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Examen doen begint eigenlijk al voordat je in je eindexamenjaar zit.  

De resultaten van je laatste twee jaar - en voor een aantal vakken op 

het vwo de resultaten van de laatste drie jaar - tellen al mee voor je 

eindexamen. Het is dus belangrijk dat je vanaf het begin serieus aan  

de slag gaat en je bewust bent wat dit allemaal betekent. Daarom dit 

boekje, met de belangrijkste dingen in het kort op een rijtje, zoals 

informatie over het examenreglement en het examenrooster. Maar 

ook kun je erin vinden wat er van jou wordt verwacht en wat jij van 

ons kunt verwachten.

Jij bent degene die het moet gaan doen, maar wij zijn er om je te 

helpen dat ultieme resultaat te behalen: je diploma.

We wensen je veel succes dit schooljaar!

Sofia Jouzy coördinator mavo 3-4

Inèz de Man  coördinator mavo 3-4 en havo 4

Marlinda Schreur coördinator havo 4-5

Joris van Dijk coördinator vwo 4-5-6

Waarom dit boekje?
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OVER HET EXAMEN

Het examen bestaat uit twee onderdelen: het schoolexamen en het 

centraal examen. De cijfers van beide examens tellen mee voor je 

eindresultaat. 

Tijdens het schooljaar is een aantal schoolexamenperioden ingepland. 

De meeste schoolexamens worden in deze weken afgenomen. Met deze 

schoolexamens - die je in je voorlaatste en laatste jaar maakt - leg je 

alvast een stevige basis voor het centraal examen: de landelijke examens 

in je laatste schooljaar. Het schoolexamen bepaalt voor 50 procent je 

eindcijfer voor een vak.
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VOORBEREIDING
 

Je hele schooltijd werk je ernaartoe: je eindexamen. Een belangrijke en 

pittige periode waar veel van afhangt. Examen doen vraagt veel van je. 

Het is dan ook belangrijk dat je je goed voorbereidt. Dit geldt natuurlijk 

ook al voor de schoolexamens in je voorlaatste schooljaar (en op het 

vwo ook in vwo 4). Met de juiste inzet en instelling kom je al heel ver 

en weet je zeker dat jij er zelf in ieder geval alles aan hebt gedaan om je 

schoolcarrière succesvol af te ronden.

In de ELO kun je het examenreglement en de PTA’s van alle examen-

vakken vinden. Lees deze goed door en maak een overzichtelijke en 

realistische planning van wanneer je wat gaat leren of oefenen.
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BEGELEIDING

In de voorbereiding voor je examen sta je er natuurlijk niet alleen voor. 

Aarzel niet om hulp te vragen. Stap gewoon naar je mentor, daar is 

deze tenslotte voor.

Heb je moeite met een vak of een docent? Vind je het lastig om je werk 

te plannen of de stof te leren? Heb je problemen thuis of gaat het even 

niet goed met je? Het is belangrijk dit aan ons te laten weten, zodat we 

je kunnen helpen.

Bespreek het eerst met je mentor of leerlingcoördinator. Samen kijken 

jullie wat je nodig hebt: bijles, een gesprek met een docent, hulp bij 

leren of bij het plannen van je werk of bijvoorbeeld persoonlijke  

begeleiding door een zorgprofessional.

En wil je hulp bij het kiezen van je vervolgopleiding? Dan kun je terecht 

bij decaan Nurgül Akin, kamer 108.

Wij doen ons uiterste best om jou op de juiste manier te ondersteunen 

op weg naar je diploma. Je staat er dus niet alleen voor!
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AGENDA

De data van de schoolexamenperiodes, examentrainingen en het  

centraal examen zijn al bekend. Dus begin nu alvast met een goede  

voorbereiding en zet onderstaande data in je agenda. 

 
Schoolexamenweken (exacte data onder voorbehoud!)

Schoolexamen - periode A (examenklassen)
woensdag 2 november t/m vrijdag 11 november 2022

inhalen: dinsdag 15 november 2022 herkansen: woensdag 30 november 2022

 
Schoolexamen - periode B (vwo 4, voorexamenklassen en examenklassen )
maandag 16 januari t/m vrijdag 27 januari 2023  

inhalen: vrijdag 3 februari 2023, herkansen: vrijdag 17 februari 2023

Schoolexamen - periode C (examenklassen) 
woensdag 15 maart t/m vrijdag 24 maart 2023

inhalen: dinsdag 28 maart 2023, herkansen: dinsdag 11 april 2023

Schoolexamen – periode D (vwo 4 en voorexamenklassen)
maandag 5 juni t/m woensdag 14 juni 2023

inhalen: woensdag 21 juni 2023, herkansen: maandag 3 juli 2023

Examentrainingen (examenklassen) 
maandag 27 maart t/m vrijdag 21 april 2023

Exameninstructie (examenklassen)
maandag 8 mei 2023, rooster volgt



9

   KSH  -  Exameninformatie 2022-2023

Centraal examen - tijdvak 1 (examenklassen) 
donderdag 11 mei t/m dinsdag 30 mei 2023

Het rooster vind je in de studiegids in de ELO in Magister.

 

Centraal examen - tijdvak 2 (examenklassen) 
maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2023

Het rooster volgt in maart 2023.

PRAKTISCHE ZAKEN

Duur van een examen
De tijdsduur van examens varieert nogal. Tijdens de schoolexamen-

perioden en het centraal examen kunnen toetsen 60, 90, 120, 150 of 

zelfs 180 minuten duren. Hoe meer tijd er voor een (school)examen is, 

hoe omvangrijker deze is.

Wat mag ik bij mijn (school)examen gebruiken?
Bij (school)examens mag je zogenaamde hulpmiddelen gebruiken.  

Er zijn twee soorten hulpmiddelen: hulpmiddelen voor alle vakken  

(een pen, kladpapier, een verklarend woordenboek Nederlands) en 

vakspecifieke hulpmiddelen (bijvoorbeeld woordenboeken van een 

moderne vreemde taal, een atlas of een grafische rekenmachine).  

Een smartwatch, smartphone of bijvoorbeeld een beschreven Binas 

vallen niet onder deze hulpmiddelen en zijn dus niet toegestaan.

Een volledig overzicht van toegestane hulpmiddelen vind je in de 

studiegids en in de examennieuwsbrief die je in april ontvangt.  

Uiteraard kun je met vragen ook terecht bij je vakdocent.
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Extra faciliteiten
Soms heb je - vanwege persoonlijke omstandigheden - recht op extra 

faciliteiten tijdens (school)examens en andere toetsen.

Bijvoorbeeld:

• extra tijd   

 - schoolexamen: 20 procent

 - centraal examen: 30 minuten

• het programma Claroread

• een apart lokaal

• het gebruik van een laptop tijdens de toets

Denk je dat je hier recht op hebt? Bespreek het tijdig (minstens een 

week voor het begin van de schoolexamenweek) met je mentor  

of de coördinator. Zij regelen het voor je als dat nodig is.

Een extra vak
Als je een extra vak hebt gekozen, dan volg je dat het hele schooljaar. 

Dat betekent ook dat je alle (school)examens en toetsen van dat  

vak maakt. Het vak telt mee voor je eindresultaat. 
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BELANGRIJKE EXAMENREGELS 

Bij examen doen hoort ook je houden aan de examenregels. Alle regels 

kun je vinden in het examenreglement in de ELO. Hieronder vind je de 

belangrijkste punten samengevat.   

Tijdens de schoolexamenweken gelden dezelfde regels als tijdens  
het centraal examen. 
Als je in je voorexamen- of examenjaar zit, ben je verplicht om alle 

(school)examens te maken die bij jouw vakkenpakket horen.  

Je mag dus niet zomaar wegblijven! 

Als je in het voorexamenjaar niet alle schoolexamens hebt gemaakt, 

word je niet automatisch bevorderd naar het examenjaar. Zit je in je 

examenjaar en zijn je schoolexamens niet op tijd afgerond? Dan mag  

je niet aan het centraal examen deelnemen.

Afwezigheid
Als je een (school)examen niet kunt bijwonen, moet je vooraf telefonisch 

worden afgemeld door je ouder of verzorger met een geldige reden, 

zoals ziekte. Dit mag niet per mail, app of sms. Alleen zo behoud je het 

recht om het (school)examen in te halen.  

In de examenperioden geldt bovendien: als je meerdere dagen achter 

elkaar ziek bent, moet je elke dag ziekgemeld worden.

Voor alle duidelijkheid: verslapen, een lekke band, kapotte scooter, staking 

van het ov, afspraak bij een arts (behalve spoed), rijexamen scooter of 

auto zijn geen geldige redenen. Je weet wanneer de schoolexamens zijn, 

dus maak dan geen andere afspraken.
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Te laat komen
Zorg er altijd voor dat je ten minste 15 minuten voor de start van je 

(school)examen aanwezig bent op school. Kom je te laat, dan gaat dit 

ten koste van je eigen - kostbare - tijd om de toets te maken. Ben je 

meer dan 30 minuten te laat, dan mag je het (school)examen niet 

meer maken. Dit (school)examen mag je niet inhalen. Om het alsnog te 

kunnen maken moet je voor dit (school)examen een herkansing 

aanvragen. Wees dus op tijd, dan voorkom je ook dat je anderen stoort 

bij het maken van hun (school)examen. 

Eerder klaar
De tijd die voor een (school)examen staat heb je vaak echt nodig om 

de toets goed en rustig te kunnen maken. Ben je eerder klaar, lees je  

antwoorden dan nog eens kritisch door. Ben je tevreden? Dan mag  

je alleen eerder weg als je je houdt aan de volgende regels: 

• Het eerste uur van de toets mag je niet weg.

• Het laatste halfuur van de toets mag je niet weg.

En let op: ben je eenmaal weggegaan, dan mag je niet meer terug! 

(School)examens inhalen
Als je een (school)examen hebt gemist, plannen wij het  

inhaalmoment in. Inhalen kan alleen als je - volgens de regels -  

bent afgemeld of ziekgemeld.
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WANNEER BEN JE GESLAAGD?

Of je bent geslaagd of gezakt wordt bepaald door de zogenaamde 

slaag-zakregeling. Deze is verschillend voor mavo en havo/vwo.  

Om te slagen moet je aan alle eisen voldoen. Als je aan één van de 

eisen niet voldoet, ben je gezakt. Het is dus verstandig om voor je 

schoolexamens zo hoog mogelijke cijfers te halen, ook voor de vakken 

waar je goed in bent!

mavo
Je slaagt voor het mavo-eindexamen als je gemiddeld minstens een 

5,50 haalt voor de centrale examens. Ook moet het gemiddelde van  

je eindcijfers voldoende zijn. Daarnaast moet je ten minste een  

voldoende hebben voor CKV, lichamelijke opvoeding en je profiel- 

werkstuk.

De eisen voor mavo op een rijtje:

1.  Gemiddeld cijfer centrale examens 

Je bent geslaagd met een 5,50 of hoger. 

2.  Eindcijfer Nederlands 

Je bent geslaagd met afgerond een 5 of hoger. 

3.   Eindcijfers alle examenvakken 

Je bent geslaagd als:

• al je eindcijfers een 6 of hoger zijn, of

• je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of

• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of

• je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger.
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4.  CKV en lichamelijke opvoeding 

Je bent geslaagd als je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor CKV  

en lichamelijke opvoeding. 

5.  Profielwerkstuk 

Je bent geslaagd als je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor je  

profielwerkstuk.

havo/vwo
Je slaagt voor het havo- of vwo-eindexamen wanneer je minstens  

een 5,50 haalt voor alle vakken van het centraal examen.  

Ook mag je maximaal één 5 als eindcijfer halen voor een van de  

kernvakken. Daarnaast mag je voor hooguit twee vakken een  

onvoldoende als eindcijfer hebben. Bovendien moet je een ‘voldoende’ 

of ‘goed’ hebben voor lichamelijke opvoeding. 

De eisen voor havo/vwo op een rijtje:
1.  Gemiddeld cijfer centrale examens 

Je bent geslaagd met een 5,50 of hoger. 

2.  Kernvakken 

De kernvakken zijn Nederlands, Engels en wiskunde. 

Je bent geslaagd met hooguit één keer een 5 als eindcijfer. 

Voor de overige vakken moet je een 6 of hoger als eindcijfer halen. 

[In het profiel C&M hoef je op de havo geen wiskunde te kiezen.  

De kernvakkenregel geldt dan alleen voor Nederlands en Engels.]
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3.    Eindcijfers alle examenvakken 

Je bent geslaagd als een van deze opties voor jou geldt:

• al je eindcijfers 6 of hoger zijn.

• je een 5 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn.

•   je een 4 hebt en al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn. En het 

gemiddelde van al je eindcijfers ten minste 6,0 is. (Je hebt dan  

dus minstens 2 compensatiepunten nodig.)

•   je twee keer een 5 hebt, of een 5 en een 4, en al je andere  

eindcijfers 6 of hoger zijn. En het gemiddelde van al je eindcijfers 

ten minste 6,0 is. (Je hebt dan dus minstens 2 of 3 compensatie-

punten nodig.)

Het combinatiecijfer telt ook mee voor deze regel. 

4.  Lichamelijke opvoeding 

Je bent geslaagd als lichamelijke opvoeding ‘voldoende’ of ‘goed’ is.

 

Combinatiecijfer 
Op havo en vwo heb je te maken met het combinatiecijfer:  

een gecombineerd cijfer van de afgeronde cijfers voor maatschappijleer, 

CKV (niet voor het gymnasium) en het profielwerkstuk.  

Dit cijfer weegt net zo zwaar mee als je andere eindcijfers.  

Geen onbelangrijk cijfer dus - ieder jaar slagen leerlingen dankzij  

één of meer compensatiepunten uit dit combinatiecijfer.
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DE UITSLAG
 

Na een lange periode van hard studeren en examens maken, breekt  

de dag van de waarheid aan: ben je geslaagd of gezakt? Op de dag van 

de uitslag word je door je mentor gebeld die jou persoonlijk vertelt wat 

de uitslag is van jouw examen. Ben je geslaagd, dan mag letterlijk de  

vlag uit! Ben je niet geslaagd? Afhankelijk van je resultaten kun je een 

vak herkansen. En hopelijk kan dan ook bij jou alsnog de vlag uit.  

Op diezelfde dag kom je - ongeacht de uitslag - naar school om je 

voorlopige cijferlijst op te halen. Je kunt je dan ook inschrijven voor  

een examen in het tweede tijdvak. En natuurlijk vieren we een feestje 

als je bent geslaagd en vangen we je op als het resultaat niet is wat  

je had gehoopt.

Belangrijke data

Uitslag centraal examen - tijdvak 1 
14 juni 2023 

Centraal examen - tijdvak 2 (herexamens) 

Maandag 19 juni t/m donderdag 22 juni 2023

Het rooster vind je in de examenbrief en ontvang je via de mail.

Uitslag centraal examen - tijdvak 2 (herexamens) 

Vrijdag 30 juni 2023
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Gezakt, en dan?
Hoewel je er alles aan hebt gedaan om je examen succesvol af  

te ronden, kan het zijn dat je het toch niet hebt gehaald. Dat is  

natuurlijk ontzettend balen. Maar ook dan sta je er niet alleen voor.  

Samen bespreken we welke mogelijkheden er zijn om ervoor te  

zorgen dat jij dat felbegeerde papiertje haalt.

Vavo
In overleg met de decaan/coördinator wordt gekeken of er  

mogelijkheden zijn om naar het volwassenenonderwijs (vavo)  

te gaan. Voor toelating tot het vavo gelden bepaalde voorwaarden.  

Je mag er dus niet vanuit gaan dat je je opleiding via het vavo afrondt. 

Dat is (mede) een keuze van de school.
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DIPLOMA OP ZAK
 

Bij slagen hoort een feestje! Jouw tijd op de KSH sluiten wij dan  

ook - samen met je familie en vrienden - feestelijk af met een  

diploma-uitreiking. 

Data diploma-uitreiking
mavo donderdag 6 juli 2023, middag of avond

havo woensdag 5 juli 2023, middag of avond 

vwo dinsdag 4 juli 2023, avond

Je diploma heb je nu letterlijk op zak. En dan? In je (voor)examenjaar 

heb je hier al over nagedacht en keuzes gemaakt. Je hebt je ingeschre-

ven voor een vervolgopleiding, je gaat een jaar naar het buitenland of 

neemt bijvoorbeeld een tussenjaar. 

Eén ding is zeker: jouw missie op de KSH is geslaagd!
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MEER INFORMATIE

Heb je na het lezen van dit boekje vragen? Stel ze dan aan je  

coördinator of aan de examensecretaris Roelof Veenstra,  

r.veenstra@kshcollege.nl. 

 

Uitgebreide en meer gedetailleerde informatie over het  

eindexamen en de roosters vind je in de studiegidsen in de ELO,   

op www.examenblad.nl en www.rijksoverheid.nl.



Assumburg 10
2135 BA  Hoofddorp
Postbus 254
2130 AG  Hoofddorp 

(023) 56 77 588 
info@kshcollege.nl
www.kshhoofddorp.nl


