Exameninformatie
schooljaar 2020-2021

Voorwoord

Middels dit examenboekje informeert VSO De Keyzer de examenkandidaten vmbo en havo en hun
ouders/verzorgers over het examen.
Het examen wijkt op een VSO-school op enige punten af van het eindexamen zoals dat op reguliere
scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen. Ook de wijze van examineren is anders dan die
op reguliere scholen.
Het diploma staat gelijk aan het diploma dat behaald wordt op een reguliere school.
De naam van de school staat niet vermeld op het diploma.
Onze examenkandidaten vmbo en havo doen staatsexamens via DUO (dienst uitvoering onderwijs).
Op de website https://www.duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/ kunt u alle informatie
omtrent de staatsexamens vinden.
Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de examencoördinator
Mevrouw van den Hul : nvdhul@sgdekeyzer.nl

*Let wel: de informatie in het examenboekje is onder voorbehoud.
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1.

Het staatsexamen

De staatsexamens voortgezet onderwijs zijn onder andere bedoeld voor leerlingen van scholen voor
voortgezet speciaal onderwijs in één van de leerwegen in het vmbo of in het havo of vwo.
Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen; het centraal examen (schriftelijk) en het collegeexamen (mondeling). Op de laatste vier pagina’s staat een overzicht van examens per niveau. Het
centraal examen is een landelijk examen dat bij alle vmbo, havo en vwo-leerlingen tegelijk wordt
afgenomen.
Het centraal examen en het college schriftelijke examen wordt in 2021 afgenomen van 11 mei tot en
met 1 juni. Het centraal examen wordt begeleid door een dagvoorzitter, welke wordt toegewezen
door DUO te Groningen.

2.

Beoordeling staatsexamenwerk en de becijfering

In de beoordeling van het centraal examen geldt het correctievoorschrift zoals aangereikt door het
CvTE (College voor Toetsen en Examens).
Het examen wordt zowel voor de eerste als voor de tweede correctie beoordeeld door een
vakleerkracht van een andere school. Het eindcijfer voor het betreffende vak is het gemiddelde van
het behaalde cijfer voor het centraal examen en het behaalde cijfer voor het college-examen.

3.

Uitslagregeling 2021

3.1 Uitslagregeling staatsexamen havo
De kandidaat die staatsexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
A. het rekenkundig gemiddelde van de door de kandidaat bij het centraal examen behaalde
cijfers ten minste 5,5 is en
B. de kandidaat

1. voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of
2. voor één van de vakken het eindcijfer 5 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of
hoger heeft behaald, of
3. voor één van de vakken het eindcijfer 4 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of
hoger heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt,
of
4. voor twee van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de
vakken het eindcijfer 4 en voor één van de vakken het eindcijfer 5 heeft behaald, en
voor de overige vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, en het gemiddelde
van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt en
C. de kandidaat voor de vakken Nederlandse taal (en literatuur), Engelse taal (en literatuur) en
wiskunde A dan wel wiskunde B ten hoogste één maal het eindcijfer 5 en verder eindcijfer(s)
6 of hoger heeft behaald en
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D. de kandidaat voor geen van de onderdelen genoemd in het derde lid een eindcijfer lager dan

4 heeft behaald.
Let op: het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer dat behaald is bij het centraal schriftelijk
examen en het cijfer behaald bij het commissie examen. Het cijfer achter de komma wordt naar
boven of beneden afgerond.

3.2 Uitslagregeling staatsexamen vmbo theoretische leerweg (TL)
De kandidaat die het staatsexamen theoretische of gemengde leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is
geslaagd indien:
A. het rekenkundig gemiddelde van de door de kandidaat bij het centraal examen behaalde
cijfers ten minste 5,5 is en
B. de kandidaat voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en
C. de kandidaat onverminderd onderdeel B:
1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of
meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer
6 of meer heeft behaald; of
2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of
meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of
3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5
heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als
eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; en
D. de kandidaat voor geen van de onderdelen, genoemd in het derde of vierde lid, lager dan het
eindcijfer 4 heeft behaald; en
E. de kandidaat als het een staatsexamen gemengde of theoretische leerweg betreft, voor het
profielwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald.

3.3 Uitslagregeling staatsexamen vmbo kaderberoepsgericht en basisberoepsgerichte leerweg (KB
en BB)
De examenkandidaat is geslaagd als:
A. Het gemiddelde voor de centraal schriftelijk examens een 5,5 of hoger is en
B. Voor het examen Nederlands minimaal een 5 gehaald is.
C. De examenkandidaat niet meer dan twee onvoldoendes als eindcijfer heeft. De kandidaat
mag één 5, één 4 of twee 5-en hebben. Bij één eindcijfer 5 dient voor de overige examenvakken
een 6 of hoger behaald te zijn. Bij één 4 dient door de overige examenvakken een 6 of hoger
waarvan ten minste één 7 of hoger behaald te zijn. Bij twee 5-en is de eis dat er één 7 of hoger
behaald wordt.
D. Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte
keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak. De kandidaat heeft ten minste vier
beroepsgerichte keuzevakken.
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Let op: het eindcijfer is het gemiddelde van het cijfer dat behaald is bij het centraal schriftelijk
examen en het cijfer behaald bij het commissie examen. Het cijfer achter de komma wordt naar
boven of beneden afgerond.

4.

Diplomering vmbo en havo

Na afloop van het laatste college-examen vindt (in die week) op De Keyzer de diploma-uitreiking
plaats. De uitnodiging voor de diploma-uitreiking wordt in de maand mei verstuurd.
De uitslag van de examens, zowel van de schriftelijke als de mondelinge examens, wordt ongeveer
een uur na het laatste mondelinge examen van de individuele kandidaat bekend gemaakt. De
kandidaat ondertekent dan ook de deelcertificaten en eventueel het diploma. Het tijdstip is dus per
examenkandidaat verschillend. De uitslag wordt bekendgemaakt door de dagvoorzitter of de
adjunct-directeur. Het ondertekenen gebeurt onder zijn toezicht, in het bijzijn van de mentor en
ouders. Dit is een belangrijk moment, want dit is het moment dat de kandidaat te horen krijgt of
hij/zij zijn diploma/certificaten behaald heeft of niet. De diploma-uitreiking en het moment van
ondertekenen zijn twee verschillende zaken.

5.

Herexamen

De mogelijkheid tot herexamen bestaat alleen in het diploma-afsluitend jaar. Dit geldt dan alleen
voor die vakken waar de kandidaat in dat schooljaar ook examen in heeft gedaan. Een kandidaat die
in aanmerking komt voor een herexamen mag maximaal twee centraal examens én twee collegeexamen herkansen (voor VMBO-T ook een profielwerkstuk). Dit kan hetzelfde vak zijn, maar het
kunnen ook twee verschillende vakken zijn. Normaal gesproken is het 1 centraal examen en 1 college
examen, maar wegens de corona perikelen is dit naar 2 opgevoerd.
Of een herexamen mogelijk is, hoort de kandidaat ongeveer een uur na zijn laatste examen van de
voorzitter. De kandidaat bepaalt in overleg met de examencoördinator en ouders voor welk(e)
vak(ken) een herexamen wordt aangevraagd en vult hiervoor een formulier in. In het derde tijdvak,
vanaf 10 augustus t/m 19 augustus (schriftelijk) en eind augustus/begin september (mondeling),
vinden de herkansingen plaats voor de staatsexamenkandidaten. De exacte data verschijnen te zijner
tijd op de website van DUO. Het is belangrijk deze data goed in de gaten te houden in verband met
eventuele vakantieplanning.
De herkansing voor de schriftelijke examens is in Eindhoven en de herkansing voor de mondelinge
examens in Amersfoort.
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6.

Gespreid examen

Bij het staatsexamen hoeven niet alle eindexamenvakken in één schooljaar afgerond te worden. Bij
sommige kandidaten is het verstandiger het examenpakket te spreiden over twee of meerdere jaren.
De certificaten houden hun geldigheid voor 10 jaar.
Het examenpakket spreiden gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Zolang de kandidaat nog
niet alle vakken heeft afgerond voor het behalen van een diploma kan hij of zij geen herexamen
doen. Wel kan voor een vak waarvoor een onvoldoende wordt behaald, het volgend schooljaar
opnieuw examen gedaan worden.
Het is van groot belang dat de behaalde deelcertificaten uit voorgaande examenjaren goed bewaard
worden door de leerling. Deze moeten uiteindelijk ingewisseld worden voor een diploma.

7.

Belangrijke data

De data voor de verschillende vakken van het centraal examen kunt u vinden op de website
www.duo.nl. Daar kiest u eerst voor particulier en vervolgens voor staatsexamenkandidaat VO.
Daarna ‘waar en wanneer staatsexamen VO’, en tot slot ‘rooster schriftelijke examens vmbo-BB,
vmbo-KB, vmbo-T of havo. In de bijlage staan de data van de schriftelijke examens.
Tijdvak 1: 11 mei t/m 1 juni
Tijdvak 2: 8 juni t/m 25 juni
Tijdvak 3: 10 t/m 19 augustus
Let op: kandidaten voor vmbo basis en kader hebben alleen Engels schrijfvaardigheid,
(maatschappijleer als dat nog niet behaald is) als schriftelijke examen. De overige theorievakken
zijn digitale examens (dat rooster staat niet op de website van duo).
Het rooster van de mondelinge examens wordt enkele weken voor het examen bekend gemaakt. Dit
rooster wordt door duo samengesteld. SG De Keyzer heeft hier geen invloed op.
Het profielwerkstuk, Engelse poster en de literatuurlijsten voor de talen moeten ingeleverd worden
op school. Indien deze niet op tijd in bezit zijn van de school, kan de leerling voor dat vak niet op
examen. Alle werkstukken/ literatuurlijsten moeten in 3-voud bij de begeleidende docent ingeleverd
worden.
Voor het profielwerkstuk:
Maandag 22 maart: inleveren definitieve versie (alles in drievoud)
Voor de talen: Nederlands, Engels, Spaans, Frans en Duits:
Vrijdag 12 maart: inleveren definitieve versie literatuurlijsten (alles in drievoud)
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8.

Aanmeldingsdatum

Leerlingen zijn voor 1 december aangemeld door de school.

9.

Hulpmiddelen

Toegestane hulpmiddelen bij de examens vmbo en havo
Toegestaan wil zeggen: er wordt van uitgegaan dat de kandidaat, zowel bij het centraal examen als
bij het college-examen, over deze hulpmiddelen beschikt (tenzij bij een vak uitdrukkelijk anders is
aangegeven). De kandidaat dient de hulpmiddelen zelf mee te nemen.
a. Basispakket hulpmiddelen. Bij het examen zijn bij ieder vak toegestaan:
 schrijfmateriaal
 tekenpotlood
 blauw en rood kleurpotlood
 liniaal met millimeterverdeling
 passer
 geometrische driehoek,
 vlakgum
 elektronisch rekenapparaat
 een eendelig verklarend Nederlands woordenboek
b. Vakspecifieke hulpmiddelen:
 voorbeeld briefsjabloon Nederlands en Moderne vreemde talen
 woordenboek naar en vanuit de vreemde taal Engels en Duits
 binas informatieboek of Science Data
 grafische rekenmachine voor havo
Bij wiskunde A, B en C zorgt de leerling zelf voor een grafische rekenmachine. Er zijn slechts een
beperkt aantal rekenmachines toegestaan.
Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een
andere kandidaat. De grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden
aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. Het is niet toegestaan dat de kandidaat
tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines. Het is niet nodig dat het
geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het
centraal examen.
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10.

Locatie en aangepast vervoer tijdens de examens

Locatie van het schriftelijke college examen (die in de 2e week van de meivakantie valt): SG De
Keyzer, afdeling VSO
Locatie van het schriftelijk examen: Gasterij de Commanderie, Rielseweg 861 in Riel.
Let op: het kan zijn dat er op enkele dagen uitgeweken moet worden naar Sg de Keyzer. Dit wordt op
tijd gecommuniceerd.
Locatie van het mondeling examen: SG De Keyzer, afdeling VSO.
Locatie van de digitale examens VMBO B/K: SG De Keyzer, speelzaal SO.
De tijden van het examen wijken af van de reguliere schooltijden. U dient zelf voor het vervoer te
zorgen of vervoer te regelen naar en van de examenlocatie.

11.

Regels en voorschriften schriftelijke examens

1. Bij de examens mag u de eerder genoemde hulpmiddelen gebruiken. Wat u meeneemt naar het
examen, wordt voor aanvang van het examen door de surveillanten onderzocht.
2. Zorg ervoor dat u bij alle examens minimaal 30 minuten voor aanvangstijd aanwezig bent (dit in
verband met administratieve handelingen).
3. Een kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen indien hij een geldig identiteitsbewijs kan
tonen.
4. Volg de regels en aanwijzingen van de plaatselijke voorzitter en de surveillanten op.
5. De surveillanten en de plaatselijke voorzitter mogen over de inhoud van het examen geen
mededelingen doen.
6. Niet toegestane voorwerpen zoals mobiele telefoons, horloges, tablets, mp3-spelers e.d. zijn
uitgezet en zitten in uw afgesloten tas of zijn op een andere manier opgeborgen. De voorzitter geeft
ter plekke instructie hoe hier verder mee omgegaan wordt. Als blijkt dat u tijdens het examen één
van deze zaken bij u hebt of dat uw mobieltje afgaat, dan wordt dit als een onregelmatigheid
beschouwd. In dat geval wordt voor het examenwerk van het betreffende vak het cijfer 1
vastgesteld.
7. De tafels in de examenzaal zijn voorzien van een examennummer. Ga achter de tafel zitten met uw
examennummer.
8. Vermeld bij het begin van elke examen op uw examenpapier: ● uw examennummer; ● uw vooren achternaam in blokletters; ● uw handtekening; ● de naam van het examenvak; ● bij vakken
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waarbij gebruik van een rekenmachine is toegestaan, het merk en het typenummer van het
apparaat. Examenwerk zonder deze gegevens wordt niet beoordeeld.
9. Werk rustig en overzichtelijk; schrijf duidelijk leesbaar met een zwart- of blauw schrijvende pen
(dus niet met potlood). Gebruik bij meerkeuzevragen hoofdletters. Gebruik van correctievloeistof of
carbonpapier is niet toegestaan.
10. Het schriftelijk werk wordt gemaakt op examenpapier dat door DUO Groningen wordt verstrekt.
Het examenpapier is in de zaal aanwezig. Kladpapier kunt u eveneens in de examenzaal krijgen.
11. Als u te laat komt mag u tot uiterlijk een half uur na het begin van de examenzitting in de
examenzaal worden toegelaten. Het examen wordt echter uiterlijk op het voor dat examen geldende
eindtijdstip ingenomen.
13. U mag de examenzaal niet verlaten binnen 60 minuten na het begin van het examen.
14. Er zijn geen pauzes tijdens het examen.
15. Als u na aanvang van het examen de examenzaal zonder begeleiding hebt verlaten, wordt u
onder geen voorwaarde meer tot het examen toegelaten.
16. Wanneer u klaar bent met het examen blijft u op uw plaats zitten tot de voorzitter of één van de
surveillanten uw werk, de examenopgave en het gebruikte kladpapier heeft ingenomen.
17. Een kwartier voor het einde is het niet meer toegestaan de examenzaal te verlaten. Pas als het
examenwerk is ingenomen, zal de voorzitter toestemming geven de zaal te verlaten.
18. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van de juiste stukken ter correctie. Als u
kladpapier aanbiedt dan moet op dat kladpapier duidelijk zijn vermeld of het ook moet worden
gecorrigeerd. De voorzitter deelt dit vóór aanvang van de zitting en op 15 minuten voor afloop van
de zitting mee.
19. Als er zich een probleem voordoet tijdens het examen, moet u dat onmiddellijk melden bij de
voorzitter. Deze kan dan eventueel maatregelen nemen en proberen het probleem op te lossen.
20. Wanneer u wegens overmacht (ziekte of een andere reden) niet aan het examen deelneemt,
informeert de examencoördinator het secretariaat van Examendiensten hierover. De
examencoördinator stuurt dan binnen 8 dagen na uw afwezigheid een schriftelijk verzoek naar
Examendiensten. Hierbij zitten stukken waaruit de overmacht blijkt. In geval van ziekte is dat een
medische bevestiging van een (niet behandelend) arts. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk een
beslissing over dit verzoek. Als binnen de gestelde termijn geen verzoek is ontvangen, wordt ervan
uitgegaan dat u zich voor het betreffende vak hebt teruggetrokken.
21. De resultaten die u behaalt voor uw schriftelijk examen zijn deelcijfers en worden u na uw laatste
mondelinge examen, samen met de mondelinge resultaten, bekend gemaakt. Tussentijds worden
geen deelcijfers bekend gemaakt.
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12.

Rooster examens

12.1 Staatsexamens VMBO-T 2021
Schriftelijke examens en schriftelijke college examens:

Dag en Datum

Tijdstip

Vak

Dinsdag 11 mei

09.00-10.30

Duits schrijfvaardigheid

Woensdag 12 mei

13.30-15.00

Frans schrijfvaardigheid

Maandag 17 mei

13:30-15:30

Nederlands

Dinsdag 18 mei

09.00-10.30

Engels schrijfvaardigheid

Dinsdag 18 mei

13.30-15.00

Rekenen (voor 2 leerlingen
die geen wiskunde hebben)

Dinsdag 18 mei

13:30-15:30

Wiskunde

Woensdag 19 mei

13.30-15.30

Frans

Donderdag 20 mei

09:00-11:00

Maatschappijkunde

Donderdag 20 mei

13:30-15:30

Natuur- en scheikunde 1

Vrijdag 21 mei

09.00-10.30

Maatschappijleer gem. deel

Vrijdag 21 mei

13:30-15:30

Economie

Dinsdag 25 mei

09:00-11:00

Geschiedenis

Woensdag 26 mei

09:00-11:00

Duits

Woensdag 26 mei

13:30-15:30

Biologie

Donderdag 27 mei

13:30-15:30

Engels

Voor leerlingen die verlenging hebben, kan het examen 30 minuten langer duren.

Mondelinge examens:
Zaterdag 19 juni maatschappijleer examen.
Zaterdag 17 juli, maandag 19 juli, dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli alle andere vakken.
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12.2 Staatsexamens HAVO 2021
Schriftelijke examens:
Dag en datum

Tijdstip

Vak

Dinsdag 11 mei

09.00-11.00

Engels schrijfvaardigheid

Woensdag 12 mei

09.00-11.00

Duits schrijfvaardigheid

Woensdag 12 mei

13.30-15.30

Spaans schrijfvaardigheid

Woensdag 12 mei

13.30-15.30

Russisch schrijfvaardigheid

Maandag 17 mei

11.00-12.00

Maatschappijleer gem. deel

Dinsdag 18 mei

09:00-12:00

Geschiedenis

Dinsdag 18 mei

13:30-16:00

Engels

Woensdag 19 mei

13:30-16:30

Nederlands

Donderdag 20 mei

13:30-16:30

Natuurkunde

Vrijdag 21 mei

09:00-11:30

Duits

Woensdag 26 mei

09.00-11.30

Nederlands schrijfvaardigheid

Woensdag 26 mei

13:30-16:30

Wiskunde A en B

Donderdag 27 mei

13:30-16:30

Biologie

Vrijdag 28 mei

13:30-16:30

Economie

Maandag 31 mei

13:30-16:30

Scheikunde

Dinsdag 1 juni

9.00-11.30

Russisch

Dinsdag 1 juni

13.30-16.00

Spaans

Voor leerlingen die verlenging hebben, kan het examen 30 minuten langer duren.

Mondelinge examens:
Zaterdag 19 juni maatschappijleer examen.
Zaterdag 17 juli, maandag 19 juli, dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli alle andere vakken.
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12.3 Staatsexamens VMBO B/K 2021
Digitale examens:
De digitale examens worden afgenomen in de periode 26 t/m 30 april.
Digitale examens vmbo basis:
Dag en datum

Tijd

Vak

Maandag 26 april

13.00-14.30

Nederlands

Woensdag 28 april

13.00-14.30

Wiskunde

Donderdag 29 april

9.00-10.00

Engels

Vrijdag 30 april

9.00-10.00

Biologie

Vrijdag 30 april

13.00-14.00

Nask

Vrijdag 30 april

13.00-14.00

Economie

Dag en datum

Tijd

Vak

Maandag 26 april

9.00-11.00

Nederlands

Woensdag 28 april

9.00-11.00

Wiskunde

Donderdag 29 april

13.00-14.30

Engels

Vrijdag 30 april

9.00-10.30

Biologie

Vrijdag 30 april

13.00-14.30

Nask

Vrijdag 30 april

13.00-14.30

Economie

Digitale examens vmbo kader:

Voor leerlingen die verlenging hebben, kan het examen 30 minuten langer duren.

Schriftelijke examens vmbo basis:
Dag en datum

Tijd

Vak

Woensdag 12 mei

13:30-14:30

Maatschappijleer gem. deel

Dinsdag 18 mei

09:00-10:30

Engels schrijfvaardigheid
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Schriftelijke examens vmbo kader:
Dag en datum

Tijd

Vak

Dinsdag 11 mei

13:30-15:00

Maatschappijleer gem. deel

Woensdag 12 mei

13:30-15:00

Engels schrijfvaardigheid

Praktijkexamen
Gaat dit schooljaar niet door!
De punten voor de toetsen die in leerjaar 3 en 4 op school zijn behaald tellen als eindpunt.

Mondelinge examens:
Zaterdag 19 juni maatschappijleer examen.
Zaterdag 17 juli, maandag 19 juli, dinsdag 20 juli en woensdag 21 juli alle andere vakken.
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