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Toelichting Programma van Toetsing en Afsluiting 

In de toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor klas 3 en 4 is beschreven: 

- Inhalen Schoolexamen 

- Herkansing Schoolexamen 

- Wisselen van niveau 

- Langdurige afwezigheid met dwingende redenen 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, neemt de examencommissie een besluit, met 

inachtneming van het ‘Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Stichting Openbaar Onderwijs 

Groningen’. 

 

Inhalen Schoolexamen 

1. Alle onderdelen van het Schoolexamen zijn beschreven in het Programma van Toetsing en 

Afsluiting. 

2. Het Schoolexamen bestaat o.a. uit de volgende onderdelen: schriftelijke toetsen, mondelinge 

toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen. Het Schoolexamen TL omvat mede een 

profielwerkstuk. 

De data voor afname en inleveren van alle onderdelen worden in Magister van de leerling 

vermeld.  

Als het PTA bij tijdsduur ‘VAR’ is vermeld, is de tijdsduur van dit PTA-onderdeel variabel. 

3. Als het op tijd afleggen of inleveren van een SE-onderdeel van belang is voor het leerproces, 

kan de sectie in de puntenwaardering hier rekening mee houden in de beoordeling. Óf door 

de maximale score van 10 punten te verlagen naar 8 punten, óf door in de puntentelling 

maximaal 2 punten aftrek te plegen bij te laat inleveren. 

4. Als een leerling een onderdeel niet heeft gemaakt, niet heeft gedaan of niet heeft ingeleverd 

op de afgesproken datum, maakt de docent een afspraak met de leerling om het 

ontbrekende onderdeel binnen twee weken alsnog af te ronden, maar uiterlijk voor het eind 

van de periode waarin het onderdeel valt. De docent bepaalt wanneer het onderdeel 

ingehaald wordt.  

De leerling en docent leggen dit inhaalmoment schriftelijk vast.  

5. Wanneer de leerling op het afgesproken inhaalmoment het ontbrekende onderdeel niet 

inhaalt, krijgen de ouders hiervan per mail bericht. De eerst volgende les van de docent is 

automatisch het volgende inhaalmoment. 

6. Als een leerling toch een onderdeel niet heeft gemaakt, niet heeft gedaan of niet heeft 

ingeleverd, krijgen de ouders/ verzorgers per mail bericht van de examencommissie dat die 

onderdeel alsnog ingehaald moet worden. 



 

7. Een leerling uit klas 3 moet alle niet afgeronde onderdelen van het PTA uiterlijk twee weken 

voor het eind van de schoolexamenperiode hebben afgerond.  

Een leerling uit klas 4 moet alle niet afgeronde onderdelen van het PTA uiterlijk twee weken 

voor het eind van de schoolexamenperiode hebben afgerond.   

8. Als een leerling uit klas 3 twee weken voor het eind van de schoolexamenperiode niet alle 

onderdelen van het PTA heeft ingehaald, kan deze leerling niet overgaan naar klas 4 vanwege 

een onvolledig Schoolexamen. De rector zal de ouders/ verzorgers hierover schriftelijk 

informeren. 

Als een leerling uit klas 4 twee weken voor het eind van de schoolexamenperiode niet alle 

onderdelen van het PTA heeft ingehaald, kan deze leerling niet deelnemen aan de Centrale 

(Praktische) Examens vanwege een onvolledig Schoolexamen. De rector zal de ouders/ 

verzorgers hierover schriftelijk informeren.  

 

 

Herkansing Schoolexamen 

1. Uit elke periode mag de leerling uit de in het PTA aangegeven herkansbare onderdelen er 

één herkansen. 

2. Alleen voor TL3-leerlingen geldt: 

aan het eind van periode 1 mag de leerling uit de in het PTA aangegeven herkansbare 

onderdelen er drie herkansen; 

aan het eind van periode 2 mag de leerling uit de in het PTA aangegeven herkansbare 

onderdelen er twee herkansen; 

aan het eind van periode 3 mag de leerling uit de in het PTA aangegeven herkansbare 

onderdelen er één herkansen. 

3. De ouders/verzorgers worden hierover per mail geïnformeerd.  

4. De herkansing wordt aan het einde van de periode afgenomen. 

 

Wisselen van niveau 

1. Bij wisselen van niveau worden de al getoetste onderdelen van de leerstof vergeleken met 

de onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting van de nieuwe leerweg om te 

zien welke onderdelen ontbreken.  

2. De ontbrekende onderdelen worden ingehaald en getoetst, zodat de leerlingen alle 

onderdelen van de nieuwe leerweg heeft afgerond. De examencommissie stelt vast wat de 

ontbrekende onderdelen zijn en hoe de toetsing zal plaatsvinden.  

3. De scores van de al getoetste onderdelen van het leerstof tellen niet mee in de nieuwe 

leerweg.  

 

Langdurig afwezigheid met dwingende redenen 

1. In geval van langdurige afwezigheid van de leerling met dwingende redenen (dit ter 

beoordeling van de voorzitter van de examencommissie), stelt de examencommissie, zo 

nodig in overleg met de Inspecteur, zo mogelijk een nieuw Programma van Toetsing en 

Afsluiting vast voor de desbetreffende leerling.  

 



 

 

Slaag-zak regeling VMBO 

Als het eindexamen is voltooit, alle zittingen van het Centraal Examen zijn bijgewoond en dus voor 

alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden.  

De kandidaat is geslaagd als: 

- Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het Centraal Examen (CE) behaalde cijfers tenminste 

5,5 is, bij de Basis- en Kaderberoepgerichte Leerweg moet het CE samen met het Centraal 

Praktische Examen (CSPE) tenminste een 5,5 zijn 

- Hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald 

- Hij één 5 heeft behaald en verder een 6 of hoger 

- Hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger 

- Hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger  

- Hij voor LO1 en kunstvakken inclusief CKV ‘voldoende’ of ‘goed’ heeft behaald 

- In geval van Theoretische of Gemengde Leerweg: het profielwerkstuk met ‘goed’ of 

‘voldoende’ is beoordeeld 

- In geval van Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg mag er bij het combinatiecijfer geen 

van de 4 vakken lager zijn dan een 4. 

 

Het beroepsgerichte programma bestaat uit: 

- Het profielvak dat met een CSPE wordt afgesloten, waarbij het CSPE voor de helft meetelt. 

- Vier beroepsgerichte keuzevakken. Hierin wordt geen centraal examen gedaan. 

Het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de 4 keuzevakken vormt het Combinatiecijfer. 
 


