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Staatsexamen

Verschil

• Een staatsexamenvak bestaat uit een centraal examen 

(schriftelijk /CE) en/of een college-examen(SE). Het centraal 

examen is identiek aan het centraal examen voor de reguliere 

scholen.

• Het college-examen (i.p.v. schoolexamen) bestaat uit:

– a. een schriftelijke toets en een mondeling examen, of

– b. een schriftelijke toets, of

– c. een mondeling examen, of

– d. een praktisch examen.



Examens
• Rekentoets 6 t/m 19 maart, indeling volgt

• Schriftelijke examens – maandag 7 mei (vakantie) t/m dinsdag 

29 mei (tijdvak 1), laatste examen hier maandag 28 mei

• 7 mei 9.00 uur havo Spaans en vwo Nederlands

• 7 mei 13.30 uur havo Nederlands

• 8 mei 9.00 uur vwo Duits 

• 8 mei 13.30 uur havo Duits

• 9 mei 9.00 uur havo Engels en vwo Frans

• Tijdvak 2 – maandag 18 juni t/m woensdag 20 juni

• Alleen met brief huisarts, politie etc.

• Schriftelijke herexamens –(tijdvak 3) vanaf woensdag 8

augustus t/m vrijdag 18 augustus (in vakantie)



Mondelinge examens

• Praktijk examen tekenen – 23-30 juni?

• Mondelinge examens

– Vanaf zaterdag 14 juli, maandag 16 juli en dinsdag 17 juli 

(woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 juli)

• Mondelinge herexamens 

– Eind augustus of begin september, waarschijnlijk op 

zaterdag 25 augustus en zaterdag 1 september in 

Amersfoort



Tijden & extra voorzieningen

• Alle leerlingen hebben 30 minuten verlenging van het 

schriftelijk examen

– Gem. 2,5 / 3 / 3.5 uur

– Mogelijk 2 examens op één dag

• Alle leerlingen hebben 10 minuten verlenging van het 

mondeling examen 

– i.p.v 20 min, 30 min voorbereiding

– 25 of 40 minuten

– Korte beschrijving van de kandidaat

• Voor alle leerlingen is het gebruik van een laptop aangevraagd

– Aangescherpte eisen! > Brief,  geen internetverbinding, geen 

spellingscontrole

• Extra’s > ?



Kernvakken

• Voor havo geldt dat voor de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde (A of B) ten hoogste eenmaal het 

eindcijfer 5 is toegestaan. 

• Voor vwo geldt dat voor de kernvakken Nederlands, 

Engels en wiskunde (A, B of C) ten hoogste eenmaal 

het eindcijfer 5 is toegestaan. 



Uitslagregeling havo/vwo

• Het gemiddelde van de CE(schriftelijke) examens op 

de cijferlijst moet tenminste 5,5 zijn.

• Alle vakken 6 of hoger: geslaagd

• Een 5 en alle andere vakken 6 of hoger: geslaagd

• Eindcijfer maximaal 1 x een 4 en 1 x 5 met een 

gemiddelde als eindcijfer een 6. 



Combinatiecijfers

• combinatiecijfer Havo en Vwo: Pws en Ml

• Deze cijfers worden apart vermeld maar tellen 

voor de uitslagregeling als één gecombineerd 

cijfer

• Op deze vakken mag ook niet lager gescoord 

worden dan een 4



Rekentoets

• De rekentoets is vanaf 2014 voor alle onderwijssoorten een 

verplicht vak. De rekentoets wordt vermeld op de 

eindcijferlijst maar telt niet mee voor het slagen. 

• Een aangepaste rekentoets

– 3ER= 3F

• Dyscalculieverklaring en/of

• Inspanningsverplichting en dossier opbouw



Voorbeeld

Vak (Nt-Havo) Schriftelijk Mondeling Eindresultaat

Ned 5.4           5,4 6 6               6

Eng 6.8           6,8 7 7                6

Wi 5.2 4.0 6.4 6  5

Sk 7.3          4,5 6.9 7  6

Bio 8.2          4.0 5.0 7  5

Na 6.0            6.0 5.5 6                6

Ak 6.2            6.2 5.4 6                6

Rek 5

Pws 6 7                 6

Ml 8

Totaal 6.4  5.27 6.5 6



Certificaten & diploma

• Nieuw: Laatst behaalde cijfer

Als een vak in 2018 wordt afgelegd, waarvoor in een eerder 

jaar al een resultaat is behaald, dan telt het resultaat dat in 

2018 wordt gehaald. In 2018 kan het eerder behaalde (betere) 

resultaat niet worden ingebracht (ingewisseld).

• Cum laude

Op het diploma van een kandidaat wordt ‘cum laude ‘ 

vermeld als hij aan de gestelde eisen voldoet (o.a. gemiddeld 

een 8) en alle centrale examens heeft afgelegd binnen de 

periode van een jaar voorafgaand aan de diplomering.



Certificaten & diploma

• Examenkandidaten mogen alleen herkansen indien zicht op 

een diploma. 

– Er mag maximaal 1 schriftelijk examen en 1 mondeling 

examen en het profielwerkstuk herkanst worden. Mag van 

twee verschillende vakken of hetzelfde vak.

• De cijfers van het schriftelijk en mondeling examen worden 

pas bekend gemaakt na het mondeling examen.

• Certificaten zijn 10 jaar geldig

• Eerder behaalde originele certificaten inwisselen voor een 

diploma. Inleveren bij Debbie.



Inzage examens

• Voor inzage van de schriftelijke examens twee weken voor de 

inzagedatum verzoek indienen per mail, vso@duo.nl. 

• Het enige doel inzage: proberen inzicht te krijgen in gemaakte 

fouten, voor een volgende keer. 

• De inhoudelijke correctie staat niet ter discussie. 

• De inzagedagen 2018: 14 juli, 4 en 25  augustus, en 6 oktober 

in Amersfoort.

• Inzage protocol mondeling examen niet mogelijk. Kandidaten 

kunnen uitsluitend in de periode van het mondelinge examen 

locatie, voorzitter verzoeken om een toelichting op het 

mondeling examen aan de hand van het protocol. 



Inleveren

• Boekverslagen, praktische opdracht en 

profielwerkstuk moet voor 1 april worden 

ingeleverd.

• Na 1 april wordt gecontroleerd op school door 

DUO of dit aanwezig is.



Regels en aandachtspunten

• Leerlingen dienen zich 30 minuten vóór aanvang van de 

examenzitting in de schoolkantine te melden.

• Kandidaten mogen niet eerder weg dan 60 minuten na 

aanvang van het betreffende examen en mogen het 

examenlokaal in de laatste 15 minuten voor het einde van de 

examenzitting niet verlaten.

• Gang naar de wc wel toegestaan.

• Kandidaten die meer dan 30 minuten te laat zijn voor een 

examenzitting, worden niet meer toegelaten.

• Kandidaten dienen tijdens het examen in bezit te zijn van een 

geldige legitimatie.



Mondeling examen

• Kandidaten die meer dan 5 minuten te laat zijn voor 

het mondeling examen worden niet meer 

toegelaten.

• Leerlingen hebben 20 minuten plus 10 minuten 

voorbereidingstijd op de casus.



Presentaties

• In 2018 mogen VSO-leerlingen gebruik maken 

van een digitale presentatiemethode  voor het 

PWS, het sectorwerkstuk en de presentaties 

voor de talen (havo en vwo). 

• De voorwaarde is dat de school wel de 

beschikking heeft over voldoende middelen 

om dit te kunnen faciliteren (ook gezien het 

rooster).



Regels en aandachtspunten

• Tassen, jassen  en rugtassen worden vóór de examenzitting bij 

de examencoördinator ingeleverd.

• Het in bezit hebben van mobiele telefoon, mp3 speler, IPod of 

enig andere extern communicatiemiddel tijdens het examen is 

niet toegestaan.  

• Ook geen horloge!

– Bij het in bezit hebben van één van bovenstaande middelen wordt de 

examenkandidaat verwijderd. In dit geval wordt voor het examenwerk 

voor het betreffende vak het cijfer 1 vastgesteld.

• Tijdens de examenzitting worden geen pauzes gehouden.

• Tijdens de examenzitting kan niet door de zaal gelopen 

worden.



Regels en aandachtspunten

• Het gebruik van grafische rekenmachine, Binas, Grote Bosatlas 

en woordenboek is toegestaan. Zelf meenemen.

• Nederlands woordenboek is toegestaan bij alle vakken

• Bij het examen economie is een grafische rekenmachine niet 

toegestaan. 

• Er mag alleen met blauwe of zwarte inkt worden geschreven 

dus niet met potlood!

• Voor het onderdeel praktijk tekenen zijn eigen materialen 

toegestaan.



Regels en aandachtspunten

• Het examenwerk wordt bij de examenvoorzitter of surveillant 

ingeleverd.

• Op het uitwerkpapier vermeld je: examennummer, voor- en 

achternaam, handtekening, examenvak

• Mocht het kladpapier ook nagekeken moeten worden, 

vermeld dan op dit werk “klad ook nakijken”.

• Om de rust te bevorderen dient de examenkandidaat na het 

inleveren van het betreffende examen direct het lokaal en 

gang te verlaten.



Regels en aandachtspunten

• Werken op een laptop

– Aan elke laptop zit een USB stick

– Op de laptop staat een examendocument

– Sla het document op de USB stick op en op de laptop. Doe 

dat ook regelmatig!

– Steek je vinger op als je klaar bent.

– De examensurveillant neemt de USB stick mee en print het 

examen voor je uit.

– Het examen krijg je ter controle terug en moet door jou 

ondertekend worden. Lees het dus goed door. 



Advies

• Denk tijdig aan medicijninname.

• Zorg voor voldoende pennen, potlood(slijper), geodriehoek, 

lineaal, passer en gum.

• Verbeteringen niet met Tipp-Ex bewerken maar doorstrepen.

• Bij meerkeuzevragen alleen hoofdletters gebruiken.

• Het is toegestaan tijdens het examen eten en/of drinken te 

gebruiken mits andere kandidaten niet gestoord worden.

• Wc-bezoek is tijdens het examen toegestaan.

• Ga op tijd naar bed.

• Schakel zoveel mogelijk mensen en/of hulpmiddelen in om er 

voor te zorgen dat je op tijd voor je examen bent.



Examen tips

1. Oriënteer je op het hele examen. Maak desnoods korte 

aantekeningen. 

2. Begin met de gemakkelijke vragen. 

3. Oriënteer je per vraag. Maak uitgebreide aantekeningen. 

4. Lees de vraag zeer zorgvuldig. Wat wil men weten? 

5. Bouw je antwoord op. 

6. Werk het antwoord af.



Examen tips

• WAAAHHH een black-out. Raak niet in paniek!

• piekeren hindert bij het nadenken 

– Ga naar de volgende opgave, pauzeer even, ga 

naar de WC, eet en drink wat. Als je goed bent 

voorbereid, dan komt het vanzelf wel terug. 

Slagen doe je op grond van een goede voorbereiding 





• www.duo.nl

(voor scholieren, studenten, ouders, docenten)

• www.examenblad.nl

(mededelingen, regelingen en wettelijke eisen voor o.a. examinatoren, 

correctoren, schoolleiding, vakdocenten etc. maar ook voor leerlingen)

• https://duo.nl/particulier/staatsexamenkandidaat/

• www.wikiwijsleermiddelenplein.nl.

• www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl.

• www.scholieren.com

(leerlingen)

• www.kennisnet.nl

(leerlingen)

• www.laks.nl

• (leerlingen)

• http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/psy0603.html


