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INHOUD ALGEMEEN DEEL 
 
Dit document beschrijft de toetsing voor het examen zoals die in de Tweede Fase van de bovenbouw 
van havo en vwo op het Valuascollege wordt toegepast. Dit PTA, Programma van Toetsing en 
Afsluiting, gaat voornamelijk over het Schoolexamen. De toetsing voor het Schoolexamen kan 
plaatsvinden vanaf de vierde klas tot en met het eindexamenjaar. 
 
Pagina 2 EXAMENDOSSIER 
 
Hierin wordt uitgelegd wat voor soort prestaties er verlangd worden en hoe ze meetellen voor de 
overgang en/of voor het examendossier. 
 
Pagina 4 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

VALUASCOLLEGE VENLO 
 
Het reglement is de invulling en uitwerking op het Valuascollege van de basisregels zoals het bestuur 
van de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken die voor al haar scholen heeft vastgesteld. Dit 
reglement beschrijft de spelregels waaronder de toetsing op het Valuascollege plaatsvindt. 
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HET EXAMENDOSSIER  
 
Rapporten en examendossier 
 
Net als in de onderbouw spelen in de bovenbouw prestaties een belangrijke rol: overhoringen, 
proefwerken en andere opdrachten. De behaalde cijfers tellen mee bij de rapporten voor de bevordering 
naar de volgende klas. In de eindexamenklassen tellen de prestaties volledig mee in het 
Schoolexamen. Zulke examenonderdelen heten “dossiertoetsen” en kunnen bestaan uit mondelinge 
dan wel schriftelijke toetsen en uit praktische opdrachten. Het cijfer wordt dan opgenomen in het 
examendossier. In dat examendossier worden alle Schoolexamenresultaten van een leerling tijdens alle 
bovenbouwjaren bijgehouden. 
 
In de vooreindexamenklassen, worden er door het jaar heen prestaties geleverd, die uiteindelijk het 
eindcijfer bepalen, dat op het eindrapport van het betreffende leerjaar komt te staan. Dit eindcijfer, op 1 
decimaal afgerond, zal met een voor elk vak vastgestelde weging meegenomen worden in het 
Schoolexamendossier. 
 
Het Vak-PTA per afdeling vermeldt ten minste alle examenonderdelen. In het examenjaar zijn er geen 
rapporten meer. Uiteraard zijn de gestelde eisen gebaseerd op de officiële landelijke voorschriften en 
uitvoerige examenprogramma’s. Deze zijn op school desgewenst in te zien. 
 
Periodes en toetsweken 
 
Het schooljaar wordt ingedeeld in 4 periodes, die afgesloten worden met een toetsweek. In het Vak-PTA 
staat vermeld tot welk jaar een praktische opdracht of een voortgangstoets hoort. De dossiertoetsen 
(examenjaar) zullen zoveel mogelijk in de toetsweken geplaatst worden.  
Indien tijdens het schooljaar door omstandigheden de in het jaaroverzicht aangeduide stof van een 
onderdeel in de lesuren niet tijdig afgerond kan worden, wordt deze aangepast. Dit kan weer gevolgen 
hebben voor de andere onderdelen.  
 
Algemene opmerkingen en kenmerken: 
 
Er zijn vakken die zowel een Schoolexamen (SE) als een Centraal Examen (CE) kennen. Het eindcijfer 
van het SE en het cijfer voor het CE wegen dan altijd even zwaar. Het CE is schriftelijk en wordt in de 
vorm van open en/of gesloten vraagvormen afgenomen. Er zijn echter ook vakken die alleen een 
Schoolexamen kennen. 
 
Het Schoolexamen kent drie prestaties: 
● dossiertoetsen met open en/of gesloten vragen 
● praktische opdrachten 
● profielwerkstuk 
 
Het Schoolexamen bestaat uit een ‘examendossier’. Het examendossier is het geheel van de 
onderdelen van het Schoolexamen. 
 
Voor het examendossier maakt de leerling één profielwerkstuk. Bij het profielwerkstuk zijn een of twee 
examenvakken betrokken. Ten minste een van deze vakken heeft een studielast van 400 uur of meer 
op vwo en 320 uur of meer op havo. De beoordeling van het profielwerkstuk levert een cijfer op (op 
helen afgerond). Dit cijfer vormt een onderdeel van het combinatiecijfer, samen met het cijfer voor het 
vak maatschappijleer. Vanaf het schooljaar 2018-2019 voor havo, en 2019-2020 voor vwo, maakt ook 
het cijfer voor CKV deel uit van het combinatiecijfer. 
 
De twee andere vormen: dossiertoetsen en praktische opdrachten kunnen voorkomen bij de 
afzonderlijke vakken. Echter, niet elk vak werkt in het examendossier met cijfers.  
Het vak LO wordt met de beoordelingen ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ gewerkt.  
Het vak-PTA maakt duidelijk of en hoeveel toetsvormen bij een bepaald vak horen. Bovendien wordt de 
weging van de onderdelen weergegeven. Voor vakken die zowel in een profiel voorkomen als in het 
vrije deel zijn de eisen gelijk. Het maakt dan dus geen verschil of een vak een profielvak of een vak in 
het vrije deel is. 

PTA Algemeen Deel 2 



 
 
 
Voor de dossiertoetsen en voortgangstoetsen geldt algemeen dat voor de beoordeling gebruik gemaakt 
wordt van een model waarin de beoordelingscriteria opgenomen zijn, die tevoren aan de leerling 
bekend zijn gemaakt, of er is bij elke vraag een puntenwaardering vermeld op basis waarvan - aan de 
hand van een correctievoorschrift - het werk met een cijfer beoordeeld wordt. 
 
Bij de praktische opdrachten worden tevoren de normen bekend gemaakt; bij de beoordeling wordt 
naast het product ook het proces (b.v. planningsaspecten en inlevertermijnen) betrokken. 
 
Afkortingen 
 
ED = examendossier (eindcijfer van een bepaald leerjaar) 
VT = voortgangstoets 
DT = dossiertoets 
PO = praktische opdracht 
VC = verzamelcijfer (gemiddeld cijfer van een aantal werken gedurende een bepaalde periode) 
 
In het PTA hebben de toetsen een code. Het eerste cijfer geeft de weging aan, vervolgens geven de 
twee letters de aard van de toets aan en ten slotte geeft het laatste cijfer de chronologie weer. 
 
Bijvoorbeeld: 2DT4 geeft aan dat het de 4e dossiertoets is die 2 keer meetelt in het eindcijfer. 3PO2 
geeft aan dat het de 2e praktische opdracht betreft, die 3 keer meetelt in het eindcijfer. 
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EXAMENREGLEMENT EN 
PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

VALUASCOLLEGE VENLO 
1-10-2019 

 
Dit Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) heeft betrekking op de toetsen 
en onderdelen die opgenomen zijn in het Examendossier en is opgesteld conform artikel 31 van het 
landelijke Examenbesluit, waarin o.a. de bepaling opgenomen is dat het Examenreglement en het PTA 
jaarlijks voor 1 oktober aan de inspectie toegezonden en aan de kandidaten verstrekt moeten worden. 
 
De ontwikkelingen in de bovenbouwstructuur zijn zodanig, dat wijzigingen in dit document niet 
uitgesloten zijn. Uiteraard zullen eventuele wijzigingen tijdig aan inspectie, leerlingen en 
ouders/verzorgers doorgegeven worden.  
 
Als grondslag bij het opstellen van dit document diende het actuele Examenbesluit HAVO/VWO van het 
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. De daarin vermelde artikelen zijn uitgangspunten bij 
het Examenreglement en Programma van Toetsing en Afsluiting.  
 
Het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken dat aansluitend 
wordt weergegeven, geeft de belangrijkste bepalingen weer. Dit Schoolexamenreglement geldt voor alle 
drie de scholen die behoren tot de OG Venlo & Omstreken. 
 
De tekst van het landelijke Examenbesluit VO, waarop het genoemde Schoolexamen-reglement voor de 
Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken is gebaseerd, is altijd doorslaggevend.  
 
 

HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 
 
In dit Programma wordt voor alle leerjaren - 4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo en 6 vwo - vastgesteld op 
welke wijze toetsing plaatsvindt.  
 
Een Programma van Toetsing en Afsluiting is bedoeld als een wegwijzer, die de mogelijke wegen toont 
om van vertrekpunt A naar bestemming B te komen. Vertrekpunt is in dit geval de eerste les in de vierde 
klas en bestemming is het afronden van een Schoolexamen, waarmee het recht verkregen wordt deel te 
nemen aan het Centraal Examen. 
 
Examendossier 
 
De vorderingen - de toetsresultaten - worden opgeslagen in het Examendossier dat aan het eind van de 
rit een volledig gedocumenteerd overzicht van de afgelegde routes bevat. 
 
Van elke leerling wordt een Examendossier aangelegd: dit bestaat zowel uit het werk dat in het kader 
van het Schoolexamen is gemaakt alsook uit de daarvoor gegeven beoordelingen en cijfers. 
Via Magister worden de ouders/verzorgers van de eindexamenleerlingen geïnformeerd over de 
behaalde resultaten voor het examendossier. 
 
Daarnaast ontvangen de leerlingen in het eindexamenjaar ook een papieren versie van het 
examendossier. Onjuistheden moeten met een verklaring van de betrokken docent binnen een week bij 
de coördinator examendossier kenbaar gemaakt worden.  
 
De gemaakte werken worden een half jaar na de autorisatie van de cijfers bewaard, conform hoofdstuk 
5 artikel 5.1 van het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de Onderwijsgemeenschap 
Venlo & Omstreken.  
 
Examen 
 
Voor sommige vakken geldt dat deze alleen een Schoolexamen kennen, voor andere vakken bestaat er 
naast het Schoolexamen ook een Centraal Examen.  
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De uitzonderingen voor het Schoolexamen van het Valuascollege zijn als volgt: 
 
4 havo  
In 4havo kent het vak Maatschappijleer dossiertoetsen, die volledig meetellen in het Schoolexamen. Het 
vak kent alleen een Schoolexamen en wordt in 4 havo afgesloten. Alle andere vakken in 4 havo kennen 
slechts voortgangstoetsing, met dien verstande dat het eindcijfer (afgerond op 1 decimaal) met een per 
vak vastgestelde weging meegenomen wordt in het Schoolexamen. (Zie voor een overzicht per vak het 
gedeelte Vak-PTA’s.) 
 
4 vwo 
In 4 vwo kent het vak Maatschappijleer dossiertoetsen, die volledig meetellen in het Schoolexamen. Het 
vak kent alleen een Schoolexamen en wordt in 4 vwo afgesloten. De overige vakken kennen slechts 
voortgangstoetsing. 
 
5vwo  
In 5 vwo kennen de vakken Dans en CKV dossiertoetsen, die volledig meetellen in het Schoolexamen. 
Deze vakken kennen alleen een Schoolexamen en worden in 5 vwo afgesloten. Alle andere vakken in 5 
vwo kennen slechts voortgangstoetsing, met dien verstande dat het eindcijfer (afgerond op 1 decimaal) 
met een per vak vastgestelde weging meegenomen wordt in het Schoolexamen. (Zie voor een overzicht 
per vak het gedeelte   Vak-PTA’s.) 
 
Combinatiecijfer 
 
Bij de uitslagbepaling volgens artikel 50 van het Examenbesluit VO voor het Centraal Examen Tweede 
Fase wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer 
van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 
 
Met ingang van het schooljaar 2017-2018 wordt in vwo en havo het combinatiecijfer berekend uit de 
eindcijfers voor de vakken maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk. Voor gymnasiasten zonder 
CKV geldt dat een integraal cijfer voor cultuur wordt gegeven binnen LTC of GTC wat meetelt in het 
combinatiecijfer samen met maatschappijleer en het profielwerkstuk. 
 
Literatuur, als onderdeel van alle afzonderlijke moderne talen, wordt niet als apart vak opgenomen en is 
voor de bepaling van het eindcijfer een onderdeel van het Schoolexamen van de desbetreffende taal en 
literatuur. 
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Toetsen 
 
Toets-reglement 
● Zorg dat je op tijd bent bij een toets. De tijd die je eventueel te laat bent, ben je kwijt; je krijgt geen 

verlenging. Wel ben je nog steeds verplicht een telaatbriefje te halen. Wanneer je langer dan 30 
minuten te laat bent, mag je het lokaal niet meer binnen en ben je onreglementair afwezig. 

● Jassen en tassen horen buiten het lokaal.  
● Mobiele telefoons, mp3-spelers, smart-watches en andere elektronische apparatuur zijn verboden in 

het lokaal.  
● Zorg dat je altijd een basispakket hulpmiddelen bij je hebt: pen, potlood, passer, geodriehoek, 

rekenmachine, gum, liniaal. Het is verboden om met potlood te schrijven.  
Ook het gebruik van correctievloeistof (typex) is niet toegestaan. 

● Let op: Alleen bij wiskunde mag een grafische rekenmachine worden gebruikt, maar bij andere 
vakken niet; daar dien je een gewone rekenmachine te gebruiken.  

● Woordenboeken, BINAS etc. dien je, als ze gebruikt mogen worden, zelf mee te nemen. Er wordt 
streng gecontroleerd of ze correct zijn (geen notities, bijvoegsels enz.). Digitale woordenboeken zijn 
niet toegestaan. 

● De Bosatlas wordt indien nodig door de school verstrekt.  
● Bij toetsen in de toetsweek is het overleggen van een identiteitsbewijs (bijv. schoolpas) verplicht. 

Zonder identiteitsbewijs wordt een leerling absoluut niet toegelaten, met alle consequenties van 
dien.  

 
Afwezigheid bij toetsen (zie ook art. 3.5 van het OGVO-reglement) 
 
Het kan voorkomen dat een leerling(e) bij een toets afwezig is. Dan wordt er door de docent de optie 
“Inhalen” toegekend in Magister. Bij de eerste les dat de leerling(e) weer aanwezig is, meldt hij/zij zich 
onmiddellijk bij de betreffende docent. Bij twijfel wordt de leerling doorverwezen naar de betreffende 
teamleider. Indien de afwezigheid legitiem was, zal de teamleider de leerling(e) een toestemmingsbriefje 
schrijven met toestemming om de toets in te halen. Was de afwezigheid niet legitiem, dan beslist het 
bevoegd gezag over de verdere gang van zaken. 
 
Een leerling dient voorzienbare afwezigheid (bijvoorbeeld een gepland artsenbezoek of iets van dien 
aard) minstens 2 schooldagen voorafgaande aan de toets te melden bij de betreffende docent. Blijft 
hij/zij hierbij in gebreke dan wordt de afwezigheid bij de toets als een onregelmatigheid beschouwd. Zie 
verder artikel 4.1 en 4.2 van het Schoolexamenreglement Tweede Fase van de Onderwijsgemeenschap 
Venlo en Omstreken. 
 
NB. Onder toets wordt hier elke proeve bedoeld, die met een beoordeling gewaardeerd wordt, dus ook 
so’s, practica etc. Inhaaltoetsen kunnen mondeling in plaats van schriftelijk zijn en omgekeerd. Het kan 
voorkomen dat een leerling op een inhaaldag 3 toetsen moet inhalen. 
 
Inzage 
 
Tien schooldagen na afname van de toets dient deze te zijn besproken met de leerling c.q. is er inzage 
geweest en dient de beoordeling aan de leerling te zijn medegedeeld, tenzij er zich bijzondere 
omstandigheden voordoen. Tevens zorgt de docent ervoor dat de cijfers binnen vijf dagen na 
bespreking van de toets zijn ingevoerd in Magister. 
 
NB. Alleen een leerling die de toets gemaakt heeft, heeft recht op bespreking/inzage. 
 
Fraude  
 
Bij fraude of het zich onttrekken aan één of meer onderdelen van het Schoolexamen beslist het 
bevoegd gezag / schoolleiding over de verdere gang van zaken. De schoolleiding kan de leerling ook 
van (verdere) deelname aan het Schoolexamen uitsluiten. Reeds afgelegde toetsen kunnen alsnog 
ongeldig worden verklaard. De leerling kan verplicht worden opnieuw één of meer onderdelen van het 
examen af te leggen. 
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De leerling die met deze maatregelen wordt geconfronteerd, moet de gelegenheid krijgen om zijn versie 
van het gebeurde te vertellen, zich bij te laten staan door een volwassene en tegen een beslissing in 
beroep te gaan bij de commissie van beroep. 
Voor de samenstelling van de commissie van beroep, zie hoofdstuk 9 van het Schoolexamenreglement 
voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken. 
 
Herkansing / Herprofilering 
Deze regeling van de OG Venlo & Omstreken is vastgelegd in het Schoolexamenreglement, Hoofdstuk 
7, artikel 7.2. 
 
Herkansingen gelden in het eindexamenjaar (5 havo en 6 vwo) en in het voorexamenjaar (4 havo 
en 5 vwo) en alleen voor de toetsen die in het PTA als herkansbaar worden aangemerkt. Voor de 
herkansingen gelden dezelfde voorwaarden als voor de reguliere toets met betrekking tot de leerstof, de 
tijdsduur en de wegingsfactor. 
 
In het PTA worden de hiervoor de volgende coderingen gebruikt: 
M1: toetsen uit periode 1 & 2 van 4 havo en 5 vwo die herkansbaar zijn 
M2: toetsen uit periode 3 & 4 van 4 havo en 5 vwo die voor herprofilering in aanmerking komen. 
M3: toetsen uit periode 1, 2 & 3 van 5 havo en 6 vwo die herkansbaar zijn 
 
Herkansingen & herprofileringen voorexamenjaar (4 havo en 5 vwo) 
 

Periode 1 & 2 
Voor de toetsen uit periode 1 en periode 2 geldt dat de leerling maximaal twee herkansbare toetsen uit 
periode 1 & 2 mag herkansen. Deze herkansingen vinden plaats in januari: 
Maandag 20 januari 2020: herkansingen periode 1 & 2 voor 4 havo 
Dinsdag 21 januari 2020: herkansingen periode 1 & 2 voor 5 vwo 
 
Inschrijving voor de herkansingen dient uiterlijk woensdag 15 januari 2020 om 12.00 uur via een digitale 
vragenlijst te geschieden. 
 
Voor deze herkansingen geldt: het hoogste cijfer telt.  
 
Leerlingen die zich inschrijven zijn verplicht de toets ook te maken. Indien een leerling na inschrijving 
niet aanwezig is bij de toetsafname beslist het bevoegd gezag over passende maatregelen (conform art. 
5 van het Eindexamenbesluit maart 2018 vwo-havo-vbo). 
 

Periode 3 & 4 
Leerlingen die bevorderd zijn naar 5 havo of 6 vwo krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar de 
mogelijkheid om twee toetsen uit periode 3 & 4 van het voorexamenjaar die voor herprofilering in 
aanmerking komen opnieuw te maken. 
 
De planning van deze herprofilering, inclusief de deadline voor inschrijven, wordt uiterlijk 1 juli 2020 
bekend gemaakt. 
 
Voor de herprofilering geldt: het hoogste cijfer telt. 
 
Herkansingen eindexamenjaar (5 havo en 6 vwo) 
In het eindexamenjaar komen bij alle eindexamenvakken met een Centraal Examen de dossiertoetsen 
in aanmerking voor een herkansing; de vakken met een Schoolexamen kennen bovendien het school 
herexamen.  
 
In het eindexamenjaar mag elke leerling 3 toetsen naar keuze herkansen. (Dat mogen dus ook drie 
toetsen uit één toetsweek zijn.) Deze herkansingen vinden plaats na de 3e toetsweek. Het hoogste 
cijfer van beide beoordelingen geldt. 
 
In voorkomende gevallen kan de herkansing van een schriftelijke toets mondeling worden afgenomen 
en omgekeerd. Dit wordt door het bevoegd gezag van de school bepaald. 
 

PTA Algemeen Deel 7 



 
 
 
 
Herkansingen toetsweek 1: woensdag 25 maart 2020 
Herkansingen toetsweek 2: donderdag 26 maart 2020 
Herkansingen toetsweek 3: vrijdag 27 maart 2020 
 
Inschrijving voor de herkansingen dient uiterlijk donderdag 19 maart 2020 om 12.00 uur digitaal te 
geschieden. 
 
Toets gemist? 
De regels rondom het inhalen van een rechtmatig! gemiste toets zijn als volgt: als iemand een 
dossiertoets/praktische opdracht etc. gemist heeft, dan moet deze ingehaald worden: 
 

Herkansbare toetsen 
● Indien de toets herkansbaar is, is het herkansingsmoment ook het inhaalmoment. 
● Leerlingen die een toets moeten inhalen mogen deze niet herkansen. 
● Een gemiste herkansing kan nooit worden ingehaald. 

 
Herprofileerbare toetsen 

● Herprofileren van een toets (toetsen uit periode 3 & 4 van 4 havo en 5 vwo) mag ook als de 
toets is ingehaald.  

● Het inhalen van herprofileerbare toetsen moet binnen een maand gebeuren. Deze toetsen 
moeten namelijk worden gemaakt in hetzelfde schooljaar als dat de reguliere toets is 
afgenomen. De herprofilering vindt pas in het eindexamenjaar plaats. 

● Een gemiste herprofilering kan nooit worden ingehaald. 
 

Niet herkansbare of herprofileerbare toetsen 
● Indien de toets niet herkansbaar is, moet de toets binnen een maand worden ingehaald. 

 
Schrapregel 
 
Voor sommige vakken zijn er toetsen, die gezamenlijk één dossiertoetscijfer vormen.  
In het eindexamenjaar geldt voor deze toetsen de schrapregel. Dat houdt in, dat indien een leerling 
alle onderliggende toetsen gemaakt heeft, hij/zij één van die onderliggende toetsresultaten mag 
wegstrepen. Mocht een van de onderliggende toetsen, om welke reden dan ook, gemist zijn, dan geldt 
deze toets als de weggestreepte.  
 
Protest bij onjuistheden 
 
De leerling die aanwijsbare onjuistheden of onregelmatigheden constateert in een toets of 
toetsonderdeel, of in de waardering voor het resultaat van een toets of onderdeel, of bij de gang van 
zaken tijdens het afnemen van een toets, kan daartegen binnen drie dagen schriftelijk protest 
aantekenen bij de onderwijsdirecteur. Deze neemt dan binnen 3 dagen een beslissing. Tegen de 
beslissing van de onderwijsdirecteur is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep. Zie hoofdstuk 9 
van het Schoolexamenreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken.  
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Afsluiting Schoolexamen 
 
Het profielwerkstuk moet twee weken voor de laatste toetsperiode in het eindexamenjaar voltooid zijn. 
Vakken en programmaonderdelen die beoordeeld worden anders dan met een cijfer, moeten op het 
einde van diezelfde toetsperiode voltooid zijn. Het Schoolexamen, inclusief herexamen, wordt voltooid 
voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 37 van het Eindexamenbesluit. (2e lid artikel 
32 Eindexamenbesluit) 
 
Het bevoegd gezag kan in afwijking hiervan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van 
zijn wil onafhankelijke omstandigheid het Schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor aanvang van 
het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het Schoolexamen in dat vak af te sluiten vóór het Centraal 
Examen in dat vak, doch na aanvang van het eerste tijdvak. 
 
Eindresultaten Schoolexamen 
 
Uiterlijk drie schooldagen voor het centrale examen wordt de leerling schriftelijk meegedeeld wat de 
beoordelingen zijn voor het Schoolexamen.  
 
Vakken die alleen maar een Schoolexamen kennen, krijgen een geheel cijfer van 1 t/m 10 waarbij .45 
naar boven wordt afgerond. Voor doubleurs en instromers gelden de regelingen zoals die voor de 
reguliere cohort vastgesteld zijn. 
 
De vakken SLOB en LO worden niet beoordeeld met cijfers maar met de aanduidingen “onvoldoende”, “ 
voldoende” of “goed”; om aan de eisen te voldoen moet het predicaat ”voldoende” of “goed” verworven 
worden. 
 
Vakken die naast een Schoolexamen ook een Centraal Examen kennen krijgen voor het Schoolexamen 
een eindcijfer met 1 decimaal.  
 
Herexamen Schoolexamen 
 
Het betreft hier vakken die alleen een Schoolexamen kennen. Het herexamen is vastgelegd in het 
Schoolreglement voor de Tweede Fase van de OG Venlo & Omstreken, hoofdstuk 7, artikel 7.3 . 
 
In het eindexamenjaar is er een herexamen mogelijk voor de vakken CKV, Dans en WisD. 
 
Het herexamen betreft Schoolexamenvakken, waarvan het, op hele cijfers afgeronde eindcijfer lager is 
dan een 6. In het kader van een herexamen kan een leerling dus alleen toetsen uit het laatste leerjaar 
van het Schoolexamenvak overmaken die beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6.  
 
De examenleerlingen moeten hun herexamen bij vakken die in het examenjaar afgesloten worden, voor 
het einde van het Schoolexamen voltooid hebben. Het hoogste cijfer van beide beoordelingen geldt.  
 
Een herexamen is niet herkansbaar. 
 
  

PTA Algemeen Deel 9 



 
 
Doubleren in de vooreindexamenklas (4 havo en 5 vwo) 
 
Een leerling die doubleert in de vooreindexamenklassen, dient alle vakken van dat schooljaar over te 
doen. 
 
Doubleren in de eindexamenklas (5 havo en 6 vwo) 
 
Indien voor een vak met alleen een Schoolexamen een voldoende is gescoord, krijgt de gezakte leerling 
vrijstelling voor dat vak. De leerling vullen de vrijgekomen studielast met zelfstudietijd. Als het vak toch 
vrijwillig wordt overgedaan moet alles overgedaan worden. Later geldt het hoogste eindcijfer. Het betreft 
hier de vakken CKV, WisD , LO en het profielwerkstuk. Voor 5 havo geldt dit ook voor Dans. 
 
Voor alle vakken met ook een Centraal Schriftelijk Examen geldt dat het eindexamenjaar overgedaan 
moet worden. Van de vakken, die een leerling bij doublure opnieuw doet, vervallen alle cijfers, behaald 
in het voorafgaande jaar. In bijzondere gevallen kan de directeur van de school (gedeeltelijke) 
vrijstellingen verlenen. 
 
Doubleurs vallen voor alle vakken in de regelingen die gelden voor de nieuwe jaargroep van leerlingen. 

 
Ontheffingen 
 
a Het bevoegd gezag kan een leerling ontheffing verlenen voor het volgen van het onderwijs in het 

vak lichamelijke opvoeding indien de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is 
dit onderwijs te volgen. 

b Een leerling die overstapt van 5havo naar 5vwo is vrijgesteld van het volgen van het onderwijs in de 
vakken Maatschappijleer en CKV. 

c Voor de leerlingen die of de Vooropleiding Dans, de Vooropleiding Musical of de Vooropleiding 
Conservatorium (VOCO) volgen, gelden de volgende vrijstellingen: 
● gemeenschappelijk deel: LO, Maatschappijleer en CKV 
● een profielkeuzevak of het keuzevak 
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BIJZONDERE REGELINGEN 
 
Schoolexamen plus Centraal Examen in de vooreindexamenklas (vervroegd examen) 
 
Het is onder voorwaarden mogelijk dat een leerling, die in de vooreindexamenklas zit voor een of meer 
vakken deelneemt aan het Schoolexamen (SE) plus het Centraal Schriftelijk Examen (CSE).  
  
Voorwaarden:  
● de leerling moet een instaptoets afleggen. Voor deze instaptoets moet minimaal het (op 1 decimaal 

afgeronde) cijfer 7,0 gehaald worden om te mogen deelnemen aan de regeling.  
● Daarnaast moet een leerling uiteindelijk een SE-eindcijfer behalen van minimaal het (op 1 decimaal 

afgeronde) cijfer 7,0 . Voldoet hij/zij hier niet aan, dan wordt de betreffende leerling niet toegelaten 
tot het Centraal Schriftelijk Examen.  

 
Elke sectie bepaalt zelf welke zaken er gedaan moeten worden ter vervanging van het ED- cijfer (het 
eindcijfer voor het vak dat normaliter in de vooreindexamenklas behaald zou zijn). 
Deze regeling kan ook gelden voor een leerling die doubleert in de vooreindexamenklas, onder 
voorwaarde dat het eindcijfer van dit vak behaald in het eerste jaar van de vooreindexamenklas het (op 
1 decimaal afgeronde) cijfer 7,0 of hoger is. 
  
Procedure: 
1 In januari/februari stuurt de leerling een “sollicitatiebrief” naar de teamleider. Hierin geeft hij aan wat 

hij wil gaan doen met de vrijkomende tijd in het examenjaar. Dit is een excellentie-traject. De 
leerling moet de vrijkomende uren besteden aan extra zaken; 

2 De betreffende vakdocent geeft een advies; 
3 De instaptoets wordt afgesloten met minimaal een 7,0; 
4 De mentor geeft een (zwaarwegend) advies waarin het totaalbeeld van de leerling wordt 

meegenomen. 
 
Aanvullende voorwaarden: 
• e.e.a. moet (rooster)technisch mogelijk zijn, aangezien de leerling het betreffende vak volgt in  een 

examenklas/cluster; 
• in het kader van de herkansingsregeling voor eindexamenleerlingen, mogen deze leerlingen in het 

vooreindexamenjaar één dossiertoets per vak herkansen, zonder dat dit hun recht op 3 
herkansingen in het eindexamenjaar vermindert 

Let op: mocht je bij een vervroegd examen het betreffende vak (SE + CSE) afronden met een 
onvoldoende als eindcijfer, dan heb je niet het recht dit vak in de eindexamenklas nog een keer 
opnieuw te doen. Ook mag je niet in de vooreindexamenklas herexamen doen voor het betreffende vak 
en het jaar erna opnieuw herexamen doen voor een ander vak. Je hebt dus maximaal recht op één 
herexamen tijdens het volledige examen. Dit in tegenstelling tot een gespreid examen (om bijzondere 
redenen), waarbij een kandidaat in twee opeenvolgende jaren telkens één herexamen kan doen. 
 
Geen enkele leerling, ook al voldoet hij/zij aan alle voorwaarden, heeft het recht om een vervroegd 
examen te doen voor een vak. Elk afzonderlijk geval wordt door de schoolleiding apart bekeken en 
beoordeeld. Alle afspraken worden op papier gezet en door de schoolleiding, ouder(s) / verzorger(s) en 
leerling ondertekend. 
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Profielwisseling  
 
Het komt voor dat leerlingen tijdens het jaar van profiel willen wisselen. Aangezien dit nogal wat 
consequenties heeft voor de betreffende leerling, de organisatie en de docenten, zijn er voor deze 
wisseling enkele spelregels opgesteld: 
 
1 Wisseling kan uiterlijk plaatsvinden in de week volgend op de rapportvergadering, die hoort bij het 

eerste rapport. (Na afloop van periode 1) 
2 Voordracht tot wisseling komt van de decaan. Dat wil zeggen dat een leerling al vooraf met de 

decaan overleg heeft gehad. Dit sluit de mentor niet uit, maar de uiteindelijke voordracht komt van 
de decaan. 

3 De rapportvergadering stemt met 2/3 meerderheid voor het voorstel tot wisseling (vereist quorum 
2/3). 

4 Het kan nooit zo zijn dat door een profielwisseling van een leerling een cluster en/of klas boven het 
maximum van 32 leerlingen komt. 

5 De leerling alleen is verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste leerstof, toetsen etc. De 
(ontvangende) docent bepaalt op welke manier gemiste toetsen etc. ingehaald worden met dien 
verstande dat er aan alle pta onderdelen voldaan is. 

6. De wisseling kan nooit een rol spelen bij een eventuele latere overgangsbeslissing. 
7. Individuele docenten, mentoren of teamleiders kunnen m.b.t. een eventuele wisseling nooit 

toezeggingen doen. 
 
Aan alle voorwaarden dient te worden voldaan. 
 
Algemeen: gymnasiasten hebben geen CKV gevolgd, maar een integraal cijfer voor cultuur behaald 
binnen LTC en GTC. Dit kan door de docent als apart cijfer worden vastgesteld. 
 
Tussentijdse overstap 4vwo → 4havo 
 
Bij tussentijdse overstap van 4vwo naar 4havo worden de cijfers van 4vwo zonder omrekening 
overgenomen. 
 
Overstap 4vwo → 5havo 
 
Het komt voor dat een 4vwo-leerling aan het eind van het jaar overstapt naar 5havo. De 
eindvergadering van docenten beslist of dit toegestaan, dan wel verplicht is. Deze overstap is maar 
beperkt mogelijk en voor deze overstap gelden de volgende voorwaarden: 
 

1. CKV, SLOB en LO moeten voldoende zijn; 
2. Er zijn geen nieuwe vakken in de lijst mogelijk; 
3. Nederlands, Engels en Wiskunde maximaal een keer het cijfer 4 óf twee keer het cijfer 5; 
4. Na wegstrepen van het vak dat zou vervallen op 5 havo moeten max. een 4 en een 5 

gecompenseerd worden met 2 compensatiepunten; 
5. Aan het eind van periode 3 moet al voldaan zijn aan de voorwaarden 1-4 en moet de leerling 

definitief de wens tot overstappen kenbaar hebben gemaakt;  
6. De rapportpunten van rapport 4 (waarin verwerkt de inhaaltoetsen) worden naar 5 havo zonder 

herberekening overgenomen (Secties kunnen wel aangeven of de punten meegenomen worden 
naar 5 havo); 

7. Tijdens de rapportvergadering wordt door de vakdocenten gestemd over een bevordering naar 
5 havo. Deze stemming, waarbij capaciteiten, cijfers èn attitude meegenomen worden, is 
bindend. Bevordering geschiedt conform de Valuas-overgangsregeling. 

8. De eindcijfers van 4 vwo worden conform onderstaande tabel omgerekend naar ed4-cijfers. 
Deze ed4-cijfers zijn de eindcijfers waarmee  de leerling in 5 havo instroomt. Zij tellen volgens 
het PTA voor een bepaald percentage mee in het uiteindelijke SE-cijfer van een vak.  
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Tabel omrekenen 4 vwo → 5 havo 
 

AK EC-4v  MO EC-4v 
BIOL     EC-4v  MU/VOCO/MUSI EC-4v 
CKV EC-4v  NAT EC-4v 
DA EC-4v  NETL EC-4v 

DUTL EC-4v  SCHK EC-4v 
ECON EC-4v  TE EC-4v 
ENTL EC-4v    
FATL EC-4v  WISA EC-4v 

FI EC-4v  WISB EC-4v 
GES EC-4v  WISD*  
LO nvt    

MAAT ed4 x 1,2    
MAW nvt    

 
Voor het vak WisD dient de leerling een toets te maken over de leerstof van 4 havo die meetelt als 
eindcijfer van leerjaar 4 havo 
 
Overstap 5 vwo → 5 havo 
 
Het komt voor dat leerlingen aan het eind van 5vwo overstappen naar 5 havo. De eindvergadering van 
docenten beslist of dit toegestaan, dan wel verplicht is. 
De eindcijfers van 5 vwo worden conform onderstaande tabel 5 vwo → 5 havo omgerekend naar 
ed4-cijfers. Deze ed4-cijfers zijn de eindcijfers waarmee een reguliere 4 havo-leerling in 5 havo 
instroomt. Zij tellen volgens het PTA voor een bepaald percentage mee in het uiteindelijke SE-cijfer van 
een vak. 
 
Tabel omrekenen 5 vwo → 5 havo 
 

AK ed5*1,2  MO ed5*1,2 
BIOL  ed5*1,2  MU/VOCO Ed5*1,2 
CKV nvt  NAT ed5*1,2 
DA nvt  NETL ed5*1,2 

DUTL ed5*1,2  SCHK ed5*1,2 
ECON Ed5*1,2  TE ed5*1,2 
ENTL ed5*1,2    
FATL ed5*1,2  WISA 

ed5*1,2  FI ed5*1,2  WISB 
GES ed5*1,2  WISD 

HNDV ed5*1,2    
LO Nvt    

MAAT ed4*1,2     
MAW ed5*1,2    

 
 
Tussentijdse overstap 5 vwo → 5 havo 
 
Bij tussentijdse overstap van 5vwo naar 5havo worden de eindcijfers van 4vwo omgerekend volgens de 
tabel omrekenen 4vwo → 5havo. Overige cijfers worden zonder omrekening overgenomen. 
 
Overstap 6 vwo → 5 havo 
 
Het komt voor dat leerlingen van 6vwo op enig moment besluiten om in een of meer vakken op 
havo-niveau examen te gaan afleggen.  
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De eindcijfers van 5 vwo worden bij de betreffende vakken omgerekend naar een ed4-cijfer voor havo 
(conform de omrekentabel 5 vwo → 5 havo). De op 6 vwo behaalde cijfers voor de betreffende vakken 
worden echter zonder omrekening overgenomen. 
 
Wel bestaat de mogelijkheid om in overleg met de teamleider van de afdeling na de overstap de 
toetsen, die nog gemaakt moeten worden, op havo-niveau af te leggen. 
 
De overstap van 6 vwo naar 5 havo voor een of meer vakken moet uiterlijk voor 1 april van het 
betreffende schooljaar aangemeld zijn bij de schooladministratie! 
 
Vakken op hoger niveau 
 
Het komt voor dat een havo-leerling vakken op vwo-niveau volgt en daarin examen aflegt. Het komt ook 
voor dat deze leerling nadat het eerste examen is afgelegd weer besluit dit vwo-niveau in te ruilen voor 
havo-niveau. Deze mogelijkheid bestaat met dien verstande, dat het niet mogelijk is om een eenmaal 
behaald vwo-cijfer weer om te rekenen naar havo-cijfers.  
 
Deze kandidaat behoudt het recht op herexamen, wat betekent dat hij/zij zich na de uitslag binnen de 
gestelde termijn moet opgeven voor Periode 2. Het dan afgelegde examen geldt als het eerste 
afgelegde examen op havo-niveau. Als na de uitslag van Periode 2 blijkt dat alsnog herkansing mogelijk 
en zinvol is, dan moet die kandidaat zich voor Periode 3 opgegeven. 
Dit examen wordt buiten school centraal georganiseerd. 
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Vrijstellingen voco / dans / musical 
 
Vrijstellingen geven ruimte het programma van Dans, Musical of Voco goed te kunnen volgen; stoppen 
met het betreffende vak betekent dat vrijstellingen vervallen. 
 
HAVO 
 
Dans:  

● Alleen mogelijk bij profiel CM of NG 
● Vrijstelling voor LO, maatschappijleer, CKV  
● Dans komt in plaats van het vak in de vrije ruimte 
● In profiel CM: vrijstelling voor Tekenen of Handvaardigheid of Muziek of Filosofie 
● Bij NG verplichte combinaties Aardrijkskunde+WisA óf Natuurkunde+WiskB 
● NG-leerlingen kunnen evt. vrijstelling vragen voor Natuurkunde of Aardrijkskunde 

 
Voco en musical: 

● Alleen mogelijk bij profiel CM, NG 
● Vrijstelling voor LO, maatschappijleer, CKV  
● Bij CM: Muziek in profiel en Musical/Voco in vrije ruimte 
● Bij NG Muziek verplicht in vrije ruimte, Musical/Voco aangeven als extra vak 
● In profiel CM: vrijstelling voor Aardrijkskunde óf Maatschappijwetenschappen 
● Bij NG verplichte combinaties Aardrijkskunde+WisA óf Natuurkunde+WiskB  
● NG leerlingen kunnen evt. vrijstelling vragen voor Natuurkunde of Aardrijkskunde 

 
Uitzonderingsgevallen: 

● op HAVO is het sporadisch mogelijk om ook voor het profiel EM te kiezen  
(m.n. vanwege dyslexie en de verplichte keuze voor DU of FA bij profiel CM) 

● Bij EM is Muziek dan verplicht in vrije ruimte, Musical/Voco aangeven als extra vak 
● Bij EM is alleen wiskA toegestaan 
● EM-leerlingen kunnen evt. vrijstelling vragen voor M&O/Aardrijkskunde/Frans/Duits 
● De leerling moet zich realiseren dat bij de keuze voor EM rooster-technische complicaties 

kunnen optreden 
 
ATHENEUM 
 
Dans: 

● Alleen mogelijk bij profiel CM of NG 
● Vrijstelling voor LO, maatschappijleer, CKV  
● Dans in plaats van vak in de vrije ruimte 
● In profiel CM vrijstelling voor tekenen of muziek of filosofie 
● Bij NG verplichte combinaties aardrijkskunde+wiskA óf natuurkunde+wiskB 
● Dansleerlingen die in de 5e klas Maatschappijwetenschappen willen doen, moeten expliciet 

aanvragen dat ze in de 4e klas wél Maatschappijleer volgen. 
● NG-leerlingen kunnen evt. vrijstelling vragen voor Natuurkunde of Aardrijkskunde 

 
Voco en Musical: 

● Alleen mogelijk bij profiel CM of NG 
● Vrijstelling voor LO, maatschappijleer, CKV  
● Bij CM Muziek in profiel en Musical/Voco in vrije ruimte 
● Bij NG Muziek verplicht in vrije ruimte, Musical/Voco aangeven als extra vak 
● In profiel CM: vrijstelling voor Aardrijkskunde of  Maatschappijwetenschappen 
● Bij NG verplichte combinaties Aardrijkskunde+WiskA óf Natuurkunde+WiskB 
● NG-leerlingen kunnen evt. vrijstelling vragen voor Natuurkunde of Aardrijkskunde 

 
GYMNASIUM 
Niet mogelijk in combinatie met Dans, Musical of Voco. 
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Bijzondere omstandigheden 
 
Mocht een bepaling van het reglement voor een individuele leerling een kennelijke onbillijkheid 
opleveren, dan kan de directeur van de school anders beslissen. 
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