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Inleiding

Beste leerling,
Voor je ligt het boekje met het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) en informatie over het
examenreglement. In dit boekje vind je alle belangrijke informatie voor jouw examenperiode.
Als je in de bovenbouw van het vmbo zit, begin je al met het examenprogramma. Alle toetsen die je
in klas 3 en in klas 4 maakt, tellen mee voor het schoolexamen (SE). Het examenreglement is dus ook
in klas 3 al van toepassing.
Het Programma van Toetsing in Afsluiting (hierna: PTA) is een overzicht van alle toetsen en
opdrachten die je moet maken. In dit boekje vind je hierover per vak alle informatie. Alle toetsen,
praktijkopdrachten en werkstukken die je maakt, tellen mee voor je examen.
In het examenreglement vind je alle informatie over de regels rond de toetsen en examens. Van deze
regels moet je goed op de hoogte zijn. Als leerling heb je plichten en rechten. Je bent verplicht om je
aan het examenreglement en het PTA te houden. Dit geldt ook voor de docenten. Er kan natuurlijk
altijd iets gebeuren waardoor je je niet aan het PTA kunt houden. Wanneer dit het geval is, dan kan
de voorzitter van de examencommissie (volgens art. 20.9) een beslissing nemen die afwijkt van het
examenreglement of PTA. Dit gebeurt uiteraard niet zomaar, maar uitsluitend in zorgvuldig overleg
met iedereen die ermee te maken heeft.
Voordat het echte examen in klas 4 begint, krijg je nog een boekje met uitgebreide informatie over
de examens, het rooster, de uitslagregeling en andere belangrijke regels.
Op school is er een commissie, die alles rond de examens regelt: de examencommissie. Wanneer je
vragen hebt over het reglement, het PTA, examens of wanneer je vindt dat er iets niet goed gaat, dan
kun je altijd bij je docent, je mentor, de teammanager en de leden van de examencommissie terecht.
We hopen dat alle inspanningen in de komende twee jaren leiden tot een mooi diploma waar je trots
op mag zijn. Wij wensen je heel veel succes!
De examencommissie,
K. Elferink (voorzitter)
W. Zuur (secretaris)
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PTA, SE en het examen
PTA
SE

Programma van Toetsing en Afsluiting
schoolexamen

In leerjaar 3 en 4 ben je bezig om cijfers te halen die al meetellen voor het examen. Deze toetsen
staan allemaal in het PTA vermeld. Deze toetsen noemen we dan ook PTA-toetsen. Het totaal van
alle in het PTA vermelde toetsen vormt het schoolexamen (SE). Het schoolexamencijfer telt 50% mee
in je eindexamencijfer. Het is dus erg belangrijk om je PTA-toetsen zo goed mogelijk te maken.
De complete informatie over het programma van toetsing en afsluiting 2019 - 2020 zoals deze
vermeld staat in het examenreglement vmbo, schooljaar 2019 – 2020, is te vinden op de website.
Neem deze informatie goed door, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn.
Via onderstaande link ga je direct naar het examenreglement:
https://www.esdalcollege.nl/downloads/algemeen/Examenreglement_vmbo_schooljaar_20192020_versie_8.0.pdf

Toetsrooster
In dit boekje staat een toetsrooster (blz. 19). De genoemde data voor toetsen staan vast; hiervan kan
niet worden afgeweken. Wanneer je niet aan een toets kunt deelnemen, meld je dit van te voren bij
de examensecretaris. Dit moet schriftelijk door je ouders/verzorgers onder vermelding van de reden
waarom je niet aan de toets kunt deelnemen.
Wanneer je op de dag van afname ziek bent, moet je vóór aanvang van de toets worden afgemeld.
De afwezigheid moet schriftelijk door je ouders/verzorgers worden bevestigd.
Wanneer je zonder geldige reden bij een PTA-toets afwezig bent, mag je de toets niet inhalen en
wordt in de regel het cijfer 1 aan het werk toegekend. Wanneer het vaker gebeurt dat je zonder
geldige reden bij toetsen afwezig bent, kan de locatiedirecteur je van verdere deelname aan het SE
en dus ook het CE uitsluiten.
In het toetsrooster staan niet alleen de data van schriftelijke toetsen vermeld. Ook de data waarop
werkstukken, praktische opdrachten etc. moeten worden ingeleverd, staan in het toetsrooster
vermeld. Deze data zijn de uiterste inleverdata van het werk. Wanneer het werk niet op de
afgesproken datum wordt ingeleverd, treedt de volgende procedure in werking:
-

de leerling meldt zich bij de examensecretaris;
de leerling krijgt nog twee dagen de tijd om het werk in te leveren;
wanneer het werk na twee dagen alsnog niet wordt ingeleverd, wordt proces-verbaal
opgemaakt;
ouders/verzorgers komen met leerling op school voor gesprek, waarin definitieve afspraken
worden gemaakt over het in te leveren werk;
wanneer het werk ook nu niet wordt ingeleverd, beslist de locatiedirecteur.
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Het lezen van het PTA
Hieronder kun je lezen hoe het PTA voor een vak is opgebouwd.

fig. 1 opbouw PTA

Algemene informatie:
A
B
C
D
E

Het leerjaar waarvoor het PTA geldt
Het schoolvak
De leerweg
Het cohort. Dit zijn de jaren waarin het gehele examenprogramma wordt afgenomen
Het schooljaar waar dit PTA betrekking op heeft

Inhoudelijke informatie
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Onderdeel van het examenprogramma
De eindtermen waaraan het examenonderdeel voldoet (zie: www.examenblad.nl)
Omschrijving van de leerstof behorende bij het onderdeel
De toetsvorm (schriftelijk, digitaal, mondeling etc.)
De maximale tijd voor de toets
De week waarin de toets wordt afgenomen
De uiterste inleverdatum
De te herkansen toetsen
De weging van een toets
Ruimte om het gehaalde cijfer te noteren

P

Formule voor het berekenen van het schoolexamencijfer (SE)

Alle onderdelen van het PTA moeten worden afgerond. Wanneer een onderdeel niet is afgerond kan
de leerling:
-

niet over van leerjaar 3 naar leerjaar 4;
wanneer de leerling in leerjaar 4 zit, niet deelnemen aan het examen.
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Dienstverlening & Producten
In leerjaar 3 volg je het beroepsgerichte programma van het vmbo. Dat is op onze school het profiel
Dienstverlening en Producten (D&P).
Het beroepsgerichte vak bestaat uit 2 delen:
1. profielvak
2. keuzevakken
Voor beide bovengenoemde onderdelen krijg je een cijfer op je diploma.
Het profielvak bestaat uit 4 profielmodules. Je volgt deze profielmodules in zowel klas 3 als in klas 4.
In het PTA kun je lezen welke onderdelen worden getoetst. Deze toetsen vormen samen het SE-cijfer
voor het profielvak.
Aan het einde van leerjaar vier maak je een praktijkexamen (cspe).
Het gemiddelde van het SE-cijfer en het cspe is het eindcijfer voor het profielvak dat op je diploma
wordt vermeld.
Naast het profielvak volgt de leerling op onze school vijf keuzevakken. Van deze keuzevakken moet
de leerling in ieder geval vier meenemen op zijn diploma. De op het diploma vermelde keuzevakken
mogen geen van allen met een cijfer lager dan een 4 worden afgesloten. Het gemiddelde cijfer van
de keuzevakken vormt het tweede cijfer voor D&P
Het eindcijfer voor D&P bestaat uit 2 cijfers. Deze cijfers komen beide op het diploma te staan.
Schematisch ziet dat er als volgt uit:

fig. 2 opbouw 2 cijfers Dienstverlening & Producten
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PTA per vak
Op de volgende bladzijden vind je het overzicht van de PTA’s per vak voor de gehele examenperiode.
In leerjaar 3 moeten alle PTA’s volledig worden afgerond.
Biologie en wiskunde zijn in leerjaar 4 keuzevakken en deze worden niet door iedereen gevolgd. De
leerlingen die beide vakken volgen, ronden vanzelfsprekend beide PTA’s volledig af.
Voor het vak maatschappijleer in leerjaar 4 wordt geen Centraal Examen (CE) afgenomen. Voor dit
vak geldt, dat het SE-cijfer als CE-cijfer op het diploma wordt genoteerd. Dit betekent dat het vak wél
meetelt in de slaag-zakregeling.
Het vak Dienstverlening & Producten heeft een doorlopend PTA. Aan het einde van leerjaar 3 wordt
er geen gemiddeld cijfer berekend, dat meetelt voor het eindexamen. Je rondt in leerjaar 4 het PTA
af waar je in leerjaar 3 mee bent begonnen.
Onder ieder PTA staat vermeld hoe het SE3 en SE4-cijfer wordt berekend. Aan het einde van klas 4
wordt het definitieve SE-cijfer berekend. Hiervoor worden PTA3 en PTA4 gemiddeld. PTA3 telt 25%,
PTA4 telt 75%.
De PTA’s zijn als volgt gerangschikt:

Vak
Nederlands
Engels
Duits
economie
wiskunde
biologie
lo
D&P
LOB
maatschappijleer
keuzevakken
fig. 3 volgorde PTA’s

Bijzonderheden

verplicht in jaar 3, keuzevak in leerjaar 4
verplicht in jaar 3, keuzevak in leerjaar 4
doorlopend PTA
alleen in leerjaar 4
jaar 3 en jaar 4
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7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12

Nederlands

Nederlands, 4BB

Engels

Engels 4BB

Duits

Duits 4BB

9

economie

economie 4BB

wiskunde

wiskunde 4BB

10

biologie

biologie 4BB

lichamelijke opvoeding

lichamelijke opvoeding 4BB

11

Dienstverlening en Producten

Dienstverlening en Producten 4BB

12

LOB – loopbaanoriëntatie

LOB 4BB

maatschappijleer

maatschappijleer 4BB

13

keuzevakken

14

15

16

17

Keuzevakken 3/4BB

18

Toetsrooster

19

fig. 4 toetsrooster

20

Toegestane hulpmiddelen
In de onderstaande tabel staan de hulpmiddelen die tijdens het centraal examen mogen worden
gebruikt. Deze hulpmiddelen mogen in principe ook tijdens toetsen worden gebruikt, tenzij anders
wordt afgesproken.
Wanneer er voor een vak bijvoorbeeld rekenvaardigheden worden getoetst dan kan de school het
gebruik van een rekenmachine verbieden. Het zelfde geldt voor de talen wanneer er woordkennis
wordt getoetst. In dat geval is het gebruik van een woordenboek niet toegestaan. Overleg altijd van
te voren met de docent of het gebruik van bepaalde hulpmiddelen is toegestaan. De leerling zorgt er
zelf voor dat hij over de genoemde hulpmiddelen beschikt. (tenzij anders afgesproken)
Voor de complete informatie en verwijzingen die in de tabel worden genoemd:
https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vmbo2020/2020/f=/Bijlage_1A_bij_CvTE-18.00959_regeling_hulpmiddelen_ce_vo_2020.pdf

fig. 5 toegestane hulpmiddelen
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