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Dit programma is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, sommige
informatie is pas op een later tijdstip definitief bekend. Aan het programma
kunnen geen rechten ontleend worden.
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Algemene informatie
Bartiméus Onderwijs is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en valt onder de wet
Primair Onderwijs. Onze school mag om die reden niet zelf officieel erkende examens
afnemen.
Leerlingen die opgeleid worden voor een volledig VMBO-diploma en/of deelcertificaten, in de
theoretische, kader- of basisberoepsgerichte leerweg, kunnen wel meedoen met het
Staatsexamen, wat georganiseerd wordt door de staatsexamencommissie; deze commissie
valt onder DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Op deze manier kunnen onze leerlingen
toch een officieel erkend diploma en/of certificaten behalen. Hierbij moeten wij ons als school
houden aan de regels en voorschriften die voor het staatsexamen gelden.
In tegenstelling tot het regulier onderwijs kent het staatsexamen geen schoolexamens.
Het staatsexamen bestaat uit een centraal schriftelijk examen, het CSE, dat identiek is aan
het centraal examen voor de reguliere scholen, en een college-examen dat mondeling wordt
afgenomen in juni of juli.
De dagen van het centraal schriftelijk examen staan vast en zijn bekend (zie roosters op
bladzijde 10 en 11). De dagen en tijden waarop het college-examen wordt gehouden zijn
meestal op drie dagen in de laatste schoolweken. Op de dag dat de laatste mondelinge
examens worden afgenomen is ook de diploma/certificaten uitreiking.
Het eindcijfer per vak wordt bepaald door het gemiddelde van deze twee examens.
Om een VMBO-TL diploma te halen moet een leerling in minimaal zes vakken examen doen,
waarbij Nederlandse taal en Engels verplicht zijn. Daarnaast zijn het vak maatschappijleer
gemeenschappelijk deel en een Profielwerkstuk verplicht.

Aanmelding
Vóór 1 december 2019 moet een leerling zich via de school aanmelden voor het
Staatsexamen.
Hierbij moet een fotokopie van het ID-document ingeleverd worden.

Uitslagregels vmbo-TL 2020
Kandidaat slaagt als:
• alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
• één eindcijfer 5 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger, of
• één eindcijfer 4 en alle overige eindcijfers zijn 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of
hoger, of
• twee eindcijfers 5, en voor de overige examenvakken een 6 of hoger waarvan
tenminste één 7 of hoger
• het profielwerkstuk is beoordeeld met “voldoende” of “goed”
• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten
minste een 5,5 is
• het eindcijfer Nederlandse taal minimaal een 5 is

Herkansing
Staatsexamenkandidaten die opgaan voor een volledig diploma mogen voor één vak het
college-examen en voor één vak het centraal examen – in hetzelfde examenjaar herkansen, mits zij daardoor alsnog kunnen slagen voor het staatsexamen. Dit kan hetzelfde
vak zijn, dat kunnen ook verschillende vakken zijn. Herkansing is alleen toegestaan voor
kandidaten, die in één jaar een volledig examen afleggen en voor kandidaten die in het
betreffende examenjaar hun examen afronden (dus een diploma zouden kunnen behalen).
Het profielwerkstuk mag extra worden herkanst als de kandidaat daardoor kan slagen.
Herkansing voor één vak van het centraal schriftelijk examen
Deze herkansing is mogelijk tijdens het 3e tijdvak of in bijzondere gevallen, eventueel tijdens
het 4e tijdvak in oktober.
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Het 3e tijdvak is in augustus, in de zomervakantie, er wordt geen rekening gehouden
met gemaakte vakantie-afspraken. Het 3e tijdvak loopt waarschijnlijk van 11 augustus
t/m 22 augustus, de definitieve data en tijden worden pas later bekend.
Herkansing voor één vak van het college-examen (mondeling examen).
Als een leerling een mondeling examen moet herkansen, is dit in principe op een centrale
locatie in Amersfoort, op zaterdag 29 augustus of zaterdag 5 september.
Het laatst behaalde cijfer telt
Het laatst behaalde cijfer van de cijfers (deelcijfers) behaald bij de herkansing geldt als
definitief cijfer voor het college-examen respectievelijk centraal examen. (dit hoeft dus niet
het hoogste cijfer te zijn.)
Herkansing voor deelexamens is niet mogelijk.

Diploma en cijferlijst
Aan de voor een examen vmbo-TL geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt. Bij
het diploma wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld:
- de vakken waarin hij/zij is geëxamineerd;
- de vakken waarvoor een vrijstelling is verleend;
- de cijfers voor het college-examen en het centraal examen en het eindcijfer per vak;
- het thema of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan: ‘voldoende’ of
‘goed’;
- de uitslag: ‘geslaagd’.
Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen vmbo-TL en daarvoor niet is
geslaagd wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld:
- de vakken waarin hij/zij is geëxamineerd;
- de vakken waarvoor een vrijstelling is verleend;
- de cijfers voor het college-examen, het centraal examen en het eindcijfer per vak;
- het thema of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan: ‘onvoldoende’,
‘voldoende’ of ‘goed’
- de uitslag: ‘afgewezen’.
Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan het examen vmbo-BB/KB deelexamen, wordt
een cijferlijst uitgereikt met de behaalde deelcertificaten, met daarop vermeld:
- de vakken waarin hij/zij is geëxamineerd;
- de cijfers voor het college-examen, het centraal examen en het eindcijfer per vak;

Certificaten
Voor de vakken waarvoor een voldoende resultaat is behaald, worden certificaten uitgereikt.
Als een examen in een vak of deelvak bestaat uit een college-examen en een centraal
examen dienen deze in hetzelfde examenjaar te worden afgelegd om een certificaat voor dit
vak of deelvak te kunnen verkrijgen. Ook voor een sectorwerkstuk met een kwalificatie
‘voldoende’ of goed’ wordt een certificaat afgegeven.

Proefexamenweek
Om een idee te krijgen wat het betekent om in een tijdsbestek van een paar dagen voor alle
vakken een examen te maken wordt op school een proefexamenweek gehouden.
Voor elk vak wordt gekozen voor een nog niet geoefend examen uit voorgaande jaren. Een
overzicht van de behaalde cijfers wordt naar huis gestuurd, ter ondertekening van de ouders.
Data proefexamenweek 2020
In week 6 en 7 – periode van 3 februari t/m maximaal 14 februari 2020.
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Het rooster wordt in januari bekend gemaakt. Tijdens de proefexamens vervallen de
normale lessen, wel vallen ze binnen de normale schooltijden.

Centraal schriftelijk examen (mei 2020)
Het centraal schriftelijk examen in het eerste en tweede tijdvak wordt gelijktijdig met het
centraal examen op de reguliere scholen afgenomen.
Het examen valt onder verantwoordelijkheid van de staatsexamencommissie vanuit DUO en
wordt, indien mogelijk, afgenomen in een apart gedeelte van het schoolgebouw, zodat rust
gegarandeerd is. Hierbij zijn een voorzitter en een surveillant aanwezig.
De kandidaten kunnen de opgaven krijgen in aangepaste vorm.
Een keus kan gemaakt worden uit aangepaste en/of vergrote zwartdruk,
Word-bestanden op cd-rom, en braille. Deze aanpassingen worden door de
examencoördinator bij DUO aangevraagd.
Ook is het mogelijk om tijdsverlenging aan te vragen. De reguliere tijd per examen is 2 uur
per examen. De tijdsverlenging is afhankelijk van de visuele beperking, maar maximaal
100% van de reguliere tijd.
De dagen en de tijden waarop de centraal schriftelijke examens zijn landelijk bepaald, hier
kunnen wij als school geen invloed op uitoefenen.
De aanvangstijd is voor iedereen gelijk, maar de eindtijd varieert.
De examentijden vallen soms niet onder schooltijd, vervoer van en naar huis moet in dat
geval door de ouders/verzorgers geregeld worden.
Een leerling, die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na het begin van het
examen tot de examenruimte worden toegelaten.
Als een leerling door een geldige reden bij één of meer examens niet aanwezig kan zijn,
bestaat de mogelijkheid om in juni voor ten hoogste twee vakken schriftelijk examen te doen,
tijdens het 2e tijdvak.
Indien er meer vakken gemist worden, moeten de overige vakken in augustus gemaakt
worden, in de vakantie, tijdens het 3e tijdvak.
Indien de afwezigheid veroorzaakt wordt door ziekte, moet een geldige
doktersverklaring overlegd worden.

Data schriftelijk examen 2020
Het schriftelijk examen wordt afgenomen in de periode van 6 mei t/m 20 mei (zie
rooster op bladzijde 10 en 11)
De dagen zijn al bekend, maar de exacte begintijden worden later bekend gemaakt, in
overleg met de staatsexamencommissie. Ook de tijden van de schrijfvaardigheidstoetsen
voor de talen worden later bekend gemaakt.
Het onderdeel schrijfvaardigheid bij de talen is een verplichte schrijfopdracht voor
staatsexamenkandidaten. Staatsexamenkandidaten leggen deze schrijfopdracht naast hun
centrale examen voor de talen af.

Mondeling examen/ College-examen
Dit examen vindt plaats op school.
College- examen 2020: het mondeling examen wordt verdeeld over 3 dagen: de
definitieve data worden in januari bekend gemaakt door DUO, maar waarschijnlijk is
dit op in de week van zaterdag 20 juni t/m 26 juni.
Let op: het examen zou ook op een eerdere zaterdag in juni kunnen zijn, houdt u hier
rekening mee met het plannen van afspraken!
Zodra we de definitieve data weten, geven we het door aan u en de leerlingen.
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De wijze waarop de college-examens worden afgenomen
Een college-examen kan bestaan uit:
- een mondeling examen van 25 minuten en wordt afgenomen door twee examinatoren die
niet aan Bartiméus verbonden zijn.
Bij de vakken Nederlands en de moderne vreemde talen gaat aan het mondelinge examen
een voorbereiding vooraf van 20 minuten. De kandidaat krijgt hierbij een tekst of
situatieschets uitgereikt.
- voor de talen wordt bovendien een schriftelijke toets van 120 minuten afgenomen. Deze
schrijfopdrachten worden in de weken van het centraal examen afgenomen.

Na afloop van het laatste mondeling examen wordt de uitslag door de voorzitter van
het examen bepaald. Deze uitslag wordt persoonlijk meegedeeld aan de leerling in een
individueel gesprek, na het laatste examen. De ouders/verzorgers worden voor het
mondeling examen door school gebeld wanneer dit gesprek zal zijn. De leerling mag
ervoor kiezen om iemand te vragen bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Uitreiking diploma’s en certificaten
De feestelijke diploma-, en certificaten-uitreiking is op dinsdag 14 juli, vanaf 15.15 in school.

Inhoud en eisen van het examen en de examenvakken
Vakinformatie
Alle vakken worden geëxamineerd volgens de eisen van de vakinformatie van DUO.
U kunt deze vakinformatie van de Staatsexamens vinden op de volgende manier:
www.DUO.nl
• Kies: Staatsexamens
• Kies: vakinformatie voor het staatsexamen vo
• Kies: vmbo
• Kies: vakinformatie 2020
• Kies: gewenst vak

Praktische opdrachten
Bij het examen van enkele vakken VMBO-TL dient de kandidaat werkstukken te maken,
bij de talen betreft dit bijvoorbeeld een fictiedossier/leesdossier,
Hierbij is het toevoegen van een ondertekende authenticiteitsverklaring verplicht, dat
betekent dat de kandidaat het werkstuk helemaal zelfstandig heeft gemaakt. (zie pagina 10).

Het profielwerkstuk
De kandidaten in de theoretische leerweg moeten voor een volledig examen een
profielwerkstuk inleveren en presenteren. Het profielwerkstuk dient te gaan over een
maatschappelijk relevant onderwerp dat thematisch bij de betreffende sector past.
Het profielwerkstuk moet vóór 1 mei 2020 in tweevoud bij de examen-coördinator worden
ingeleverd. Daarbij dient een getekende authenticiteitsverklaring te worden gevoegd.
Tijdens de periode van het mondelinge examen dient de kandidaat van het werkstuk een
(poster)-presentatie of powerpoint-presentatie te geven voor twee examinatoren van de
staatsexamencommissie. Daarna stellen de examinatoren hierover vragen aan de kandidaat.
Voor deze presentatie en de bespreking daarvan wordt 25 minuten ingeroosterd (inclusief
het beantwoorden van enkele vragen over het onderdeel LOB- loopbaan oriëntatie en
begeleiding). De kwaliteit van het profielwerkstuk, de presentatie en de beantwoording van
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vragen over het werkstuk worden in samenhang beoordeeld met de kwalificatie
‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’.
Als een kandidaat een profielwerkstuk presenteert en hiervoor de kwalificatie ‘voldoende’ of
‘goed’ verkrijgt, wordt hierover een certificaat afgegeven, mits het onderdeel LOB in
voldoende mate is afgerond. Het voldoen aan de eisen voor een profielwerkstuk is
voorwaarde voor het verkrijgen van een diploma.
Bij de kwalificatie ‘onvoldoende’ kan een nieuw profielwerkstuk worden ingeleverd en
gepresenteerd, mits de kandidaat dan kan slagen. Hij/zij krijgt daarvoor in het 3e of eventueel
4e tijdvak één keer de gelegenheid een nieuw of aangepast profielwerkstuk in te leveren en
te presenteren. Dit beperkt niet het recht van de kandidaat op herkansing voor een
commissie-examen t.a.v. een ander vak.

Het examendossier
Bij enkele vakken dienen werkstukken en leesdossiers, voor 1 mei van het betreffende
examenjaar in tweevoud te worden ingeleverd bij de examen-coördinator. Deze vormen
samen het examendossier van de leerling.
Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het college-examen, zoals dit door
de staatsexamencommissie is vastgesteld.
De examinatoren moeten voor aanvang van het mondelinge examen de werkstukken kunnen
inzien.
Als op 1 juni de ingediende werkstukken in formeel opzicht (aantal onderdelen, aantal
pagina’s, enz.) niet voldoen aan de gestelde eisen, kan de staatsexamencommissie
besluiten de kandidaat voor het betreffende vak / de betreffende vakken niet op te roepen
voor het mondelinge examen of de oproep in te trekken.
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Authenticiteitsverklaring 2020
Staatsexamen vmbo
(deze verklaring bij het werkstuk/de werkstukken voegen)

Hierbij verklaar ik dat alle werkstukken door mijzelf zijn gemaakt.

Datum:

Handtekening:

………………………………………………………………………………………

Gegevens kandidaat:
EDnummer:………………………………………………………………………………………
(meisjes)naam en
voorletters:…………………………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………………………………
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Rooster eerste tijdvak VMBO-TL 2020
Alleen de vakken waarin door onze leerlingen examen wordt gedaan, worden vermeld
woensdag 6 mei
middag
Engels schrijfvaardigheid
maandag 11 mei
ochtend
geschiedenis
vrijdag 15 mei
ochtend
maatschappijleer gem.deel
middag
biologie
vrijdag 10 mei
middag
Nederlands
dinsdag 19 mei
middag
Engels
Het onderdeel schrijfvaardigheid bij de talen is een verplichte schrijfopdracht voor
staatsexamenkandidaten. Staatsexamenkandidaten leggen deze schrijfopdracht naast hun
centrale examen voor de talen af.

Rooster eerste tijdvak VMBO-BB 2020
vrijdag 8 mei
(middag
maatschappijleer gem. deel) leerling doet dit examen in tweede tijdvak
maandag 18 mei
middag
wiskunde

Rooster eerste tijdvak VMBO-KB 2020
donderdag 7 mei
ochtend
Duits schrijfvaardigheid
vrijdag 8 mei
middag
Engels schrijfvaardigheid
woensdag 13 mei
middag
Duits
donderdag 14 mei
ochtend
geschiedenis
maandag 18 mei
middag
Engels
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Informatie vanuit het ministerie van Onderwijs

Staatsexamens vmbo, havo, vwo
Vso-scholen kunnen hun leerlingen op verschillende manieren aan de
examens laten deelnemen. De meerderheid van de vso-scholen (65%) heeft
het onderwijs zo georganiseerd, dat zij hun leerlingen examen laten doen via
de staatsexamens. Dit doen zij omdat zij veelal geen examenlicentie hebben.
Deze vso-scholen mogen dus niet zelfstandig examens afnemen en zijn
gebonden aan de werkwijze van de staatsexamens. Deze werkwijze bij de
(eind-)examens is anders dan in het reguliere voortgezet onderwijs.

Overeenkomsten en verschillen tussen een
reguliere vo-school en een vso-school
Overeenkomsten
Net zoals de scholieren uit het reguliere voortgezet onderwijs doen de leerlingen
op hun eigen vso-school centraal examen (CE) in mei/juni. Zij leggen op
hetzelfde moment dezelfde centrale schriftelijke examens (vmbo, havo of vwo)
af als hun leeftijdgenoten op een reguliere school.
Verschillen
In het reguliere onderwijs worden eerst de eigen schoolexamens afgerond
voordat het centraal examen in mei begint. Het centraal examen is daar het
afsluitende examen.
Op de vso-scholen waar de staatsexamencommissie de examens afneemt is dat
anders. Eerst maken de vso-kandidaten hun centraal examen onder leiding van
de staatsexamencommissie. Daarna volgt het zogenaamde college-examen.
Als onderdeel van de college-examens kunnen kandidaten in deze periode
ook nog aanvullende schriftelijke staatsexamens afleggen, zoals een examen
schrijfvaardigheid bij de talen.
Na de periode van het centraal examen nemen examinatoren van de staatsexamencommissie
eind juni/begin juli voor elk vak een mondeling examen af.
Het mondelinge examen is het belangrijkste onderdeel van het college-examen.
Het gevolg van de werkwijze van de staatsexamencommissie is dat
−− de docenten alle beschikbare tijd kunnen besteden aan hun lessen en de
begeleiding van de leerlingen. Zij hoeven immers geen schoolexamens
te maken en af te nemen;
−− wanneer een leerling door zijn beperking onregelmatig aanwezig is op
school, er minder stress ontstaat door het missen en inhalen van onderdelen
van het schoolexamen;
−− alle schriftelijke en mondelinge examens in een korte periode aan het
einde van het schooljaar worden afgenomen;
−− als er sprake is van een noodzakelijke herkansing om te slagen, de herkansing
plaatsvindt in het zogenaamde 3e tijdvak in augustus;
−− examens gespreid kunnen worden over meerdere jaren waardoor de
belasting voor de leerling minder is.

Diploma
Het staatsexamendiploma heeft dezelfde waarde als het diploma van een
reguliere school. Dat diploma wordt uitgegeven door het College voor Toetsen
en Examens (CvTE).

Correctie en afname examens
Speciaal geselecteerde en opgeleide examinatoren die lesgeven aan examenklassen
in het regulier en speciaal onderwijs corrigeren het centraal examen. Zij
nemen ook de mondelinge examens af op de vso-scholen. De examinatoren hebben
veel ervaring in het omgaan met verschillen tussen leerlingen en weten rekening
te houden met hun beperking zonder afbreuk te doen aan de exameneisen.
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Keuzemogelijkheden vso-scholen
De vso-school heeft de taak aan ouders en leerling uit te leggen wat de mogelijkheden
voor de leerling op de eigen school zijn om zo goed mogelijk maatwerk
te leveren.
1. Voor het behalen van het diploma vmbo-tl (theoretische leerweg), havo en
vwo legt de leerling in alle vakken staatsexamen af.
2. Voor het behalen van het diploma vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg)
en het diploma vmbo-bb (basisberoepsgerichte leerweg) legt de leerling
staatsexamens af voor de algemene vakken. De beroepsgerichte vakken
legt hij af op een school in de buurt. Dat betekent dat de beroepsgerichte
examens afgenomen worden onder verantwoordelijkheid van de reguliere
school en met de door de reguliere school vastgestelde examens.
Dit gebeurt zo omdat de staatsexamens uitsluitend de algemene vakken
(Nederlands, wiskunde, maatschappijleer enz.) afnemen. Het diploma
ontvangt de leerling van het CvTE.
3. De leerling doet als extraneus examen op een reguliere school. De vso school
werkt samen met een reguliere school in de buurt. Dat betekent
dat alle examens onder de verantwoordelijkheid van de reguliere school
afgenomen worden. De leerling krijgt dan het diploma van de reguliere
vo-school. Niet elke school heeft echter een geschikte reguliere school in
de buurt voor deze vorm van samenwerking.
4. De leerling doet als extraneus examen op een instelling voor volwassenonderwijs
(vavo). Een vso-school heeft dus een samenwerkingsafspraak met
een vavo-instelling in de buurt. De leerling krijgt het diploma van de vavoinstelling.
5. De leerling doet alle examens op de vso-school onder verantwoordelijkheid
van de eigen school. Vso-scholen kunnen bij het ministerie van OCW een
examenlicentie aanvragen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden op grond
van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), zoals het in dienst hebben
van bevoegde docenten. Op dit moment voldoen drie grote vso-scholen
in Nederland aan de vereiste voorschriften. Zij kunnen dus zelf schoolexamens
en het centrale examen afnemen en het diploma wordt ook door
de vso-school uitgereikt.
College voor Toetsen en Examens
info@cvte.nl

www.cvte.nl

Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs
Deze brochure geeft informatie over hoe de staatsexamens
in het voortgezet speciaal onderwijs georganiseerd zijn en
welke keuzemogelijkheden vso-scholen hebben.
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