Exameninfoboekje
vmbo-BK

april 2021

Beste examenkandidaten,
In dit boekje staan belangrijke mededelingen over de laatste periode van het examenjaar. Lees het goed
door en zet de belangrijkste data thuis op de kalender.
Vanwege corona is er een aantal aanpassingen met betrekking tot het centraal examen in dit schooljaar.
Die aanpassingen worden in dit boekje beschreven. Daarnaast kan je per niveau zien wanneer je
geslaagd bent en wanneer niet.
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1. Aanpassingen examens schooljaar 2020-2021 vanwege corona
1.1 Beroepsgerichte profielvak vmbo alleen schoolexamen
Dit schooljaar wordt het beroepsgerichte profielvak vmbo afgerond met een schoolexamen en dus niet
met een centraal examen. Bij de bepaling van het de uitslag wordt het resultaat dat is behaald voor het
beroepsgerichte profielvak (het SE-cijfer afgerond op één decimaal) meegenomen bij de 5,5 regel.
1.2 Richtlijnen RIVM
Bij de afname houden we ons uiteraard strikt aan de richtlijnen van het RIVM.
•
Afstand houden: op het plein, op weg naar het lokaal, in het lokaal en op weg naar huis.
•
De lokalen zijn zo ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren. Ga niet schuiven met
tafels en stoelen.
•
Desinfecteer je handen.
•
Leerlingen met klachten blijven thuis. Ook als je in quarantaine zit blijf je uiteraard thuis. Ouders
melden dit bij de administratie.
•
Tussendoor en aan het einde van de dag worden de tafels, stoelen enz. schoongemaakt.
•
Na een examen gaat iedereen direct naar huis. Blijf niet napraten.
•
Bescherm jezelf én je medeleerlingen door elkaar (ook privé) minder op te zoeken. In de
meivakanties, tijdens de examenperiode en tussen de tijdvakken!
1.3 Examens spreiden
Examenleerlingen mogen hun centrale examens spreiden over twee tijdvakken. Een leerling die ziek is
of in quarantaine zit tijdens het eerste vak, kan op deze manier toch volledig examen in het tweede
tijdvak doen. Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar
het tweede tijdvak, zodat de leerling de mogelijkheid heeft tot extra voorbereidingstijd.
De leerling bepaalt zelf in welk tijdvak hij/zij de examens wil afleggen. De keuze moet voor 23 april
worden doorgeven. Als een leerling zich 23 april of later meldt, besluit de school in welk tijdvak de
leerling het centraal examen aflegt.
Wij adviseren om zoveel mogelijk examens in het eerste tijdvak af te leggen. Hierdoor loopt een leerling
het minste risico bij eventuele ziekte / quarantaine.
Mocht de leerling door ziekte/quarantaine de examens niet in het eerste tijdvak kunnen maken, dan
legt de leerling de examens af in het tweede tijdvak.
1.4 Data tijdvakken
Tijdvak
Digitaal flexibele examens (vmbo-BK)
Tweede tijdvak (alleen 1e afname;
geen herkansers)
Derde tijdvak & herkansingen

Afnamedagen
vanaf maandag 17 mei t/m dinsdag 1
juni
vanaf maandag 14 juni t/m
vrijdag 25 juni
worden in overleg met de leerling en
ouders bepaald

Uitslagdatum
16 juni
2 juli

1.5 Vak wegstrepen/duimen
Bij het vaststellen van de uitslag kan, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van
één vak weggestreept (duimen) worden. Een kernvak mag NIET worden weggestreept. Voor vmbo is
Nederlands een kernvak.
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Het cijfer van het weggestreepte (geduimde) vak telt dan niet mee voor het bepalen van de uitslag,
maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen moeten het volledige eindexamen maken, dus ook
voor een vak dat uiteindelijk wordt geduimd. Ook samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer
kunnen ieder afzonderlijk buiten beschouwing worden gelaten.
Er is geen minimumcijfer voor het vak dat buitenbeschouwing wordt gelaten. Dit betekent dat ook een
vak (geen kernvak) dat is afgerond met eindcijfer 2 of 3 geduimd kan worden. Sterker nog, dat vak moet
dan weggestreept worden, anders kan de leerling sowieso niet slagen.
1.6 Hoe ziet de slaag/zakregeling er uit als een vak wordt weggestreept/geduimd?
Het cijfer wordt buiten beschouwing gelaten en de andere bepalingen van de slaag/zakregeling blijven
gewoon gelden voor de resterende vakken. Zo wordt bijvoorbeeld bij de resterende eindcijfers gekeken
of dit gemiddeld een 5,5 is. Ook de andere criteria blijven gelden voor de resterende eindcijfers.
1.7 Extra herkansing
Normaal gesproken hebben examenleerlingen het recht om één centraal examen te herkansen. Dit jaar
hebben examenleerlingen recht op twee herkansingen. Deze herkansingen worden in overleg met de
leerling en ouders ingepland.
Twee keer hetzelfde vak herkansen mag echter niet. De twee herkansingen zijn voor twee verschillende
vakken.
Voor het herkansen is het niet noodzakelijk (wel verstandig) om eerst voor alle vakken het examen
afgelegd te hebben.
Ook als een leerling het cijfer wil verbeteren mag hij/zij daarvoor een herkansing inzetten.
2. Wanneer ben je geslaagd?
2.1 Voor het vmbo
De leerling van het vmbo is geslaagd, als het volgende geldt:
A. Het vak lichamelijke opvoeding en een kunstvak (derde leerjaar) zijn met de beoordeling
“voldoende” of “goed” afgesloten.
B. Het rekenkundige gemiddelde van de onafgeronde cijfers van het centraal examen én het
beroepsgericht profielvak is 5,50 of hoger.
C. Voor geen enkel vak (inclusief het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken
in vmbo-B en vmbo-K) is het eindcijfer 1 lager dan een 4.
D. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger.
E. De totale lijst van de eindcijfers bevat:
o geen enkel cijfer lager dan 6; óf
o slechts één onvoldoende, namelijk een 5; óf
o slechts één onvoldoende, namelijk een 4 en daarnaast minimaal één 7; óf
o slechts twee onvoldoendes, namelijk tweemaal het cijfer 5 en daarnaast minimaal één 7.
In vmbo-B en vmbo-K wordt hierbij het gemiddelde van de eindcijfers van de beroepsgerichte
keuzevakken geteld als het eindcijfer van één vak; als dit gemiddelde geen geheel getal is, vindt
afronding plaats op basis van het eerste cijfer achter de komma. De individuele eindcijfers van de
keuzevakken tellen dus niet mee bij de toepassing van E.

1 Het eindcijfer is een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10, meestal het gevolg van een afronding van een cijfer met
decimalen.
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2.2 Voor het leerwerktraject
Een leerling die het leerwerktraject van de basisberoepsgerichte leerweg volgt, is geslaagd als zijn
eindcijfers voor Nederlands, het beroepsgerichte profielvak en het gemiddelde van de beroepsgerichte
keuzevakken minimaal het cijfer 6 zijn.
2.3 Met een extra vak
Extra vak gevolgd? Als je in meer dan het voorgeschreven aantal vakken eindexamen hebt gedaan,
wordt (worden) het (de) extra vak(ken) zonodig buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling van de
uitslag.
2.4 Met een vak op hoger niveau
Vak op hoger niveau gevolgd? Heb je een vak afgelegd op een hoger niveau dan dat van je eigenlijke
afdeling, dan geldt het cijfer dat je op dat hogere niveau behaald hebt: er kan geen omrekening
plaatsvinden naar het lagere niveau. Wel kan je in het tweede of derde tijdvak alsnog examen doen op
je eigenlijke niveau, zonder dat dit ten koste gaat van je herexamenrecht.
3. Website www.mijneindexamen.nl
Het College voor Toetsen en Examens heeft een website gemaakt, bedoeld voor alle eindexamenkandidaten. De site geeft een overzicht van de te gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na
afname. Ook algemene informatie, regels en tips zijn op deze site te vinden:
https://www.mijneindexamen.nl
4. Uitslagbepaling vmbo-B en vmbo-K
De uitslag van het eerste tijdvak wordt bekendgemaakt op woensdag 16 juni volgens onderstaand
schema.
wo. 16/06
wo. 16/06
do. 17/06

Tussen 15.00 en 16.00 uur proberen de vmbo-BK mentoren hun leerlingen telefonisch te
bereiken: eerst de nog niet geslaagde leerlingen, daarna de geslaagde leerlingen.
Om 18.00 uur verzamelen alle geslaagde kandidaten zich op school, waar zij de cijferlijst
zullen ontvangen.
Om 08.30 uur komen de nog niet geslaagde kandidaten op school voor overleg met hun
teamleider en de betreffende vakdocent over mogelijkheden voor de herkansing.

De uitslag van het tweede tijdvak wordt bekendgemaakt op vrijdag 2 juli volgens onderstaand schema.
vr. 2/7
vr. 2/7
vr. 2/7

Tussen 15.00 en 16.00 uur proberen de vmbo-BK mentoren hun leerlingen telefonisch te
bereiken: eerst de nog niet geslaagde leerlingen, daarna de geslaagde leerlingen.
Tussen 16.00- 17.00 uur komen de nog niet geslaagde kandidaten op school voor overleg
met hun teamleider en de betreffende vakdocent over mogelijkheden voor de herkansing.
Om 17.00 uur verzamelen alle alsnog geslaagde kandidaten zich op school, waar zij de
cijferlijst zullen ontvangen.
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5. Beslissing over herexamen
Naar aanleiding van de examenuitslag kan elke kandidaat - zowel de geslaagde als de nog niet geslaagde
als de definitief gezakte - besluiten voor maximaal twee vakken van het centraal schriftelijk examen deel
te nemen aan het herexamen. Daarnaast heeft elke kandidaat recht op het herkansen van 1 onderdeel
van het afsluitende school-praktijkexamen van het beroepsgerichte profielvak.
De kandidaat die bijvoorbeeld door ziekte in het eerste of tweede tijdvak het examen voor de eerste
keer nog niet heeft kunnen voltooien, mag in het tweede of derde tijdvak behalve het inhaalexamen
ook al één of twee herexamens doen.
Dit betekent het volgende:
 Als je al geslaagd bent, kun je voor twee vakken een herexamen maken om je cijfer te verbeteren.
 Ben je nog niet geslaagd, maar heb je nog een kans om te slagen, dan mag je voor twee vakken een
herexamen maken om alsnog te slagen.
 Ben je in het eerste tijdvak definitief gezakt, dan mag je voor twee vakken een herexamen maken
om bijvoorbeeld toch nog onvoldoende(s) weg te werken.
Kortom: iedereen mag aan het herexamen deelnemen, maar niemand hoeft.
Heb je in het eerste of tweede tijdvak voor de eerste keer examen gedaan op een hoger niveau dan je
eigen schoolsoort of leerweg (vmbo-B, vmbo-K), dan kan je in het tweede of derde tijdvak kiezen
tussen:
• een herexamen voor dat vak op dat hogere niveau;
• alsnog voor dat vak examen afleggen op het niveau van je eigen schoolsoort; dit telt dan niet als
een herexamen.
6. Verzoeken deelname aan het tweede tijdvak
Als je aan het tweede tijdvak wilt deelnemen, moet je daarvoor een officiële aanvraag indienen. Je
ontvangt daar tegen die tijd nader bericht over.
7. Tweede tijdvak Centraal Examen
Het tweede tijdvak van het centraal examen vindt plaats van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni.
Het rooster hiervoor wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.
8. Inleveren boeken, kluissleutels
De boeken en kluissleutels moeten worden ingeleverd in de aula op:
4B: maandag 28 juni 2021 tussen 17.30 en 18.00 uur.
4K: maandag 28 juni 2021 tussen 16.30 en 17.30 uur.
Jullie ontvangen ongeveer 2 weken vóór de inleverdatum van onze leverancier Iddink een mail op het
bij hen bekende mailadres (dat kunnen dus ook jouw ouders/verzorgers zijn), met daarin jouw
inleverformulier met hierop de titels van de boeken die je moet inleveren. Het inleverformulier moet je
printen, dat heb je nodig.
Omdat veel titels jullie eigendom zijn, bestaat de mogelijkheid dat je geen boeken bij Iddink hoeft in te
leveren. Je krijgt dan natuurlijk GEEN inleverformulier in de mail.
Je moet dan wel naar school komen om je kluissleutels en evt. mediatheekboeken in te komen leveren.
Omdat we er van uitgaan dat er nog corona-regels zullen gelden, moeten jullie de in te leveren boeken
van Iddink aanbieden in een plastic tas, samen met het geprinte inleverformulier.
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Tevens kan het voorkomen dat je nog boeken moet inleveren die eigendom zijn van Canisius.
Ook deze boeken neem je mee op 28 juni, maar die doe je uiteraard niet in de plastic tas voor Iddink.
Gang van zaken:
1. Print het inleverformulier dat je van Iddink in de mail hebt ontvangen.
2. Doe de boeken van Iddink samen met het uitgeprinte inleverformulier in een plastic tas.
3. Neem ook de andere boeken van Canisius mee die je ook nog in je bezit hebt
(mediatheekboeken/examenoefenboeken e.d.).
4. Meld je op het juiste tijdstip op school.
5. Lever je boeken in en daarna je kluissleutels. Maak eerst je kluisje leeg, voordat je de sleutel
inlevert.
Als je zelf niet op 28 juni naar school kunt komen, vraag dan aan iemand anders om jouw boeken in te
leveren.
Mocht je na 25 juni nog boeken nodig hebben voor een examen, neem dan contact op met mevrouw
Blaauwgeers: e.blaauwgeers@canisius.nl of 0546-488488.
In te leveren spullen 4B:
1. Boeken Iddink, volgens de inleverlijst van Iddink
Keuzevakken: Groen, Binas, NS-1 Overal NaSk (2 uitwerkboeken)
2. Mediatheekboeken (openstaande boetes moeten contant betaald worden)
3. Kluissleutel (boete kwijtgeraakte sleutel € 5,00 contant te betalen)
4. Overig geleend materiaal van docenten (voorzien van de naam van de docent)
In te leveren spullen 4K:
1. Boeken Iddink, volgens de inleverlijst van Iddink
Allen: Maatschappijleer
Keuzevakken: Groen, Binas, NS-1 Overal NaSk (leerboek en 2 uitwerkboeken)
2. Mediatheekboeken (openstaande boetes moeten contant betaald worden)
3. Kluissleutel (boete kwijtgeraakte sleutel € 5,00 contant te betalen)
4. Overig geleend materiaal van docenten (voorzien van de naam van de docent)
9. Diploma-uitreiking
De diploma-uitreikingen vinden plaats op de volgende data:
ma. 5 juli of di. 6 juli
Uitnodiging volgt
later.
do. 15 juli 15.00 uur

diploma-uitreiking voor geslaagden van het eerste en tweede tijdvak
vmbo-BKGT
diploma-uitreiking voor geslaagden derde tijdvak

10. Definitief niet geslaagde kandidaten op school
De definitief niet geslaagde kandidaten worden op donderdag 15 juli om 13.30 uur bij de teamleider
verwacht, waar zij de cijferlijst in ontvangst nemen en waar zal worden besproken of de kandidaat het
examenjaar al dan niet opnieuw zal volgen in het schooljaar 2021-2022.
Op dat moment leveren ze ook hun eventuele boeken en de kluissleutel in.
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11. Algemene hulpmiddelen bij het centraal examen
Hieronder staat aangegeven welke hulpmiddelen bij elk vak zijn toegestaan. In de volgende paragrafen
worden nog enkele hulpmiddelen besproken die slechts voor enkele vakken en soms niet voor elk
schooltype gelden.
Elke leerling moet bij elk examen zelf voor de volgende hulpmiddelen zorgen:
 pennen,
 tekenpotlood,
 rood en blauw kleurpotlood,
 liniaal met millimeterverdeling,
 passer,
 geometrische driehoek,
 vlakgum,
 gewone rekenmachine (dus geen grafische),
 nietmachine,
 een eendelig woordenboek Nederlands (of voor een kandidaat met een andere moedertaal dan het
Nederlands: een woordenboek Nederlands/moedertaal).
Het hierboven genoemde rekenapparaat moet minimaal de volgende mogelijkheden hebben:
Mogelijkheid
de grondbewerkingen +, -, x, /
aparte toets voor p (π)
toetsen voor xy, x2, 1/x, √
toetsen voor sin, cos, tan in graden en hun inversen

vmbo
X
X
X
X

Met het hierboven genoemde rekenapparaat wordt een gewoon rekenapparaat bedoeld. Niet
toegestaan zijn dus rekenapparaten die:
 op het lichtnet moeten worden aangesloten;
 tijdens het examen opgeladen moeten worden;
 geluidsoverlast bezorgen;
 zijn voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties, zend- en/of ontvangstmogelijkheden;
 alpha-numeriek zijn (woorden, formules etc. op het afleesvenster zijn dus niet toegestaan);
 grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster;
 een telefoonfunctie hebben.
In ieder geval zijn daarom de volgende rekenmachines verboden: Casio fx-991EX en TI-30xPro.
Ook tijdens de digitale examens in vmbo-B en vmbo-K moet de leerling zelf een rekenmachine bij zich
hebben: er mag geen gebruik gemaakt worden van een rekenmachine op de computer, tenzij die
binnen de examen-software zelf wordt aangeboden.
11.1 Het woordenboek
In onderstaande tabel is aangegeven welke woordenboeken je bij welk examen mag gebruiken.
Examen
Engels
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eendelig woordenboek NE
• aantekeningen of
óf
aanvullingen van jou
alle schriftelijke examens
NE/mvt (bijvoorbeeld
of een andere
thuistaal)
gebruiker in/op het
woordenboek
een opzoekgrammatica o.i.d.
alle examens waarbij een
die door de uitgever in het
woordenboek is toegestaan
woordenboek is opgenomen
* Overal waar hierboven NE staat, kan “thuistaal” gelezen worden. Is niet Nederlands je
thuistaal, maar bijvoorbeeld Pools, dan kan je dus Poolse woordenboeken meenemen in plaats
van Nederlandse.
Wees je ervan bewust dat het woordenboek niet de betekenis geeft van alle vaktermen. Voorbeeld:
“eentonig” betekent bij muziek heel iets anders dan in het dagelijkse taalgebruik.
Het is niet toegestaan twee exemplaren van hetzelfde type woordenboek bij je te hebben,
bijvoorbeeld: een pocketwoordenboek Nederlands en tegelijkertijd een dikker woordenboek
Nederlands is dus niet toegestaan.
Je moet deze woordenboeken zelf meenemen. Het is niet toegestaan in de loop van het examen een
woordenboek van iemand anders te lenen.
11.2 Overige vakgebonden hulpmiddelen
Voor de overige vakgebonden hulpmiddelen (Binas) zorgt de school.
12. Leerlingen met een groene kaart
Alle dyslectische leerlingen mogen bij elk examen 30 minuten langer doorwerken. Bij andere
leerlingen met een groene kaart is door de examenadministratie vastgesteld voor welke vakken dat
wel geldt en voor welke vakken niet.
Het digitaal woordenboek van de computer mag niet gebruikt worden: ook de dyslectische leerling
moet dus, bij de vakken waarbij dat is toegestaan, een papieren woordenboek bij zich hebben.
De spellingcontrole mag door alle leerlingen bij bijna alle vakken gebruikt worden. Uitzondering: bij
Nederlands mag de spellingcontrole alleen door dyslectische leerlingen gebruikt worden.
Elke leerling met een groene kaart heeft van de examenadministratie een brief ontvangen waarin is
aangegeven wat we voor hem/haar geregeld hebben. Heb je daar nog vragen over, stel die dan zo
spoedig mogelijk en wacht daarmee niet tot kort voor het examen.
13. Wat elke leerling moet weten
1.
2.
3.
4.
5.

Elke kandidaat wordt tien minuten voor aanvang van het examen in de zaal verwacht. Er volgt dan
controle op absentie. Vijf minuten voor aanvang van het examen wordt het werk uitgedeeld,
zodat we precies op tijd kunnen beginnen.
Als je te laat bent, mag je aan het eind van de zitting de gemiste tijd niet inhalen.
Als je meer dan 30 minuten te laat bent, mag je niet meer deelnemen aan die examenzitting.
De kandidaten mogen de examenzaal pas een uur na aanvang van de zitting verlaten. Vervolgens
na elk kwartier.
Je mag geen tassen, zakken, etuis, boeken, schriften, mobieltjes, horloges, smartwatches,
oordopjes of andere communicatiemiddelen meenemen de examenzaal in.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Je rekenapparaat, liniaal etc. mogen geen aantekeningen van welk vak dan ook bevatten.
Je mag geen eigen kladpapier meenemen de zaal in. De school verstrekt gewaarmerkt kladpapier.
Je mag geen opgaven of kladwerk meenemen de zaal uit.
Je mag alleen maar met pen schrijven. Zorg ervoor dat je twee goed schrijvende pennen bij je
hebt. Alleen tekeningen mogen met potlood gemaakt worden.
Er mag geen Typex etc. gebruikt worden. Als iets fout is, streep het dan door en schrijf het nieuwe
antwoord erachter. Wat je tussen haakjes zet, wordt bij de beoordeling gewoon meegeteld!
Zorg zelf voor een flesje drinken en eventueel te eten. Uiteraard geen zak chips of andere kabaal
veroorzakende versnaperingen.
Verblijf je tijdens de examenperiode niet op het adres dat op school bekend is, geef het andere
adres (en telefoonnummer) dan door aan de school. Je weet maar nooit: misschien moeten we je
wel uit bed bellen.
S.v.p. geen schoenen met puntige hakken: daar kan de vloer van de gymzaal niet tegen.
Op het centraal examen is het examenreglement van toepassing; zie het PTA dat je in het begin
van dit schooljaar hebt ontvangen of het volledige examenreglement op onze site.
Aan het examenrooster kunnen geen rechten ontleend worden: in noodsituaties kan de overheid
besluiten examens van het eerste, tweede en/of derde tijdvak op een later tijdstip plaats te laten
vinden, met als uiterste datum 9 juli 2021.

14. Tijdschema
•
•
•

woensdag 16 juni:
woensdag 16 juni:
donderdag 17 juni:

•
•

donderdag 17 juni:
maandag 28 juni:

•
•

vrijdag 2 juli:
vrijdag 2 juli:

uitslag eerste tijdvak centraal examen
18.00 uur geslaagde kandidaten eerste tijdvak ontvangen cijferlijst op school
08.30 uur nog niet-geslaagde kandidaten eerste tijdvak overleggen met
vakdocent
indienen verzoek deelname aan tweede tijdvak
inleveren boeken: kandidaten eerste en tweede tijdvak

•
•

uitslag tweede tijdvak centraal examen
16.00 uur nog niet-geslaagde kandidaten tweede tijdvak overleggen met
vakdocent
vrijdag 2 juli:
17.00 uur geslaagde kandidaten tweede tijdvak ontvangen cijferlijst op
school
maandag 5 juli:
indienen verzoek deelname aan derde tijdvak
maandag 5 juli of dinsdag 6 juli: diploma-uitreiking Tubbergen

•
•
•

donderdag 15 juli
donderdag 15 juli:
donderdag 15 juli:

•

uitslag herkansers na het derde tijdvak
13.30 uur niet-geslaagde kandidaten komen op school
15.00 uur geslaagde kandidaten komen op school

Wij wensen jullie allemaal héél veel succes toe!
Dhr. J. Buurke (secretaris eindexamen Tubbergen)
Dhr. F. Asbreuk (voorzitter eindexamen Tubbergen)
Tubbergen, april 2021
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