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Woord vooraf 
 

De leerlingen kunnen bij ons op school een volledig diploma behalen. Voor de theorievakken 

doen de leerlingen staatsexamen. 

  

Het staatsexamen verschilt op een aantal punten van het examen binnen het regulier 

onderwijs. Op een reguliere middelbare school hebben leerlingen in de pre-examenklassen 

schoolonderzoeken en in de examenklassen het centraal examen. Het gemiddelde van die 2 

cijfers vormt het uiteindelijke cijfer op de eindlijst. Deze leerlingen zijn na het examen direct 

vrij en krijgen halverwege juni de uitslag. 

 

Bij het staatsexamen en dus ook bij ons op school gaat dit anders. De leerlingen doen wel in 

april/mei mee met het landelijk (staats)examen, maar zijn daarna niet vrij. Zij moeten zich 

dan voorbereiden op het mondeling examen in juli. De leerling moet voor ieder vak een 

mondeling examen afleggen. Dit is in plaats van de schoolonderzoeken. Het gemiddelde van 

het mondeling examen en het centraal examen wordt dan het eindcijfer. De uitslag van het 

examen wordt bekend na het afleggen van het laatste mondelinge examen.  

 

In dit informatieboekje staan de belangrijkste gegevens van het staatsexamen. 

Het is belangrijk om dit boekje zorgvuldig door te nemen en te bewaren om later informatie 

terug te kunnen zoeken. Mochten er n.a.v. dit boekje en de bijbehorende presentatie nog 

vragen zijn neem dan tijdig contact op met de mentor of de intern begeleider. 

 

Steve Pottuijt 

Intern Begeleider 
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Het staatsexamen 
 

Het centraal examen   
Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-

examen. Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal 

examen op reguliere scholen en wordt in dezelfde periode afgenomen: in april. Het examen 

wordt afgenomen op het Kesper College Gouda  

 

Het college examen 
Het college-examen vervangt de schoolonderzoeken in het reguliere onderwijs. Het college-

examen is een mondeling examen, soms aangevuld met een schriftelijk deel. Het rooster 

voor de mondelinge examens is eind juni klaar, de examens worden in juli afgenomen. Het 

examen wordt afgenomen op het Kesper College Gouda  

 

Werkstuk en literatuurlijst 
Voor sommige vakken moet een werkstuk of literatuurlijst ingezonden worden. Om te 

zorgen dat alle examenkandidaten op tijd zijn met het inleveren van deze handelingsdelen 

houdt de mentor een ruime marge aan, namelijk 1 maart. De eisen voor de werkstukken en 

boekverslagen worden apart aan de leerlingen uitgereikt. Het is de verantwoordelijkheid van 

de leerling om ervoor te zorgen dat de werken op tijd bij de mentor worden ingeleverd.  

 

Voorbereiding College-examen 
Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het college-examen worden zij in de 

periode tussen de centraal examens en college-examens verwacht op school. Tijdens deze 

lessen worden de leerlingen voorbereid op de inhouden van de examens. Daarnaast spelen 

mondeling vaardigheden een rol binnen de lessen. 

Uiteraard kan er thuis ook het een en ander worden voorbereid. De leerdoelen voor de 

college-examens staan vermeld op de site van DUO. Op de site vind je vakinformatie voor 

ieder aangeboden vak binnen de staatsexamens. In het Pdf-bestand vind je dan ook de 

informatie over de college-examens. 
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Aanmelden staatsexamen 
De intern begeleider tot en met 1 november de tijd om je aan te melden en zal zorgdragen 

voor alle administratieve handelingen.  Voor de leerling is er ook een grote taak weggelegd. 

Samen met de mentor moet het inschrijvingsformulier gecontroleerd worden. Vervolgens 

gaat het formulier mee naar huis en wordt deze door ouders gecontroleerd. Wanneer het 

formulier terug is bij school, wordt het examen aangevraagd. 

 

Voorbeeld aanmeldingsformulier leerling: 

 

Aanmelding Staatsexamen VMBO Havo  

    

Locatie 
 

   

Mentor 
 

   

    

Achternaam 
 

 Adres  

Voornaam 
 

 Tussenvoegsel  

Geslacht 
 

 Huisnummer  

Geb. datum 
 

 Plaats  

Geboorteplaats 
 

 Postcode  

Geboorteland 
 

 Burgerservicenr.  

  Tel nr. 
 

 

    

   

Kruis het profiel aan waarin jij examen doet: 

 

E & M N & G N & T 

 

Kruis de volgende vakken aan waarin jij examen doet (totaal 9) 

Verplichte vakken: 

Engels Maatschappijleer Nederlands Profielwerkstuk  

 

Profiel en keuzevakken: 

Aardrijkskunde Economie Maatschappijweten. Wiskunde A 

Biologie Frans Natuurkunde Wiskunde B 

Duits Geschiedenis Scheikunde Wiskunde D 

 
Onderwerp profielwerkstuk (vakgebied) ……………………………………………………………………………… 
Handtekening ouder/verzorger……………………………………………………………………………………………… 
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Deelname examen 

 

Minimale eisen deelname examen 
De examencommissie bepaalt of de leerling genoeg vaardigheden en kennis heeft opgedaan 

en deze ook kan toepassen om deel te mogen nemen aan het staatsexamen. Dit wordt 

onder andere getoetst aan de hand van proefwerken, schriftelijke overhoringen, 

praktijkopdrachten en inleveropdrachten. Met grote regelmaat zullen er toetsen opgegeven 

worden. Deze toetsen worden minimaal een week van te voren opgegeven, zodat er thuis 

goed voorbereid kan worden. De ouders worden over deze toetsen ingelicht, via Somtoday, 

zodat zij er thuis ook extra aandacht aan kunnen besteden. Buiten de opgedane en 

toepasbare kennis, staat ook het gedrag  nog steeds voorop; houdt je je aan afspraken, kom 

je op tijd, 80 procent aanwezigheidsplicht etc.  

 

Terugtrekken examen 
De examencommissie kan beslissen om een leerling terug te trekken uit het examen. Dit kan 

komen omdat de examenkandidaat de handelingsdelen niet (op tijd) af heeft, het niveau van 

de examenklas niet aan kan waardoor de kans van slagen heel klein is of het gedrag niet 

toelaat examen te doen. Het overleg staat gepland op 13 maart. Voorafgaand aan het 

terugtrekken is er altijd een gesprek met de leerling en zijn ouders waarna een periode volgt 

waarin er verbetering getoond kan worden.  
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Hulpmiddelen 
Bij het staatsexamen kunnen hulpmiddelen ingezet worden. Denk hierbij aan verlenging/ 

laptop, koptelefoon etc. Deze hulpmiddelen kunnen alleen aangevraagd worden wanneer de 

gedragswetenschapper de reden hiervoor kan onderbouwen. Meestal is dit gebaseerd op 

een officiële verklaring, zoals een dyslexieverklaring.  Uiteindelijk beslist de 

examencommissie van DUO of deze ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden. 

 

Identiteitsbewijs. 
Zonder geldig persoonsbewijs met pasfoto kan er geen deelname aan het examen 

plaatsvinden. Een kopie of foto van het identiteitsbewijs is niet voldoende. Controleer tijdig 

het bezit en de geldigheid van een identiteitsbewijs.  

 

Verantwoordelijkheid ouders  
Voor ouders ligt er tijdens het examen een grote verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat 

ouders zorg dragen voor voldoende rust en stimulans tijdens het leren. Op de dagen van het 

examen is het belangrijk dat ouders en/of verzorgers er voor zorgen dat de leerlingen ruim 

op tijd opstaan, de benodigde spullen klaar leggen en eventueel zorgen voor vervoer. De 

leerlingen moeten op tijd aanwezig zijn op de examenlocatie. Ook willen wij de ouders 

vragen te zorgen voor eten en drinken voor tijdens de pauzes. Heeft uw kind meerdere 

examens op een dag? Zorg dat de leerling genoeg ontspanning bij zich heeft om de dag door 

te komen, denk hierbij aan een boek of spelletje. 
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Een diploma  

Onderstaand de regels waaraan de leerling moet voldoen om een diploma te kunnen 

behalen.  

De kandidaat is geslaagd wanneer: 

• het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

tenminste 5,5 is 

• hij de rekentoets heeft gemaakt 

• hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald 

• hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger of 

• hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger of 

• hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger 

 

De uitslag  
Anderhalf uur na het laatste mondelinge examen krijgt de leerling te horen of hij geslaagd is 

voor het  diploma. Kort hierop volgend is er een bijeenkomst op school om het jaar af te 

sluiten in de vorm van een diploma-uitreiking.  

 

Herkansingen 
Het staatsexamen geeft recht op één herkansing van het centraal examen en één herkansing 

van het college-examen. Deze herkansingen kunnen plaatsvinden vanaf half augustus tot 

half september. Dit mogen examens van verschillende vakken zijn. Houdt hier rekening mee 

met het boeken van de vakantie.  
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Wijzigingen 
Let op! Het staatsexamen kan ieder jaar anders gaan. Het gaat hier dan om kleine 

wijzigingen in het programma (data, tijden, etc.). Zodra het definitieve programma bekend is 

wordt dit aan bekend gemaakt. De docent uit de examenklas wordt op de hoogte gehouden 

over vakinhoudelijke wijzigingen en voert deze ook direct door in het lesprogramma.  
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Belangrijke data 
 
Let op, alle onderstaande data zijn onder voorbehoud! De data worden vastgesteld door 

DUO en zij behouden zich het recht voor om deze data te wijzigen indien noodzakelijk. 

Daarnaast worden er voor een aantal activiteiten periodes weergegeven omdat het rooster 

per leerling verschillend is.  Via de examenbrief communiceren wij de definitieve data zodra 

deze bekend zijn.  

 
Activiteit  Periode  

 
Inschrijving checken  
 

 
1 november  

 
Inleveren werken 
 

 
1 maart 

 
Overleg examencommissie 
 

 
13 maart  

 
Centraal examens  
 

 
06 t/m 20 mei 2020 

 
College examens  
 

 
 Vanaf 11 juli 2020 

 
Herkansingen Centraal examens  
 

 
Augustus 2020 

 
Herkansingen College examens  
 

 
Augustus en September 2020 
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Vervolgopleiding 
 
Na het examen is doorstroom naar een vervolgopleiding een relevante optie. Sommige 

leerlingen weten al precies waar ze naar toe willen, voor een aantal is het nog helemaal niet 

duidelijk. Er wordt aangeraden zoveel mogelijk open dagen te bezoeken, zodat de juiste 

keuze gemaakt wordt qua opleiding en school. Bij sommige opleidingen kan alleen 

ingeschreven worden  wanneer een open dag is bezocht.  Kijk op de websites van 

verschillende scholen wanneer de open dagen zijn. Wacht hier niet te lang mee, de 

opleidingen lopen al snel vol. 

De mentor kan een leerling begeleiding geven bij de zoektocht naar een passende 

vervolgopleiding. Maar ook ouders spelen hierbij een grote rol. Beperk de keuze niet tot één 

opleiding. Zorg dat minimaal voor 2 opleidingen ingeschreven ben voor het geval de 

opleiding vol is. Er kan altijd  voor meerdere opleidingen tegelijk inschrijven worden  en later 

een definitieve keuze maken. 

 


