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Inleiding 
Het PTA bestaat uit twee delen. Een algemeen deel en een deel waarin de afname, inhoud en becijfering 
voor de verschillende vakken is beschreven. 

Naast het algemene deel geldt ook het examenreglement van het Atlas College. 

Algemeen Deel Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
Schoolexamen en Examen 

Het vmbo-examen wordt afgenomen in de bovenbouw van het vmbo en bestaat uit twee delen het 
School Examen (SE) en het Centrale Eindexamen (CE). 
Het SE wordt verzorgd door de school zelf. Het CE is een landelijk examen.  
Het schoolexamen dient te zijn afgerond vóór 17 april 2023. 
 
Vakken zonder centraal examen (CE) 

Bij de vakken zonder centraal examen is in leerjaar 3 en 4 de leerstof opgedeeld. Een leerling moet alles 
afgerond hebben, voordat aan het centrale examen kan worden begonnen.  

 De volgende vakken worden alleen met een schoolexamen afgesloten: 

• CKV      dit vak moet met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgerond 
• Lichamelijke opvoeding  dit vak moet met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgerond 
• Maatschappijleer*    aan het eind van leerjaar 4 wordt het SE-cijfer berekend  
• Beroepsgerichte keuzevakken  aan het eind van leerjaar 4 wordt het SE-cijfer berekend 
• LOB-dossier     alle opdrachten in dit dossier moeten voldaan zijn 
• het profielwerkstuk   dit vak moet met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn afgerond (alleen Gt) 
• Rekenen    Dit vak moet worden voldaan (alleen LWT). 
 

*Maatschappijleer kent alleen een schoolexamen. Bij onvoldoende resultaat kan dit worden herkanst 
volgens de herkansingsregels. 

Berekening SE-eindcijfer (leerjaar 4) 

SE-eindcijfer AVO-vakken (NE, EN, WI, NASK, EC, BI, GS, DU) 
(SE eind leerjaar 3 + SE eind leerjaar 4 x 2) / 3 

 
SE-cijfer profielvak BWI, MVI en PIE 

basis en kader SE- cijfer profielvak gemiddelde van de 4 profielvakken  
SE-cijfer keuzevak gemiddelde van de 4 keuzevakken* 

GT  SE-cijfer gemiddelde van 2 profielvakken en het SE -cijfer van tenminste 2 
beroepsgerichte keuzevakken* 

*Opmerking: Daarbij moet ieder afzonderlijk keuzevak met minimaal een 4 zijn afgerond. 
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Bekendmaking SE 
Voor het schooljaar 2022-2023 wordt het SE cijfer van het profielvak op 22 maart 2023 vastgesteld. De 
SE-cijfers van de AVO-vakken worden in de week van 17 april 2023 schriftelijk bekend gemaakt. 

Het vaststellen van de SE-cijfers gebeurt door ondertekening van directeur, examensecretaris en leerling, 
waarbij eenieder een afschrift ontvangt. 

Opmerking: Alle onderdelen van het PTA dienen in het aangegeven tijdvak/schooljaar afgerond te zijn.  

Berekening eindcijfer 
Voor de AVO-vakken geldt de berekening van het eindcijfer als volgt:  

Eindcijfer   (SE + CE)/2   

Voor de profielvakken BWI, MVI en PIE  geldt de berekening van het eindcijfer als volgt: 

Basis en Kader    (SE + CSPE)/2 = eindcijfer  

Gemengd    (SE + CSPE)/2= eindcijfer   

Combinatiecijfer= (2x eindcijfer +cijfer keuzevak1 + cijfer keuzevak 2)/4 

Determinatie en slaag/zakregeling 
De bevordering vindt plaats op basis van de in dat jaar geldende examennormen. Voor leerjaar 2022-
2023 is dit te vinden via de link.  Dit is tevens de slaag/zakregeling. 
 

Inhalen van toetsen 
Als een leerling afwezig is geweest tijdens een toets, spreekt de leerling, als hij/zij weer op school is, 
samen met de vakdocent af dat de gemiste toets op het inhaaluur zal worden gemaakt. De vakdocent 
zorgt ervoor dat de juiste toets aanwezig is bij het inhaaluur. 
 
Herkansen van toetsen/tentamens 
Voor de leerlingen zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Tijdens het eerste herkansingsmoment is er 
voor de leerling één herkansing mogelijk. Tijdens het tweede herkansingsmoment is er voor de vierde 
klas leerlingen opnieuw één herkansing mogelijk. Voor leerlingen uit leerjaar 3 zijn er twee herkansingen 
mogelijk tijdens het tweede herkansingsmoment. Per vak is aangegeven welke toetsen herkansbaar zijn. 
Er mag alleen een toets worden herkanst uit het leerjaar waar de leerling op dat moment in zit en het 
moet een toets zijn uit de voorafgaande periode. 
Het herkansingsmoment is opgenomen in de jaarplanning. De herkansing zal worden afgenomen op 
dezelfde wijze als de te herkansen toets. Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer voor die toets. 
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Leerjaar 4: herkansen Centraal Examen 
Bij het Centraal Examen kunnen leerlingen ook herkansen. Hier gelden de volgende afspraken:  

BB/ KB    herkansing CSPE en 1 AVO-vak 

GL    1 AVO-vak 

Examencommissie 
De examensecretaris is dhr. P.I. van Marle. Hij regelt alle zaken rond het examen, zoals de herkansingen 
en de examens. Als er vragen of bv. klachten zijn kunnen leerlingen bij hem terecht: 
p.vanmarle@atlascollege.nl. 

De examencommissie 

Dhr. P.I. van Marle  Secretaris 
Dhr. M. Hildering    Teamleider 
Dhr. T. Schilder   Docent 
 

Planning 
Het rooster voor schoolexamen en het centraal en/of landelijk examen staan vermeld in de jaarplanning. 
Tevens ontvangen de leerlingen rond januari het boekje ‘naar de finish’. Hierin staat meer informatie 
over het examen. Klik hier voor de link naar de jaarplanning. 
  

Begrippenlijst: 
AVO-vakken Nederlands, Engels, natuurkunde, wiskunde, biologie, economie, Duits en geschiedenis 

BWI  profiel Bouwen, Wonen en Interieur. 

CE  Centraal examen (digitaal examen voor LWT, BB en KB) 

KCKV  Culturele en Kunstzinnige Vormgeving 

CSE  Centraal Schriftelijk Examen (GL) 

CSPE  Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

CvTE  College voor Toetsing en Examens 

LOB  Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (stage, open dagen bezoek etc.) 
 
MVI  profiel Media, Vormgeving en ICT  
 
PIE   profiel Produceren, Installeren en Energie 
 
PTA   Programma van Toetsing en Afsluiting per vak 

SE  School Examen (gemiddelde cijfer van alle toetsen die in het PTA staat) 
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Praktische opdrachten en profielwerkstuk 
De eisen die aan de praktische opdrachten worden gesteld, ontvangen de leerlingen en de 
ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk/digitaal van de docent. In dit document staat ook de deadline van de 
opdracht vermeld. 

Maatwerk 
Wanneer een leerling een vak volgt op een hoger niveau en de leerling gebruik wil maken van de 
terugvaloptie blijft het huidige SE cijfer onveranderd. Er bestaat een verwaarloosbare discrepantie 
tussen de eindtermen van de vakken op verschillende niveaus. 

Bij “versnellen”, “overstappen” of het volgen van één of meerdere vakken op een hoger niveau zal er in 
overleg met de examencommissie een individueel PTA worden gevormd zodat alle eindtermen van het 
schoolexamen worden afgedekt. 

Hulpmiddelen 

vak hulpmiddel 

Alle vakken Basispakket, bestaande uit:  
pen en potlood 
blauw en rood kleurpotlood  
liniaal met millimeterverdeling  
passer 
geodriehoek  
gum/puntenslijper 
rekenmachine (CvTE goedgekeurd) 
(klad)papier om de antwoorden op te schrijven (lijntjes) 

Alle schriftelijke  toetsen woordenboek Nederlands  
woordenboek Nederlands-Engels/Duits  
woordenboek Engels/Duits-Nederlands 

Wiskunde Naast of in plaats van een geodriehoek: een  windroos 
roosterpapier in cm2 

Nask 1, BINAS (CvTE goedgekeurd) 

roosterpapier in cm2 
 

Tip: zorg voor een extra pen en/of potlood 

Let op! Bij  schriftelijk werk mag je niet schrijven met een potlood. 
 

Inhoud schoolexamen per vak 
De inhoud van het PTA is per vak beschreven per leerjaar en niveau. 
In dit document staat per vak wat een leerling moet weten voor het schoolexamen. 
 


