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Examen schooljaar 2017-2018:

• Voorbereiding op school: 
• (digitale) Oefenexamens
• Voorbereiding op vraagstelling en werken met de computer
• STEL VRAGEN aan de vakdocent

• Thuis:
• Noteer alle data
• Bespreek regelmatig de voortgang
• Cijfers bekijken in SOM
• Maak huiswerk, bestudeer regelmatig de theorie
• OEFEN!!



Data examens:

• 20 t/m 23 maart: laatste SE-week 

• 29 maart leerlingen ontvangen SE-lijst 

• 9 t/m 13 april: centraal schriftelijke examens (CE) 

• 16 t/m 20 april: centraal schriftelijke praktijk examens (CSPE)

• 7 t/m 25 mei: centraal schriftelijke praktijk examens (CSPE)



Rekentoets 2F

• 7 t/m 12 maart afname rekentoets

• Hoogste cijfer telt

• LET OP: minimaal één deelname is verplicht



Digitale examens (CE)
Ne, Eng, nask, wisk

• Maandag 9 t/m vrijdag 13 april 

• Roosters worden op de site geplaatst

• Kijk GOED wanneer je examen moet doen

• LET OP: Examenrooster op www.examenblad.nl is NIET voor digitale 
examens BB en KB

http://www.examenblad.nl/


CSPE
Pie, M&T, BWI

• Centraal Schriftelijk Praktijk Examen

• Roosters worden op de site geplaatst

• In praktijklokaal en in computerlokaal

• Maandag 16 t/m 20 april 

• Maandag 7 t/m 25 mei

• ±400- 900 minuten



Hulpmiddelen tijdens het examen:

WAT MOET JE ZELF MEENEMEN?

• Bij alle examens:
• Woordenboek Nederlands (NIET bij CSPE)
• Woordenboek En-Ne en Ne-En
• Schrijfgerei om aantekeningen te maken
• Denk aan PBM

• WAT MAG JE NIET GEBRUIKEN?

• Mobiel 

• Smartwatch 

• Grafische rekenmachine (digitale rekenmachine toegestaan)



Wanneer ben je geslaagd?

• Alle cijfers 6 of hoger, of..

• Als één 5 en ander cijfers 6 of hoger, of..

• Als één 4 of twee keer één 5, alle andere vakken 6 of hoger en minimaal één 7.

EN

• Gemiddelde cijfer CE+CSPE moet MINIMAAL 5,5 zijn!!

• Nederlands MINIMAAL 5 als eindcijfer

• KV1 (CKV) en LO minimaal voldoende afgesloten

• Deelgenomen aan rekentoets

• LWT: Ned 6, Praktijkvak 6, stage voldoende, deelgenomen aan rekentoets



Uitslag en Herkansingen:

• Datum uitslag: woensdag 13 juni

• Mentor belt met uitslag (vanaf 16u)

• Donderdag 14 juni: ophalen cijferlijst bij Mentor

• Donderdag 14 juni her-kansers melden bij teamleiding (B50)

• Vrijdag 15 juni: examentraining bij vakdocenten

• Herexamens van maandag 18 t/m vrijdag 22 juni 

• UITSLAG Herkansing: maandag 25 juni

• PUNT VERBETEREN? Dat mag natuurlijk ook!!



Enkele Tips:

• Maak een goede planning

• Kijk regelmatig op de site van TcPL bij Exameninfo

• Zorg dat je minimaal TIEN minuten vóór aanvang van een examen 
startklaar bent

• Kom goed uitgerust en voorbereid naar school

• OEFEN OEFEN OEFEN!! 
• oefenen.facet.onl

• eindexamensite.nl

• examenblad.nl



TOZL

Niveau 2 halen op MBO!
Basisleerling sneller naar niveau 3



Verder in dezelfde richting?



Bereid tot extra inzet?



Versnellen/verkorten is 
mogelijk!



Zomerwinperiode
5 weken:

- 16 uur BPV
- 8 uur praktijkgebonden

- 3 uur AVO 



Voorwaarden
- Diploma VMBO

- Bol opleiding (geen BBL)
- Goede inzet

- Voldoen aan opdrachten BPV
- Voldoen aan opdrachten op school



Risico’s
- Uitslag examen VMBO pas tijdens de zomerwinperiode

(gezakt is stop)
- Gedrag (niet oké is stop)

- Inzet (niet voldoende is stop)




