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Voorbereiding Centraal Examen 
 
Het Schoolexamen is afgerond, dat wil zeggen dat al de PTA-onderdelen zijn gedaan,  be-
oordeeld (becijferd) en gerapporteerd. 
 
CSPE’s 

Vanaf  30 maart vinden de CSPE’s (Centraal Schriftelijke Praktische Examens) 
voor HBR, E&O en Z&W plaats. Op welke dagen en tijden je daarvoor aanwezig 
moet zijn, hoor je van de vakdocent.  

 
 
Examentraining 
In de periode 30 maart t/m 10 april vinden de Examentrainingsworkshops plaats. 
- Als de KB-leerlingen hun CSPE maken, volgen de BB-leerlingen workshops. 
- Als de BB-leerlingen hun CSPE maken, volgen de KB-leerlingen workshops. 

 
 
Centraal Examen 
Van dinsdag 14 april t/m vrijdag 17 april vindt het Centraal Examen BBL en KBL plaats. 
Deze instructie gaat vooral over dit Centraal Examen. 
 
Wat je per vak precies moet ‘kennen en kunnen’ op het Centraal Examen, zal je docent je 
precies hebben verteld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zijn er voor jou onduidelijkheden in deze 
exameninstructie?  
Onduidelijkheden over je examenrooster? 
Wacht niet af tot het vanzelf fout of 
goed gaat! Ga niet af op wat 
‘ze’zeggen…. 
 
Informeer bij je mentor, de heer Bergmans 
of de heer Driedonks 
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Examen op de computer 
 
In de Basisberoepsgerichte Leerweg en Kaderberoeps-
gerichte Leerweg worden alle vakken op de computer 
geëxamineerd. 

• Nederlands 
• Engels 
• Duits 
• Biologie 
• Economie 
• Wiskunde  
• Maatschappijleer-2 (Maatschappijkunde) 

 
 
De examenopgaven met teksten, afbeeldingen, filmpjes enz. zie en hoor je op de computer. 
Ook de antwoorden vul je in op de computer: door het juiste antwoord aan te klikken of door 
een antwoord te typen. 

 
 

Examenroosters 
 
 Binnenkort krijg je het complete rooster van het Centraal 

Examen. Te zien is dan op welke dag en tijd jij in welk lokaal 
voor welk vak aan de beurt bent. (zie bijlage) 
 Noteer de data en tijden in je agenda. 
 Print het rooster uit en geef je naam in het rooster een kleur-

tje. 
 Het is verstandig de roosters op een duidelijk zichtbare plek 

thuis op te hangen, zodat één van je huisgenoten je kan hel-
pen op tijd aanwezig te zijn. 

 
 Dit rooster Centraal Examen stuur ik via magister, maar het 

rooster Centraal Examen is ook terug te zien op de website van 
de school. 

 
 Examenwebsites geven ook examenroosters. Trek je 

daar NIETS van aan. Die data en tijden gelden voor 
enkele scholen die de ‘papieren examens’ doen.  
Scholen –zoals het Oosterlicht College Vianen- die van het ministerie toe-
stemming hebben gekregen om de BBL en KBL examen volledig op de com-
puter te maken, hebben een eigen examenrooster. 

 
 
 
 
 
 

Examen 
Rooster 

 

 
 Het rooster BBL en KBL vind je op de laatste bladzijden 
(dit is dus nog zonder je naam, maar dan zie je wel op welke 

dag de vakken zijn…) 
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Ziekte 
 
Als je door ziekte (of een andere zeer bijzondere omstandigheid) 
niet aan een examenonderdeel kunt meedoen, dan nemen je ouders 
/ verzorgers zo spoedig mogelijk contact op met school (tel. school  
0347 – 325620)    
 
 
 
 

Uitsluiting 
 
Als er sprake is van enige onregelmatigheid en/of  fraude, geconstateerd voor, tijdens of na 

enige zitting van het Centraal Examen, kan dit leiden tot 
(onmiddellijke) uitsluiting van deelname aan (de rest van) het 
examen of tot ongeldigverklaring van (een deel van) het 
examen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Extra’s 
 
Voor leerlingen met een dyslexie -verklaring is het wettelijk toege-
staan: 

• om de duur van de eindexamentoetsen met maximaal dertig 
minuten te verlengen. 

 
• en /of gebruik te maken van een ‘verklanker’ ; de weergegeven 

teksten worden dan via de hoofdtelefoon voorgelezen.  
 
. 

+ 
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Tijdens het examen 
 
 
Op tijd 
Zorg ruimschoots op tijd voor jouw examenzittingen 
aanwezig te zijn.  
 
10-15 minuten voor de start van het examen krijg je 
tijd om op de computer in te loggen en het examen 
startklaar te zetten. Bij eventuele opstartproblemen 
gaat er zo geen examentijd verloren.  
 
Te laat 
Als je je bijvoorbeeld verslaapt, mag je tot een half 
uur na aanvang van de zitting toegelaten worden.  

Kom in ieder geval naar school en bel dat je eraan komt. Je krijgt geen extra tijd. 
 
 

Telefoonnummer school: 0347-325620 
 
 
Tassen, jassen, etc 
• Het is niet toegestaan om jassen, tassen of plastic zakken bij de examenwerkplek te heb-

ben. Leg ze op de daartoe aangewezen plaats in het lokaal.  
• Pakjes of flesjes drinken zijn wel toegestaan tijdens het examen. Geen blikjes! Ook van 

school krijg je een flesje water. 
• Telefoons, smartphones, smartwatches, Google-glass, en ande-

re (smart-) apparatuur zijn niet toegestaan. 
 
Hulpmiddelen? 
Welke hulpmiddelen nodig of toegestaan zijn, zie je op onder-
staande lijst:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op:  
Bij het CSPE HBR, E&O en Z&W: 

• mag geen woordenboek worden gebruikt. 
• is bij de minitoetsen ook een rekenmachine nodig.  

Bij het centraal examen zijn bij ieder vak toegestaan en/of 
nodig: 
 geometrische driehoek (of windroos); 
 liniaal 
 woordenboek Nederlands 
 rekenmachine (NIET de rekenfunctie op de mobiele telefoon!) 

Vooral nodig bij: wiskunde, economie, biologie 
 bij Engels: woordenboek (Eng./Ned., Ned./Eng.) 
  

1+ 1 = 2 
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Koptelefoon 
 
Tijdens de examens op de computer ligt er 
een koptelefoon voor je klaar.  
Gebruik je liever je eigen koptelefoon of 
oordopjes, dan mag dat ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Start van het examen 
 

• Als het examenlokaal opengaat, krijg je een computer-
werkplek aangewezen.  

 
 

• Van de surveillanten krijg je te horen hoe je kunt inlog-
gen en hoe het examen startklaar gezet wordt. 

 
 
 
 
 
 

• Je mag met het examen beginnen, als dat wordt gezegd. 
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Vragen…? 

…Niet 
Over de opgaven mogen tijdens de examenzitting geen vragen gesteld worden. De surveillan-
ten mogen ze niet beantwoorden (ook al zouden 
ze dat kunnen en / of willen). 
 
 
..Wel 
Vragen over de werking van de computer of over 
problemen met de computer mogen wel gesteld 
worden. Daarvoor steek je je vinger op. 
 
 
 
Sanitaire nood 
 

 
Als je tijdens het examen naar het toilet moet, maak je dat duidelijk door 
je hand op te steken. Een surveillant zal met je meelopen naar het toilet. 
 
 
 
 
 

 
Vertrek 
Als je klaar bent met het examen, geef je de surveillant een seintje. Als 
je werk digitaal is ingeleverd, geeft de surveillant aan wanneer je mag 
vertrekken.  
 
 
Rust 
Ieder moet in alle rust aan de examenopgaven kunnen werken. 
• Een mobiele telefoon mag niet hoorbaar en zichtbaar aanwezig 

zijn, ook niet als je naar buiten loopt. Pas buiten je lokaal pak je je 
telefoon. 

• Verlaat in stilte het examenlokaal als anderen nog aan het werk 
zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ook op 
de gang… 
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Belangrijke data na het examen 
 
 
 
 
 

Wanneer Wat  
Woensdag 10 juni 

 
 
 
 

14.30 – 15:00 uur 
 
 
 
 

vanaf  15:00 uur 
 
 

16.00 uur 

 
Op deze dag wordt de examenuitslag  
bekend 
 

 

Als je niet geslaagd bent word je door de mentor 
gebeld via het telefoonnummer dat bij de school 
bekend is. 
 
De mentor belt om wel geslaagde leerlingen te 
feliciteren 
 
Geslaagde leerlingen halen hun voorlopige cijfer-
lijst op school op. 
 

Donderdag 11 juni 
9.00 uur 

Ben je in eerste instantie niet geslaagd dan word je op school verwacht 
om de deelname aan de herkansing officieel aan te vragen bij het hoofd 
van de examencommissie, de heer Bergmans. 
Het verzoek kan alleen door jou zelf ondertekend worden, dus je moet 
zelf op school komen. 
Je krijgt dan meteen te horen op welke tijd en plaats de herkansing voor 
jou plaats vindt. 

Maandag 15 tm 
Woensdag 17 juni  

 

Herkansingen  
 

Vrijdag 26 juni 
 
 
 

Examenuitslag Herkansingen. 
Leerlingen die herkanst hebben, worden ’s ochtend gebeld over de uit-
slag van het herexamen 
 

Dinsdag 1 juli 
16.00- 17.30 uur 

 
 
 
 

19.30-21.00 uur 

 
Diploma uitreiking 
BBL + KBL leer-
lingen 
 
Diploma uitreiking 
TL leerlingen 
 

Het in ontvangst nemen 
van je diploma is een 
bijzondere gebeurtenis 
die je met veel mensen 
wilt delen. Familie en 
vrienden zijn van harte 
welkom. Je krijgt voor 
de diploma-uitreiking 
enkele toegangskaartjes 
voor familieleden en 
vrienden. 
 

Twijfel je of de school over het juiste telefoonnummer beschikt? 
Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de  administratie. 
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Geslaagd? 
 

BBL + KBL: 
Om te bepalen of je geslaagd bent, wordt er eerst gekeken naar de cijfers die behaald zijn bij 
het Centraal Examen en vervolgens naar de Eindcijfers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geslaagd 
 Als het gemiddelde van de Centraal Examencijfers tenminste 5,5 is 

 
 
 
 
 
 
 
 

 én vervolgens: 
• alle vakken eindcijfer voldoende, 
• eindcijfer Nederlands minimaal een 5 

 
• één vak eindcijfer 5, overige vakken voldoende, of 
• één vak eindcijfer 4,  overige vakken voldoende, daarbij minstens één 7, of 
• 2 vakken eindcijfer 5, overige vakken voldoende , daarbij minstens één 7, en 

 
• voor de vakken BO en CKV moet de kwalificatie ‘voldoende’  zijn behaald. 
• de rekentoets moet zijn gemaakt 

Let op:  
• Je doet  geen centraal examen voor maatschappijleer-1, maar het cijfer van het school-

examen telt wel mee als eindcijfer.  
 
 

Herkansingsmogelijkheden 
 
Indien nodig heb je het recht om te herkansen: 
• het CSPE (Centraal Schriftelijk Praktisch Examen) of een deel ervan,  

en…  
• één van de algemene vakken (Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie of maat-

schappijleer-2) 

De Centraal Examencijfers zijn in één deci-
maal nauwkeurig (1 cijfer achter komma).  
Het cijfer voor het CSPE (HBR, E&O, 
Z&W) telt ook mee als een centraal examen-
cijfer. 
Alle niet afgeronde centraal examencijfers 
worden opgeteld en gedeeld door het aantal 
vakken. Om te slagen moet dat minimaal 5,5 
zijn 

Berekening eindcijfer: 
cijfer schoolexamen + cijfer centraal examen  gedeeld door 2  = 
eindcijfer (afgerond op een heel cijfer) 
 
Het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak (HBR, E&O, 
Z&W) wordt meegerekend als twee eindcijfers. 
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Bijlage: Examenrooster BK-4 2020 
 

Datum Examenvak Toetsduur (in 
minuten) 

Tijd Klassen/        
Clusters 

Lokaal 

Dinsdag Economie 60 08.30 - 9.30 BBL-H4a + E4a 306/307 

14-apr           

 
Economie 90 10:00 - 11:30 KBL H4a + E4a 306 

            
  Biologie 60 12.00 - 13.00 BBL Z4a + Z4b 306 
  

       Biologie 90 13.30 - 15.00 KBL Z4a + Z4b 306/307 
            
Woensdag Nederlands 90 08.30 - 10.00 BBL (H4A + Z4B) 306 & 

307 
15-apr           
  Nederlands 90 10:15 - 11:45 BBL (E4A + Z4A) 306 
            
  Nederlands 120 12.15 - 14.15 KBL (E4A + Z4A) 306 
            
  Nederlands 120 14.45 - 16.45 KBL (H4A + Z4B) 306 & 

307 
            
Donderdag Engels 60 08.30 - 9:30 BBL (E4A + Z4A) 306 & 

307 
16-apr           
  Engels 60 9:45 - 10:45 BBL (H4A + Z4B) 306 & 

307 
            
  Engels 90 11:30 - 13:00 KBL (H4A = Z4B) 306 
  

       Engels 90 13:30 - 15.00 KBL (E4A + Z4A) 306 
            
Vrijdag Wiskunde 90 08.30 - 10:00 BBL 306 & 

307 
17-apr           
  Maatschappijkunde 60 10:30 - 11:30 BBL 306 
  Duits 60 10:30 - 11:30 BBL 306 
            
  Wiskunde 120 12:00 - 14:00 KBL  306 & 

307 
            
  Maatschappijkunde 90 14:15 - 15:45 KBL 306 
  Duits 90 14:15 - 15:45 KBL 306 
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