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Programma van de avond
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• Examen vmbo 2019

• Keuze vervolgopleiding

• In de klas, met de mentor



PRAKTISCH DEEL (CSPE)

CENTRAAL SCHRIFTELIJK DEEL (CSE)

Examen vmbo 2019

1. September 2017 – maart 2019: Schoolexamen (SE)

2. April/mei 2019: Centraal Landelijk examen

50%

50%



Centrale examens
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Centraal schriftelijk examen (CSE) (mei)

• Digitale examens

• Volgens door de school op te stellen rooster

Let op! Hiervoor gelden dus niet landelijk gepubliceerde data en tijden!

Centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) (april)

• Per profiel en per leerling(groep) wordt een rooster gemaakt

• Examenonderdelen verspreid over meerdere dagen



Waar vind ik belangrijke informatie
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• PTA: vanaf 1 oktober 2018 via www.ubboemmius.nl

• Examenreglement: vanaf 1 oktober 2018 www.ubboemmius.nl

• Magister

http://www.ubboemmius.nl/
http://www.ubboemmius.nl/


Examenvakken
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SE + CSPE Profielvak

Alleen SE 4 keuzevakken (4x keuzevak/4=eindcijfer)

SE + CSE Algemeen: Nederlands, Engels, rekenen

Bij Z&W: biologie en wiskunde/maatschappijkunde

Bij D&P: economie en biologie/wiskunde

Bij PIE, BWI en M&T: wiskunde en natuur-scheikunde

Bij E&O: economie en wiskunde

Alleen SE • Maatschappijleer (cijfer telt mee)

• LO/bewegingsonderwijs dient minimaal  

voldoende te zijn 

• Kunstvakken I (ook wel: CKV) dient in

leerjaar 3 met een voldoende te zijn afgerond



Wanneer gebeurt het
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• 5 maart 2019 ouderavond examinering
• In april 2019 praktijk CSPE (wordt apart per  

afdeling ingeroosterd)
• Verzending SE-lijsten
• Levering SE cijfers aan de inspectie
• In mei 2019: CSE
• Donderdag 6 juni 2019 Gala feest
• Uitslag eerste tijdvak
• Herkansingen
• Uitslag tweede tijdvak
• Donderdag 27 juni 2019 DIPLOMERING!



Slaag-zakregeling
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• Kandidaten moeten gemiddeld een voldoende halen voor 

het  centraal examen. De kandidaat is dus gezakt als het 

gemiddelde  cijfer voor alle vakken waarin centraal examen 

wordt gedaan lager  is dan een 5,5

• Nederlands is met tenminste een 5 afgerond

• 1 x 5 mag (rest 6 of hoger)

• 2 x 5: dan 1x een 7 er tegenover

• 1 x 4: dan 1x een 7 er tegenover

• Rekenen: de rekentoets dient gemaakt te zijn

• Leerling heeft een LOB-dossier samengesteld



Berekenen eindcijfer diploma
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Schoolexamen (SE) + centraal examen (CE): 2

voorbeeld: SE 6,8 en CE 6,2

(6,8 + 6,2) : 2

13 : 2 = 6,5

Afgerond = 7



Berekenen eindcijfer diploma

20-9-201610

Voorbeeld 2: SE 5,3 en CE 5,6

(5,3 + 5,6) : 2

10,9 : 2 = 5,45

Afgerond = 5



Keuze vervolgopleiding
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De mentor ondersteunt dit proces

Aanmelden voor 1 april 2019

Belangrijke stappen

• Hallo MBO (tijdens lesdag) Facebook: @hallombo

• Maandag 15 oktober 2018 beroepenvoorlichting (verplicht)

• November-februari: lesbezoekdagen (eigen keuze)

• 24, 25 en 26 januari 2019: OPEN DAGEN



In de klas met de mentor
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• Kloppen uw gegevens nog?

• Contact met de mentor dit schooljaar

• Ondersteuning bij het keuzetraject richting vervolgopleiding

• Vragen



Samen op weg naar succes op de eindstreep!

Dank voor uw aandacht
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