarom regelmatig de 

mededelingen op de website van de school en de vitrine in de C0-gang. 

 

Aanvullende informatie is te vinden op de website www.examenblad.nl. Op deze website 

zijn ook direct na het examen de opgaven en de correctievoorschriften te vinden. 

 

Ik wens jullie veel succes bij het examen en de voorbereiding daarop. 

 

 

L. Ruijgrok 

 

examensecretaris BSG 
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Controle SE cijfers 
 

Om aan het Centraal Examen te mogen deelnemen moeten de cijfers van de School 

Examens worden vastgesteld en opgestuurd. Op woensdag 17 april om 15.30 uur 

controleren de kandidaten hun cijfers en hun persoonlijke gegevens. 

 

T4A C005 mw. Hendriksen 

T4B C006 mn. Bakker 

T4C C007 mw. Wennis 

 

Je krijgt twee exemplaren om te controleren. Eén exemplaar om te ondertekenen en 

direct weer af te geven en één exemplaar om mee te nemen. Als iets niet juist is neem je 

eerst contact op met de betrokken docent. Controleer de cijfers aan de hand van je eigen 

administratie (controleren vanuit Magister heeft geen zin aangezien wij de SE-lijsten 

vanuit Magister printen).  

 

Eindexamendocenten zijn stand-by op de C0-, C1- en C2-gang of in de personeelskamer 

voor het ophelderen van vragen. Als er na overleg met de vakdocent een fout is 

geconstateerd, moet dit direct worden gemeld aan de afdelingsleider. Zonder tegenbericht 

worden de cijfers aangemeld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs en worden daarmee 

automatisch definitief. Achteraf kunnen geen correcties meer worden aangebracht, ook 

als het cijfer onjuist blijkt te zijn. 

Indien je op het genoemde tijdstip verhinderd bent, dien je dit zo spoedig mogelijk te 

melden bij je afdelingsleider. 
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Centraal Examen 
 

Centraal Examen – eerste tijdvak 

 

Het volledige examenreglement en het PTA, dat je aan het begin van het jaar hebt 

ontvangen, zijn te vinden op de website van de school. In dit boekje staan, naast het 

rooster en de hulpmiddelen die je mag gebruiken, de belangrijkste punten uit het 

examenreglement. 

 

De examens worden afgenomen in de gymzalen (zaal 1 en zaal 2), de aula en de 

mediatheek (med). Zorg dat je weet waar je verwacht wordt. 

 

Dag Datum Vak Locatie Hulpmiddelen 

    school zelf 

donderdag 9 mei 13.30-15.30 biologie 

 

aula   

      

vrijdag 10 mei 13.30-15.30 Nederlands zaal 1 briefsjabloon  

      

maandag 13 mei 09.00-11.00 Duits 

13.30-15.30 economie 

zaal 2 

zaal 1 

WB NL-DU / DU-NL  

      

dinsdag 14 mei 09.00-11.00 geschiedenis 

13.30-15.30 nask 1 

zaal 1 

zaal 2 

  

Binas 2e editie 

      

woensdag 15 mei 09.00-11.00 aardrijkskunde 

13.30-15.30 Frans 

zaal 2 

zaal 1 

 

WB NL-FR / FR-NL 

 

 

      

donderdag 16 mei 09.00-11.00 muziek 

13.30-15.30 wiskunde 

med. 

zaal 2 

  

      

vrijdag 17 mei 13.30-15.30 Engels zaal 1 WB NL-EN / EN-NL  

      

maandag  20 mei 13.30-15.30 nask 2 zaal 2  Binas 2e editie 

      

dinsdag  21 mei 13.30-15.30 beeld. vakken zaal 1   

 

 

Toegestane hulpmiddelen 

 

Bij ieder examen mag je het volgende meenemen: een goede pen en een reserve pen, 

een tekenpotlood, een geodriehoek, een gum, een gewone rekenmachine, een liniaal en 

een passer. Je moet deze zaken zelf meenemen. 

 

Bij ieder examen mag je een Nederlands woordenboek gebruiken. De school zorgt voor 

deze woordenboeken. De overige hulpmiddelen staan in het rooster bij het betreffende 

vak genoemd. 
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Gang van zaken tijdens het examen 

 

- Het examen moet op de aangeven tijd beginnen. De zalen zijn steeds 15 minuten voor 

aanvang open. Kom dus ruimschoots op tijd. Indien je minder dan een half uur te laat 

bent krijg je wel toegang tot de examenzaal, maar geen extra tijd. Iemand die meer 

dan een half uur te laat komt, wordt niet meer tot het examen toegelaten en moet zich 

melden bij de examensecretaris of de rector. 

 

- Het is niet toegestaan draagbare telefoons, geluidsdragers, tassen e.d. mee te nemen 

in de examenzaal. Hier vallen ook smart-watches onder. Indien het examen in de 

gymzaal wordt afgenomen kan je tas in de kleedkamer geplaatst worden. Omdat er 

geen toezicht is op de tassen is het verstandig geen kostbare spullen, zoals een 

telefoon, mee te nemen. Indien je toch een telefoon meeneemt dien je er zorg voor te 

dragen dat deze uitgeschakeld is. 

 

- Je krijgt bij ieder examen een aangewezen plaats. Op deze plaats ligt een kaartje met 

daarop je naam en je examennummer. Van deze indeling mag niet afgeweken 

worden. Kandidaten met recht op extra tijd zullen zoveel mogelijk achter in de zaal 

geplaatst worden. 

 

- Het examenwerk wordt gemaakt op papier verstrekt door de school, met de naam van 

de school er op. Ook kladpapier moet gewaarmerkt zijn. Je mag dus zelf geen papier 

meenemen naar de examenzaal. Je vermeldt op ieder antwoordblad je 

examennummer en je volledige naam. Als je meer dan één antwoordblad inlevert, leg 

dan de volgende bladen (met naam, examennummer en volgnummer) in het eerste en 

vermeld op het eerste blad het totaal van het aantal antwoordbladen.  

 

- Na het openen van het pakket met opgaven is het verboden enige mededeling of 

inlichting aan de kandidaten te verstrekken, behoudens een mededeling over een fout 

in de opgaven, waarover de school is ingelicht door de commissie die de opgaven 

vaststelt. 

 

- Het examen mag niet gemaakt worden met potlood. Deze regel is niet van toepassing 

op tekeningen en grafieken. Ook mag er geen correctielint of correctievloeistof 

gebruikt worden. Het overtreden van deze regel maakt het examenwerk ongeldig. 

 

- Tijdens het eerste uur van een examenzitting mag je de examenzaal niet verlaten. Als 

je na dit uur de zaal verlaat mag je daarna niet meer terugkomen. Een uitzondering op 

deze regel vormt toiletbezoek. Dit is mogelijk onder begeleiding van een surveillant. 

 

- Tijdens het laatste kwartier van een examenzitting mag je de zaal niet meer verlaten. 

Je wacht dan in stilte tot het gemaakte werk is opgehaald en gecontroleerd en de 

zitting is gesloten. Indien je tussen het eerste uur en het laatste kwartier de zaal 

verlaat, doe je dat zo stil mogelijk en lever je alles in bij de surveillant die het dichtst bij 

de deur zit. Deze surveillant controleert je werk en noteert je vertrektijd. Je vertrekt 

pas als je toestemming krijgt de zaal te verlaten. 
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- Voor het einde van de examenzitting mogen de opgaven de examenzaal niet verlaten. 

Na afloop kan je de opgaven ophalen bij de examensecretaris, maar ook bekijken op 

www.examenblad.nl. 

 

- Totdat je de gymnastiekvleugel via de klapdeuren hebt verlaten ben je zo stil mogelijk, 

ook als de examenzitting is gesloten. Er kan altijd nog een andere zitting bezig zijn of 

kandidaten met extra tijd.  

 

- Docenten mogen voor de uitslag van het examen geen informatie over de gemaakte 

examens verstrekken. 

 

- Een examen duurt soms zo’n 3 uur. Je mag zelf ook iets te eten en te drinken 

meenemen, bijvoorbeeld een flesje water. Overdrijf het echter niet en verwijder 

verpakkingen die geluid maken vooraf. Omdat je lang moet stil zitten kan het in de 

gymzalen “fris” worden. Neem dus een dunne trui of vestje mee voor de zekerheid. 

 

 

Bijzondere omstandigheden 

 

- Bij bedrog geconstateerd vóór, tijdens of na een zitting van het Centraal Examen 

wordt direct de examensecretaris of de rector op de hoogte gesteld. Na overleg kan 

een kandidaat de deelneming of verdere deelneming aan het examen door de rector 

worden ontzegd of het diploma aan de kandidaat worden onthouden. Indien een 

kandidaat in enig ander opzicht handelt in strijd met de voorschriften kan de rector 

hem/haar de verdere deelneming aan het Centraal Examen ontzeggen, of kan de 

rector hem/haar het diploma onthouden. 

 

- Doen zich ten tijde van het Centraal Examen voor een kandidaat zeer bijzondere 

familie- omstandigheden voor (ernstige ziekte, overlijden) of wordt een kandidaat zelf 

ziek, dan moet dit voor aanvang van een examenzitting aan de rector worden 

meegedeeld. In overleg met de rector moet worden vastgesteld of een kandidaat in 

staat is aan het examen deel te nemen. Als een kandidaat tijdens een examenzitting 

onwel wordt, dan kan hij/zij het examenlokaal onder begeleiding verlaten. In overleg 

met de kandidaat beoordeelt de rector of hij/zij na enige tijd het werk kan hervatten. 

Als de kandidaat na enige tijd het werk hervat, kan na overleg met de inspecteur de 

gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald. Kan een kandidaat het 

werk niet hervatten, dan kan de rector, zo mogelijk mede op grond van een medische 

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

werk ongeldig is. De kandidaat mag, indien de inspecteur het werk ongeldig verklaart, 

in het tweede tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting deelnemen. 

 

 

  

http://www.examenblad.nl/
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Uitslag eerste tijdvak 

 

Woensdag 12 juni wordt de uitslag van het vmbo examen vastgesteld. Alle kandidaten 

worden die dag tussen 16.00-17.00 gebeld door hun mentor. Er wordt je dan verteld of je 

geslaagd, nog niet geslaagd of afgewezen bent. Indien je nog niet geslaagd bent, 

betekent dit dat je na een herkansing in het tweede tijdvak alsnog kan slagen. Zorg dat je 

tussen de genoemde tijdstippen bereikbaar bent op het telefoonnummer dat je mentor van 

je heeft. Zelf contact opnemen met school is niet zinvol, omdat er over de uitslag geen 

mededelingen worden gedaan. 

 

 

Wanneer ben je geslaagd? 

 

- Het gemiddelde van al je CE cijfers is minimaal een 5,5. Met een gemiddelde van 5,49 

of lager ben je gezakt; 

 

- Je hebt voor Nederlands als eindcijfer minimaal een 5; 

 

- Je hebt voor alle vakken als eindcijfer een voldoende, of 

 

- Je hebt voor één vak een 5 en voor de overige vakken een 6 of hoger , of 

 

- Je hebt voor één vak een 4 of voor twee vakken een 5 en voor de overige vakken een 

6 of hoger , waarvan tenminste één 7 of hoger. 

 

- Het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel, het vak LO en het sectorwerkstuk 

moeten minimaal voldoende zijn afgesloten. 

 

- Je rekentoets moet zijn afgelegd. 

 

 

Wanneer ben je cum laude geslaagd? 

 

Het is mogelijk dat het judicium cum laude op het diploma vermeld wordt. Je bent cum 

laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is.  

Alleen het hoogste cijfer uit het vrije deel telt mee voor deze berekening. De rekentoets 

telt niet mee. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn, 

lager zijn dan 6. 

 

 

Ophalen cijferlijst 

 

Woensdag 12 juni ben je vanaf 19.00 van harte welkom op school om je voorlopige 

cijferlijst in te zien bij je mentor en om advies te vragen over een eventuele herkansing. 
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Aanvragen herkansing tweede tijdvak 

 

Opgeven voor het tweede tijdvak kan tot donderdag 13 juni 12.00 uur bij de 

examensecretaris, mw. Ruijgrok. Zij zal ook woensdag 12 juni ’s avonds aanwezig zijn. Je 

mag in het tweede tijdvak één vak herkansen. Deze herkansing mag ook gebruikt worden 

om je cijfer te verbeteren als je al geslaagd bent. 

 

 

Centraal Examen – tweede tijdvak 

 

De examens in het tweede tijdvak worden afgenomen op maandag 17 juni, dinsdag 18 

juni, woensdag 19 juni en donderdag 20 juni. Het exacte rooster is te vinden op 

www.examenblad.nl.  

 

De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 28 juni bekend en de kandidaten worden in 

de loop van de ochtend gebeld. 

 

 

Diploma-uitreiking 

 

Op woensdag 10 juli vindt vanaf 16.00 uur in de aula van de school de diploma-uitreiking 

plaats. Dit zal tot ongeveer 19.00 uur duren. 

Tenslotte 

 

  

http://www.examenblad.nl/
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Tenslotte 
 

Inleveren boekenpakket Iddink. 

 

Je boeken lever je in op dinsdag 9 juli in D001 (gymzaal rechts). 

 

In juni krijg je van de firma Iddink je inleverformulier en een brief toegestuurd waarin de 

juiste tijd en de inleverlocatie vermeld staan. Hierin wordt ook beschreven hoe je het 

boekenpakket moet aanleveren op school. Je hebt het inleverformulier nodig om je 

boeken te kunnen inleveren.  Deze boeken worden ingenomen door medewerkers van de 

firma Iddink. Kun je zelf niet komen op het voorgeschreven moment, laat dan je boeken 

door iemand anders inleveren. 

Op een andere dag of een andere tijd inleveren is niet mogelijk! 

Boeken die niet meer bruikbaar zijn en boeken die niet op tijd zijn ingeleverd (later 

opgestuurd bijvoorbeeld) worden in rekening gebracht. 

 

 

Inleveren boeken mediatheek 

 

Er zijn ook boeken door de school aangeschaft die via de mediatheek aan je zijn 

uitgeleend. Bijvoorbeeld werkboeken, examenbundels, katernen (geschiedenis), Binas 

(natuur- en scheikunde), boekenfondsmaterialen. Van al deze leermiddelen loopt de 

uitleentermijn af op woensdag 17 april 2019. Dit betekent dus dat je deze boeken vóór 

17 april moet hebben ingeleverd bij de mediatheek. 

OPGELET!!! Mocht je nog enkele boeken willen gebruiken tijdens de examenweek dan 

kun je die tussen 10 april en 17 april laten verlengen tot de dag van het betreffende 

examen. 

 

Controleer in ‘mijn Auraspace’ of op de lijst in de hal / mediatheek of je nog iets moet 

inleveren en/of betalen. Diploma’s kunnen pas meegegeven worden als al het materiaal is 

ingeleverd en de (soms flinke) boete is betaald. 

 

 

Nieuwe boeken voor leerlingen die op school blijven 

 

Leerlingen die op de BSG blijven (opstromen van T4 naar H4 en van H5 naar A5 of 

gezakte leerlingen) kunnen een bestelformulier voor het bestellen van een nieuw 

boekenpakket ophalen bij de administratie. Bestel zo snel mogelijk via internet, in ieder 

geval vóór 12 juli 2019. Later bestellen brengt altijd extra kosten mee.  


