
Voorlichting examen 2023
4 mavo

18-01-2023, 19.45 – 20.30 uur



Programma vanavond

• Voorstellen
• De zak/slaag-regeling
• Waaruit bestaat het eindexamen?
• Voorbeelden examenuitslagen, wel of niet geslaagd?
• Herkansing CSE
• Cum laude
• Het extra vak
• Aanpassingen aan de examenregels in verband met corona
• Herkansingen SE
• Vragen en/of klachten over toetsen en examens?



Voorstellen

• Nanda de Roo - leerjaarcoördinator MAVO 4

• Renate Kouwenhoven - examensecretaris



Een leerling is geslaagd als:
• het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

tenminste 5,5 is
• hij het vak rekenen met een voldoende heeft afgesloten wanneer er geen Wiskunde 

in het pakket zit
• hij voor Nederlands minimaal als eindcijfer een 5 heeft behaald
• hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger
• hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger
• hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder ten minsten één 7 of 

hoger
• hij voor LO1 en kunstvakken 1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald
• het sectorwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld
• alle handelingsopdrachten moeten minimaal voldoende zijn afgerond

De zak/slaag-regeling



Eindexamen
=

Schoolexamen en Centraal Schriftelijk Examen

Schoolexamen (SE):
Het werk (alle PO, HO, toetsweken en tussentijdse toetsen) dat in de loop van 
het derde en vierde jaar gedaan wordt.
Georganiseerd en ingericht door de school.

Centraal schriftelijk examen (CSE):
Het schriftelijk examen aan het eind van leerjaar 4. 
Georganiseerd en ingericht door de overheid.



Een leerling heeft in jaar 3 en 4 de volgende 
gemiddelde SE cijfers 



Deze leerling haalt vervolgens bij zijn CSE ook bepaalde 
cijfers. Hieruit volgt het volgende overzicht:

SE cijfer CSE cijfer
Nederlands 7,2 5,6
Engels 6,8 6,3
Geschiedenis 5,4 4,8
Aardrijkskunde 6,7 7,5
Maatschappijleer 7,3
Maatschappijkunde 6,5 5,9
Biologie 6,3 4,3

gemiddelde CSE: 5,7
Deze leerling heeft nu een 5,7 gemiddeld voor zijn CSE. Dit gemiddelde moet volgens de wet 
een 5,5 zijn dus deze leerling voldoet aan deze eis.



Daarna wordt er gekeken naar de gemiddelden per vak:

SE cijfer CSE cijfer Eind cijfer
Nederlands 7,2 5,6 6
Engels 6,8 6,3 7
Geschiedenis 5,4 4,8 5
Aardrijkskunde 6,7 7,5 7
Maatschappijleer 7,3 7
Maatschappijkunde 6,5 5,9 6
Biologie 6,3 4,3 5

gemiddelde CSE: 5,7

Deze leerling heeft een 5 voor Geschiedenis en Biologie, maar ook een compensatiepunt van bijvoorbeeld 
Engels. Het eindcijfer van Nederlands is een 5 of hoger. Deze leerling is dus geslaagd.



Herkansing CSE

• Iedereen heeft recht op één herkansing van een CSE
• Deze kan ingezet worden in het tweede tijdvak

Je kan herkansen met de volgende redenen:
• je bent nog niet geslaagd en herkanst om alsnog te slagen
• Je bent niet geslaagd en herkanst voor een extra certificaat
• Je wilt graag cum laude slagen
• Je wilt graag een hoger cijfer op je eindlijst



Cum Laude
Gemiddelde onafgerond 8,0 of hoger
Geen eindcijfer lager dan een 6,0

De vakken die meetellen in de berekening van het gemiddelde (de 8,0-eis) zijn:

• Nederlands;
• Engels;
• Maatschappijleer;
• De vakken van het sectordeel;
• Het hoogste eindcijfer van het vak uit je vrije deel 



Het extra vak

• Het cijfer voor het extra vak kan als joker ingezet worden bij
een slecht cijfer voor een vak uit het vrije deel.

• Dus niet bij een slecht cijfer voor één van de verplichte vakken
Nederlands en Engels, en ook niet voor de sectorgebonden
vakken:
wi en nask1 bij de sector techniek
wi en ec bij de sector economie
bi en mask bij de sector zorg en welzijn.



Aanpassingen i.v.m. de coronamaatregelen

Het tweede tijdvak is van 3 naar 10 dagen verlengd.

• Leerlingen die in tijdvak 1 ziek zijn kunnen dan makkelijker alle examens in tijdvak 2 maken.



Tijdvakken

• Tijdvak 1
11 mei - 25 mei
Hier kan je elk vak voor 
de eerste keer doen

Uitslag 14 juni

• Tijdvak 2
19 – 30 juni
Hier kan je vakken 
voor de eerste keer 
doen of een 
herkansing maken

Uitslag 6 juli



Diploma-uitreiking
• Donderdag 6 juli is de diploma-uitreiking. 

• Hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie.



Kracht van een herkansing SE

• SE totaal 5 herkansingsmogelijkheden voor SE toetsen in de hele examenperiode 
(leerjaar 3 en 4)

• 9 februari 
• 10 februari 
• 23 maart
• 24 maart 
• 27 maart 

• Tactvolle beslissingen maken (in overleg met de coach) wanneer herkans ik welk 
vak?
Bijv : Luistertoets voor Duits is niet herkansbaar, dus herkans ik de leestoets (dit is 
tevens wat in het examen komt).



Aanpak van een herkansing SE

1. Leerling ziet zijn toetsen in. 
Hierbij is het belangrijk dat de leerling begrijpt welke fouten er zijn 
gemaakt en wat er in de toekomst anders moet. 
2.Aan de hand van inzage-momenten bepaalt de leerling (met zijn 
coach/ouders) welk vak hij het beste kan herkansen.
3.Er wordt een afspraak gemaakt met vakdocent voor extra uitleg.
4.Een leerling gebruikt lesmateriaal, samenvattingen en mogelijke 
proeftoetsen om te leren voor de herkansing. 



• Wanneer u vragen heeft of u bent het niet eens met het 
examenregelement of u heeft een klacht over de afhandeling van 
toetsen etc.

• Neem contact op met de secretaris van het eindexamen: Renate 
Kouwenhoven (rkouwenhoven@lentiz.nl)



• De gebruikte powerpoint kunt u terug vinden op de site.

• Bedankt voor uw komst en een fijne avond
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