
Het eindexamen
vmbo

Cohort 2017-2019



Cohort (lichting) 2017 - 2019

• Schooljaar augustus 2017 – augustus 2018: leerjaar 3

• Schooljaar augustus 2018 – juni 2019 leerjaar: 4 + centraal examen
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Eindexamen

Het eindexamen vmbo bestaat uit 2 delen:

- Het School Examen (SE): 
- Start in klas 3
- Bestaat uit PTA-toetsen per vak
- toetsen zijn schoolspecifiek

- Het Centraal Examen (CE)
- Vindt plaats in klas 4
- Examen is landelijk 
- BB en KB doen digitaal examen
- GL doet schriftelijk examen
- BB, KB en GL doen een CSPE (schriftelijk- en praktijkexamen) 
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• Profielvakken

• Schoolexamen 50%       100%

• Centraal examen 50%

• Keuzevakken

• Schoolexamen 100%

• Keuzevak mag niet lager dan 
een 4 zijn

BB/KB CSPE 1 examen over 4 profielvakken = 1 cijfer
Keuzevakken alleen schoolexamen = 1 cijfer

(Op cijferlijst staan dus 2 cijfers voor beroepspraktijk)
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• Keuzevak mag niet lager dan 
een 4 zijn

GL opbouw cijfer combinatie
CSPE over de 2 profielvakken

(op cijferlijst 1 cijfer voor beroepspraktijk
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Profielen Op Omnia College

Omnia College biedt de volgende profielen aan:
• Zorg & Welzijn

• Bouwen, Wonen en Interieur

• Economie en Ondernemen

• Horeca, Bakkerij en Recreatie

• Groen

• Mobiliteit en Transport

• Produceren, Installeren en Energie

Elke leerling heeft een profiel gekozen.
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Profielen

Elk profiel is opgebouwd uit:

• Een gemeenschappelijk deel

• Een profieldeel

• Een vrij deel

• De rekentoets
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Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen gelijk en bestaat uit 
de volgende vakken:

- Nederlands

- Engels

- Lichamelijke Opvoeding (gym)

- Maatschappijleer afgesloten in klas 3 met SE-eindcijfer

- Kv1 (Kunstvakken) afgesloten in klas 3 met SE-eindcijfer
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Het profieldeel

Een profiel deel bestaat uit:

- (een keuze uit) De sectorvakken behorend bij het gekozen profiel

- Het profielvak

- In de GL/TL maakt een leerling een profielwerkstuk
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Het vrije deel

In het vrije deel zijn opgenomen:

• De beroepsgerichte keuzevakken waaruit de leerling kan kiezen

• Door het Bevoegd Gezag (directeur) vastgestelde vakken en 
programmaonderdelen (bijvoorbeeld stage)
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Examenregeling

De examenregeling bestaat uit:

• Het Examenreglement

• Het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
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Het PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting

Per vak is per cohort een PTA beschikbaar. Hierin staat:

1. Welke vorm de toets heeft. 

2. Welke onderdelen uit het examenprogramma worden getoetst. 

3. Of de toets herkanst mag worden.

4. In welk tijdvak de toets wordt afgenomen 

5. Hoeveel de toets meetelt in het eindcijfer.

Het PTA-overzicht is in te zien via de website.
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Presentator
Presentatienotities
(schriftlijk, mondeling, werkstuk etc.)(eindtermen die getoetst worden, inhoud, vb welke hoofdstukken)Ja of nee. Schoolregeling; max 1 toets per vak per jaar?Bijvoorbeeld in welke (toets)week of periode. Liefst per week.De weging van de toets in procenten (alle toetsen van een vak samen hebben een weging van 100%)



Voorbeeld PTA
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• Toetsen vinden plaats tijdens 
de les(tijd).

• Tijdens toetsen zijn mobiele 
telefoons, smartwatches, 
jassen en tassen niet 
toegestaan.

• Aanwezigheid bij toetsen is 
verplicht. 

• Onregelmatigheden worden 
gemeld aan Inspectie.

• Leerlingen zijn op tijd 
aanwezig.

Meer informatie staat in het 
Examenreglement 2017-2019

Belangrijke regels tijdens PTA-toetsen

Examencommissie



Uitslagbepaling

Het eindexamencijfer bestaat uit:

- Eindcijfer SE

- Eindcijfer CE

Uitzondering: Maatschappijleer. Dit vak wordt afgesloten met een SE-
cijfer. Dit cijfer mag wel gebruikt worden als compensatie.
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Wanneer geslaagd?
De leerling is geslaagd indien:

• het gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is;

• hij voor het vak Nederlands eindcijfer 5 of hoger heeft behaald, én 

• voor al zijn examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of 

• voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 
examenvakken een 6 of hoger, of 

• voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige 
examenvakken een 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger, of 

• voor twee van zijn examenvakken, het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 
examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger. 
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Wanneer geslaagd vervolg
Daarnaast is de leerling geslaagd indien:

• hij voor geen van de eindcijfers lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald. 

• Hij voor alle keuzevakken uit de beroeps praktijk minimaal een 4 heeft behaald.

• hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en KV1(CKV), én in de gemengde en 
theoretische leerweg voor het profielwerkstuk, de beoordeling «voldoende» of «goed» 
heeft behaald; stage met een V is afgerond.

• hij de rekentoets heeft afgelegd. (deelname is dus verplicht, resultaat telt (nog) niet mee) 
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• Voorzitter: de Directeur

• Secretaris: Claudia v.d. 
Leeden

• Commissielid: Gert Jan de 
Winter

• Voor de sector Groen:

• Voorzitter: de Directeur

• Secretaris: Annemieke 
Bouwman

Voor meer informatie rondom 
examens kunt u contact 
opnemen met :

Examenvrw@merewade.nl

Samenstelling Examencommissie
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Vragen?
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