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HET PTA IN 18 VRAGEN 
 

1. Waarom krijg ik een PTA? 

 

 

In 4 vwo begin je met je examentraject. Je haalt al een behoorlijk aantal cijfers die meetellen 

voor je examen. Elke school moet leerlingen in de Tweede Fase een overzicht geven van de 

schoolexamens. Elke school kan daarbij eigen keuzes maken. In het PTA krijg je dus een 

overzicht van de wijze waarop schoolexamentraject op De Thij is vormgegeven. We kunnen nu 

al verklappen dat je in 5 en 6 vwo veel meer schoolexamens krijgt dan in 4 vwo. 

 

2. Tellen alle toetsen in 4 en 5 vwo mee voor het examen? 

 

Nee, je krijgt in 4 vwo en 5 vwo twee soorten toetsen: voortgangstoetsen en schoolexamens. 

Voortgangstoetsen zijn proefwerken en schriftelijke en mondelinge overhoringen, zoals je die 

gewend was in de 1e, 2e en 3e klas. Die voortgangstoetsen tellen mee voor je rapport. 

Schoolexamens tellen voor je examen én voor je rapport. In het PTA staat vermeld hoe zwaar 

schoolexamens meetellen voor je examen. 

 

3. Krijg ik nog een gewoon rapport? 

 

Ja, in 4 en 5 vwo krijg je na elk periode een rapport, net zoals in vorige jaren. Je krijgt dus 3 

rapporten per jaar. Maar het rapport ziet er wel iets anders uit. De cijfers die je voor 

schoolexamens hebt gehaald, staan er apart op vermeld. 

 

4. Naar welke cijfers wordt gekeken bij de overgang? 

 

De overgangsnormen voor 4V en 5V zijn afgeleid van de slaag-/zakregeling voor het eindexamen (zie 

vraag 16). 

Bij de overgang kijken we naar de rapportcijfers, niet naar de schoolexamencijfers. Die 

schoolexamencijfers tellen mee bij het bepalen van je examencijfer. 

Hieronder staat schematisch aangegeven wanneer je overgaat of blijft zitten. We kijken bij de 

overgang naar tekorten. Een cijfer 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten en een 3 telt als drie 

tekorten. Een leerling in 4 vwo en 5 vwo wordt beoordeeld op de eindcijfers (RE) van de in het 

betreffende schooljaar gevolgde vakken. In 6vwo tellen alle schoolexamencijfers mee bij het 

bepalen van je eindexamencijfer. 

 

De overgangsnormen van 4 naar 5 vwo en van 5 naar 6 vwo zijn terug te vinden onder downloads 

op de site van de school 

Als je in bespreking komt, beslist de rapportvergadering of je in 4 of 5 vwo doubleert of naar 5 of 

6 vwo wordt bevorderd. De rapportvergadering kan ook beslissen om de keuze voor overgaan of 

zittenblijven aan jou en je ouders over te laten. 
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5. Is het examenreglement belangrijk? 

 

Ja, het zijn eigenlijk de officiële spelregels waar de school en de leerlingen zich aan te houden 

hebben bij het examen. Het examenreglement staat als apart document op de website van de 

school. 

Zoals vaak bij reglementen, is het taalgebruik enigszins ingewikkeld. Toch is het goed om het 

eens door te kijken en een enkel artikel (bijvoorbeeld artikel 6) door te lezen. Het kan 

vervelende gevolgen hebben als een leerling of de school zich niet aan de spelregels in het 

examenreglement houdt! 

 

 

6. Wat staat er in het PTA? 

 

Veel belangrijke zaken, dat is je hopelijk inmiddels duidelijk geworden. We sommen het even voor 

je op: 

 De overgangsnormen van 4 - 5 vwo en van 5 - 6 vwo staan bij het antwoord op vraag 4 

hierboven. 

 De slaag-/zakregeling (bij het antwoord op vraag 17 hieronder  en in artikel 25a van het 

reglement); 

 Een overzicht van alle vakken met daarbij: de studielast (sbu), of je er een 

schoolexamencijfer voor krijgt, of je voor dat vak handelingsdelen moet doen, of je er 

centraal examen in krijgt en of je het vak in 4 vwo en/of 5 en 6 vwo krijgt; 

- Een overzicht van alle schoolexamens en de zwaarte/weging ervan; 

 

Het examenreglement staat als apart document op de website van de school. 

 

7. Wat is het verschil tussen schoolexamen en centraal examen? 

 

Schoolexamens worden samengesteld en nagekeken door je eigen docent. De docenten stellen 

zelf ook in onderling overleg de normering vast. Schoolexamens kunnen dus verschillen per 

school. De schoolexamens vinden plaats in de loop van 4, 5 en 6 vwo. 

Centrale examens worden landelijk vastgesteld, d.w.z. dat iedereen in Nederland op hetzelfde 

moment hetzelfde examen maakt. Je eigen docent kijkt het examen na, maar er is ook altijd 

een tweede corrector, een docent van een andere school, die jouw werk nakijkt. De normen 

worden ook landelijk vastgesteld en zijn dus voor iedereen die vwo-examen doet gelijk. 

De centrale examens zijn in mei van het 6 vwo-schooljaar. 50% van je eindcijfer wordt bepaald 

door het centraal examen. Dit geldt natuurlijk alleen voor vakken die afsluiten met een centraal 

examen. 

 

8. Wat voor soort toetsen krijg ik bij het schoolexamen? 

 

Er zijn verschillende soorten toetsen: 

 Schriftelijk toetsen met open en/of gesloten vragen 

 Mondelinge toetsen 

 Praktische opdrachten – Dit zijn opdrachten die je zelfstandig op school of thuis uitvoert 

en waar je schriftelijk of mondeling verslag van doet. Ook andere vormen van 

presentatie worden soms van je gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan een videopresentatie 

of tentoonstelling 

 Handelingsdelen – Bij de talen en Ckv en sommige andere vakken moet je bepaalde 

‘handelingen’ gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het lezen van boeken, kranten of 

tijdschriften voor de talen, het bijhouden van een schrijfdossier voor Netl of het bezoeken 

van een museum bij Ckv. Van deze ‘handelingen’ moet je vaak ook kort schriftelijk verslag 

doen. In 4, 5 en 6 vwo krijg je voor handelingsdelen soms een cijfer. Als een cijfer voor 

een handelingsdeel meetelt voor je examen, staat in het PTA hoe zwaar dat cijfer meetelt. 
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 9. Wanneer zijn de toets periodes? 

 

In 4 en 5 vwo zijn er vier toetsweken en in 6 vwo zijn er drie toets weken. In 4 en 5 vwo krijg je 

in die periodes voor veel vakken voortgangstoetsen, maar voor sommige vakken ook al 

schoolexamens. In 6 vwo krijg je in die periodes (bijna) uitsluitend schoolexamens. 

 

Tw 1: eind november, Tw2 begin januari, Tw3: eind maart, Tw4: juni 

 

Het centraal examen in 6 vwo vindt plaats in mei/juni. De herkansing van het centraal examen is in 

juni. Een paar weken vóór het examen krijg je een examenbulletin met het rooster en een 

overzicht van de toegestane hulpmiddelen 
 

 10.   Zijn er ook vakken die ik in 4 en 5 vwo al afsluit voor het examen? 

 

Ja, in 4 vwo zijn dat CKV, Levensbeschouwing en Maatschappijleer. Voor deze vakken staat in 4 

vwo je examencijfer al vast. Je doet in deze vakken geen centraal examen. In 5 vwo wordt 

Algemene Natuurwetenschappen afgesloten. Het cijfer voor Levensbeschouwing, 

Maatschappijleer, CKV , Algemene Natuurwetenschappen en het profielwerkstuk telt mee in het 

combinatiecijfer. In het PTA staat een overzicht van vakken die alleen een schoolexamen 

kennen en vakken die met een schoolexamen én met een centraal examen worden afgesloten. 

De wijze waarop de beoordeling en afronding van een vak dat je met een schoolexamen afsluit, 

plaatsvindt, staat in het examenreglement (artikel 12). 

 

11.  Wat is een profielwerkstuk en hoe telt het mee? 

 

In 5 en 6 vwo maak je, samen met een klasgenoot, een uitgebreid werkstuk voor één of meer 

vakken. Dat vak (die vakken) moet(en) wel deel uitmaken van jouw vakkenpakket en het moet 

gaan om een zogenaamd ‘groot’ vak. D.w.z. een vak van 440 studielasturen of meer. Zie de tabel 

op blz. 22. 

 

Dit werkstuk moet je uiteindelijk ook presenteren. Je profielwerkstuk (pws) wordt beoordeeld met 

een cijfer. Dit cijfer telt mee in het combinatiecijfer. In het combinatiecijfer worden de cijfers voor  

 

Levensbeschouwing, Maatschappijleer, CKV, Algemene Natuurwetenschappen en het 

Profielwerkstuk gemiddeld. Alle vijf cijfers tellen even zwaar. Het combinatiecijfer is één van de 

cijfers op je eindlijst. De cijfers voor deze vakken mogen afzonderlijk niet lager dan 3,5 (eindcijfer 

4) zijn. Wanneer dat wel het geval is mag je deelnemen aan het Centraal schriftelijk eindexamen, 

maar krijg je geen diploma! 

 

12. Wat moet ik doen als ik niet kan deelnemen aan een 

schoolexamen? 

Mocht je, om een zeer dringende reden, niet aanwezig kunnen zijn bij een schoolexamen, dan 

moet je dit vooraf melden bij de examensecretaris van de afdeling. Daarnaast moet je de 

‘absentieverklaring’ (te downloaden van de site) laten invullen en ondertekenen door je ouder(s), 

c.q. verzorger(s). Deze verklaring moet de eerste dag na het einde van je afwezigheid bij het 

examensecretariaat worden ingeleverd. Wanneer je de verklaring niet of niet tijdig komt inleveren, 

dan gaat het examensecretariaat ervan uit dat de afwezigheid onwettig was. In dat geval is er 

sprake van een onregelmatigheid en zal er in beginsel  conform het Examenreglement van TCC De 

Thij/ lyceumstraat) worden gehandeld. Wanneer de examensecretaris oordeelt dat de afwezigheid 

wettig was, dan maakt hij/ zij met jou een inhaalafspraak. 

 

Inhalen van dit gemiste schoolexamen moet binnen veertien dagen plaatsvinden en in overleg met 

de vakdocent en de examensecretaris. 
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 12b. Wat gebeurt er wanneer ik te laat komt bij een SE? 

 

Wanneer je te laat komt, mag tot een half uur na het begin van het SE nog aan het SE deelnemen,  

maar mag niet langer doorwerken om de gemiste tijd in te halen. De eindtijd van het SE blijft dus 

ongewijzigd. 

Wanneer je meer dan een half uur te laat bent voor een SE, word je niet meer toegelaten. Je krijgt 

geen mogelijkheid om het betreffende SE op een later tijdstip in te halen. Dit betekent dat je 

verplicht bent het SE via een herkansing te maken.  

 

 13.  Deadline 

 

Deadline wil zeggen: uiterste datum/tijdstip waarop je een verslag, werkstuk, praktische 

opdracht, (gedeelte van een) dossier kunt inleveren. Later inleveren is NIET toegestaan. 

Deadlines staan vermeld in PTA en/of in een studiewijzer. 

 

Beoordeling 

 

Bij de beoordeling van een verslag, werkstuk, praktische opdracht of dossier wordt vooral 

gekeken naar de inhoud. In die beoordeling wordt ook de verzorging, de originaliteit en het op 

tijd inleveren verwerkt. 

Inleveren na de deadline heeft dus een negatieve invloed op die beoordeling. 

 

Inleveren 

 

Inleveren betekent: persoonlijk overhandigen aan je docent of de daarvoor door je docent 

aangewezen persoon. Dus niet: in het lokaal neerleggen of in het postvak stoppen. Is een 

docent of een door de docent aangewezen persoon op de datum van een deadline onverwacht  

afwezig, dan lever je het werk in bij de coördinator. 

 

Een deadline missen 

 

Voor de praktische opdrachten en handelingsdelen staan de eisen en inleverdata in de studiewijzer 

(van dat vak) in SOM. Eenieder is verplicht zich aan deze deadlines te houden. Bij een aantal 

vakken kunnen praktische opdrachten en handelingsdelen worden herkanst (in de pta’s zijn deze 

herkansbare praktische opdrachten of handlingsdelen aangegeven met een * ). Herkansing moet 

dan binnen twee schoolweken na beoordeling en teruggave opnieuw  ingeleverd zijn. 

Overschrijding van deadlines is een onregelmatigheid (zie artikel 6 van het Examenreglement).  

Overmacht 

 

Dat klinkt allemaal erg streng. Dat is het ook. 

Maar dat betekent niet dat in situaties van overmacht, zoals langdurige ziekte, je het slachtoffer 

wordt van deze regeling. In zo’n geval spreekt de examensecretaris een nieuwe deadline met je af. 

Onder overmacht wordt bijvoorbeeld niet verstaan: problemen met de computer of de printer, 

een klasgenoot die zich niet aan onderlinge afspraken houdt of ziek zijn op de dag van de 

deadline. 

 

Planning 

 

Je doet er verstandig aan om een verslag, werkstuk, praktische opdracht of dossier enkele 

dagen vóór de deadline in te leveren. Op die manier voorkom je dat je door last minute 

tegenslag de deadline niet haalt. Maak je planning altijd zo dat je daar rekening mee houdt. 

 

Ben je het niet eens met de gang van zaken rond een deadline, dan kun je dat voorleggen aan 

de adjunct- directeur van je afdeling. 
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 14. Wanneer is er sprake van  ‘onregelmatigheid’ in het schoolexamentraject? 

 

 a. het missen van een deadline (die hierboven vraag 14) 

 b.  te laat komen (zie vraag 13b) 

 c. fraude bijvoorbeeld spieken, plagiaat plegen of het bij je hebben van een 

informatiedrager (telefoon, smartwatch etc,) ook uitgeschakelde apparatuur mag je 

niet bij je hebben! 

 

Wat gebeurt er als er een onregelmatigheid geconstateerd wordt? 

Wanneer tijdens het maken van het SE, een onregelmatigheid geconstateerd wordt door een 

surveillant, zal deze dat aan je melden en er wordt een aantekening op je werk gemaakt. Je rondt 

vervolgens het SE gewoon af. Na afloop van de zitting zullen de examensecretarissen beslissen 

over de consequentie van de geconstateerde onregelmatigheid. (zie artikel 6 van het 

Examenreglement) 

 

 

15. Wat kun je doen wanneer je bezwaar hebt tegen een beoordeling van een 

schoolexamen? 

Het uitgangspunt is dat een vakdocent het werk nakijkt en beoordeeld. De docent bespreekt de 

resultaten aan de hand van de gestelde beoordelingscriteria. Mocht je het niet eens zijn met de 

beoordeling van een schoolexamen dan kun je binnen drie dagen na teruggaaf van het cijfer en de 

bespreking bij de schoolleiding, een tweede beoordeling aanvragen, Je moet uiteraard aangeven op 

welke gronden je een tweede beoordeling wilt. De schoolleiding vraagt een vakcollega deze 

beoordeling uit te voeren. De vakcollega controleert aan de hand van de vastgestelde criteria de 

beoordeling; hij adviseert de directie het beroep af te wijzen of hij komt tot een afwijkend oordeel. 

Bij een afwijkend oordeel komen beide docenten gezamenlijk tot een nieuwe beoordeling en 

motiveren deze beoordeling schriftelijk 

 

 

 16.  Kan ik ook herkansen? 

 

Dat kan. Hieronder staat kort aangegeven wat de herkansingsregeling is. In de toelichting bij 

artikel 10b van het examenreglement staat de officiële regeling voor de herkansing van 

schoolexamens. 

 

Centraal examen: 

Eén vak; herkansing vindt plaats in tweede tijdvak in juni/ juli van dat schooljaar. 

 

Schoolexamen: 

4 vwo 

Eén schriftelijke schoolexamentoets die je in 4 vwo hebt gemaakt, van een vak dat je in 4V 

afsluit (Levensbeschouwing, maatschappijleer of Ckv). Je moet dan wel over zijn gegaan naar 5 

vwo. Je doet die herkansing aan het eind van 4 vwo; 

 

5 vwo 

Eén schriftelijke schoolexamentoetsen die je in 5 vwo hebt gemaakt. Je moet wel bevorderd 

zijn naar 6 vwo.  

 

6vwo 

Drie schriftelijke schoolexamens. Eén schriftelijk schoolexamentoets die je in de eerste toetsweek  

van 6 vwo hebt gemaakt (deze herkansing maak je na Tw 1. Twee schriftelijke  

schoolexamentoetsen die je in toetsweek twee of drie hebt gedaan (deze herkansing maakt je na 

tw3. 
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Én 

 

Als je één of meer extra vakken doet, per extra vak maximaal één extra herkansing voor een 

schriftelijke examentoets van het betreffende extra vak. f na afloop van de laatste 

schoolexamenperiode in 6 vwo. 

 

Het centraal examen in 6 vwo vindt plaats in mei/juni. De herkansing van het centraal examen 

is in juni. Een paar weken vóór het examen krijg je een informatieboekje met het rooster en 

een overzicht van toegestane hulpmiddelen. 

 

 

17. Wanneer slaag ik? 

 

Je bent geslaagd in de volgende gevallen: 

- geen onvoldoende (alle eindcijfers 6 of hoger); 

- of: 1 x 5 en alle andere eindcijfers 6 of hoger; 

- of: 1 x 4 en alle andere eindcijfers 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0; 

- of: 2 x 5 en alle andere eindcijfers 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0; 

- of: 1 x 5 en 1 x 4 en alle andere eindcijfers 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0; 

én: Lo voldoende of goed; 

én: gemiddeld een voldoende wordt gehaald voor het centraal schriftelijk examen. Je bent dus 

gezakt als het gemiddelde cijfer voor het centraal examen lager is dan een 5,5. 

 

én: ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde 

als eindcijfer worden gescoord. Heb je geen wiskunde, dan geldt dat ten hoogste één vijf 

voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Je bent dus niet geslaagd wanneer als 

eindcijfer a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager 

voor deze vakken wordt gescoord. 

 

In alle andere gevallen ben je niet geslaagd. Je krijgt geen diploma en bent dus ook niet geslaagd 

als één van de onderdelen van het combinatiecijfer lager dan een 3,5 is. 

 

 

 

18.           En nu? 

 

Veel succes bij al je toetsen – voor rapport en/of examen. 

En, oh ja, het is een goed idee om zo af en toe het PTA en het examenreglement eens in te kijken. 

 

 


