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Inleiding 
 

In dit boekje vind je informatie over de Tweede Fase zoals deze start in de 4e klas havo en 

vwo (atheneum & gymnasium). 

 

Tijdens het keuzeproces in de derde klas heb jeveel informatie gekregen over de Tweede 

Fase, dankzij de decaan en je mentor. Toch kan het geen kwaad om alles waar je mee te 

maken krijgt op een rijtje te zetten. Daar is dit boekje voor. We gaan ervan uit dat je het 

grondig leest, want het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je rechten en plichten. 

Omdat er regelmatig zaken veranderen op school, kiezen wij ervoor elk schooljaar een 

nieuw informatieboekje uit te geven. Op deze wijze blijft iedereen goed op de hoogte en 

worden wijzigingen verwerkt.  

 

Laat dit boekje aan je ouders lezen, want ook zij dienen op de hoogte te zijn. Als je iets niet 

begrijpt, vraag het dan aan je mentor of aan je coördinator. En als je commentaar hebt, of 

goede tips, dan horen we dat graag. In dit boekje staat algemene informatie over de Tweede 

Fase: in feite is dit deels een uittreksel van het examenreglement. Samen met het PTA 

(Programma van Toetsing en Afsluiting) is dit de belangrijkste informatie in de Tweede Fase. 

Het examenreglement is het formele en leidende document waarop het informatieboekje is 

gebaseerd. Het is voor iedereen in te zien op www.twentscarmelcollege.nl. 

 

Wij wensen je heel veel succes met je studie. 

 

 

 

Mevr. A . Roersma 

Adjunct-directeur 3-4-5 havo  

 

Mevr. J. in ’t Veld 

Adjunct-directeur 3-4-5-6 vwo  

 

Dhr. M. Meulenbeld  

Afdelingscoördinator 3-4-5 havo  

 

Dhr. H. Damveld 

Afdelingscoördinatoren 3-4-5-6 vwo  

 

  

http://www.twentscarmelcollege.nl/
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1.  Tweede Fase - Voortgezet Onderwijs 
 

In de Tweede Fase wordt, veel meer dan in de onderbouw, een zelfstandige en actieve 

studiehouding van je gevraagd en verwacht. Je doet veel zelf: doorwerken wanneer er een 

les uitvalt, zelfstandig opdrachten afmaken, samenwerken met andere leerlingen. Je moet 

ook regelmatig op school werken wanneer er geen les in je rooster staat. Houd daar 

rekening mee wanneer je afspraken maakt over sport, werk en dergelijke. We gaan er vanuit 

dat je elke dag tot 16.10 uur beschikbaar bent voor schoolactiviteiten. Incidenteel kan dit 

i.v.m. met bijzondere activiteiten/projecten wat langer zijn, maar dit zal dan ruim van tevoren 

aan je worden meegedeeld.     

     

In de Tweede Fase gaan we uit van studielasturen (SLU) per vak. De overheid heeft   

bepaald dat je ca. 1600 uur per jaar aan je studie moet besteden. Dat is dus een 

gemiddelde: wanneer je heel goed bent, heb je misschien minder tijd nodig en wanneer je 

veel moeite moet doen om te leren, heb je misschien meer tijd nodig. De totale studielast in 

havo 4-5 is 3200 uur en in vwo 4-5-6 is het 4800 uur. Die uren zijn verdeeld over alle vakken 

die je moet doen. De tijd die je nodig hebt voor toetsen, samenwerken met medeleerlingen, 

studieplanning, de voorbereiding op je examen, zit allemaal in die 3200 of 4800 uur. Dit 

houdt in dat je per week gemiddeld 40 uur met je studie bezig moet zijn. Dat zijn ongeveer 

28 lessen en een aantal uren waarin je op school zelfstandig werkt. Thuis moet je dan nog 

ongeveer 15 klokuren per week werken.  

     

Het programma van twee jaar op de havo en van drie jaar op het vwo sluit je af met het 

Centraal Examen (CE). Of je aan het eind van je schoolloopbaan slaagt, hangt niet alleen af 

van de cijfers die je voor het Centraal Examen (CE) in 5 havo of 6 vwo haalt. Deze CE‐cijfers 

tellen maar voor de helft mee. De andere helft wordt gevormd door de cijfers en 

beoordelingen die je voor je Schoolexamen (SE) haalt. Omdat je voor sommige vakken in de 

vierde klas al met schoolexamentoetsen (SE‐toetsen), praktische opdrachten (po's) en 

dossiers begint, begin je dus in feite in de vierde  klas al met je eindexamen! 

    

Voor een aantal vakken krijg je geen cijfer, maar een beoordeling. Dat kan tot uitdrukking 

gebracht worden met onvoldoende/voldoende/goed (O/V/G) of met  "Naar Behoren" (NB).

     

     

Je hebt dus te maken met twee soorten cijfers: schoolexamencijfers, die meegaan 

naar de eindexamenklas, maar ook de overgang mede bepalen, en voortgangscijfers, 

die alleen tellen bij de overgang.     
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1.1 Nieuw in de bovenbouw         

     

 

1. Profielwerkstuk     

Dat is een verplichting voor elke leerling. Voor het profielwerkstuk staat 80 SLU. Je mag 

zelf kiezen voor welk vak je een profielwerkstuk maakt, maar het moet wel een vak zijn 

met een SLU van minimaal 320 (HAVO) of minimaal 400 (VWO). We gaan er van uit dat 

je het profielwerkstuk samen met één of twee medeleerlingen maakt.     

 

2. LOB - studiekeuze     

Omdat leerlingen in 4 en 5 havo en in 4, 5 en 6 vwo zich oriënteren op het vervolg van 

hun studie na de middelbare school, krijgt een leerling daarvoor uren. De 40 uren die er 

staan voor LOB zijn een gemiddelde dat een leerling aan LOB besteedt.         

 

3. Persoonlijke leerarrangementen & extra vakken 

In de bovenbouw bieden wij je de mogelijkheid om een extra vak te kiezen. Dit extra vak 

komt dan naast je reguliere programma. Op het vwo heb je ook de mogelijkheid om, 

naast je reguliere programma, een persoonlijk leerarrangement binnen een 

kennisdomein te kiezen. We hebben drie kennisdomeinen geformuleerd, namelijk: 

Natuur, Gezondheid & Techniek, Taal & Cultuur, Economie & Ondernemerschap. 

Informatie hierover heb je al eerder in de 3e klas gekregen en kun je vinden op: www. 

twentscarmelcollege.nl. 

 

4. Schoolexamen (SE)  

De vakken BSM en NLT worden afgesloten met een schoolexamen. Dat wil zeggen: in 

de vierde en vijfde (en zesde) klas krijg je voor die vakken toetsen en praktische 

opdrachten waar je cijfers voor krijgt. Al die cijfers bij elkaar leveren (volgens een 

bepaalde weging) een eindcijfer. Er is dan geen Centraal Examen.    

     

5. Centraal Examen (CE) 

Voor andere vakken moet je naast het schoolexamen ook een centraal examen doen. 

Voor het centraal examen worden de opgaven landelijk vastgesteld; dat wil dus zeggen 

dat alle leerlingen in het hele land hetzelfde examen doen. Deze cijfers tellen ieder voor 

50% mee voor je eindcijfer van dat vak.     

     

6. Beoordeling 

NB: Naar Behoren. Vakken die worden beoordeeld met NB horen wel bij je 

schoolexamen, maar je krijgt er geen cijfer voor, wel een beoordeling. Voor deze vakken 

krijg je opdrachten. Je bent verplicht om die allemaal Naar Behoren af te ronden, 

alvorens je een diploma kunt krijgen. 

 

V/G: De vakken CKV en LO moet je afsluiten met Voldoende of Goed. Wanneer je deze 

vakken niet met Voldoende of Goed hebt afgesloten, krijg je geen diploma!     
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1.2 Het lesrooster     

  

Vanaf de vierde klas krijg je een ander lesrooster dan je gewend bent. In ieder geval zullen 

je lesdagen over het algemeen langer zijn en je zal onvermijdelijk met tussenuren te maken 

krijgen (zie 1.3). Het schooljaar is ingedeeld in 4 blokken, maar met drie cijferperioden.  

     

In de periode na de laatste toetsweek is tijd gepland voor bijvoorbeeld groepswerkstukken, 

profielwerkstuk en practica. Bovendien moet je in deze periode eventuele achterstanden 

wegwerken die je hebt opgelopen. Dat betreft bijvoorbeeld werkstukken, NB-opdrachten, 

CKV-verslagen of leesdossiers. Het is dus niet zo dat je in de laatste twee weken van het 

schooljaar niets meer voor school te doen hebt: je bent verplicht om in die twee weken te 

verschijnen bij alle activiteiten die zijn ingeroosterd.     

 

     

1.3 Tussenuren = Werkuren     

     

In je lesrooster heb je uren waarop je geen les hebt. Dit komt omdat veel lessen in 

clusterverband worden gegeven in plaats van in klassenverband. De school biedt je 

diverse mogelijkheden om deze uren zinvol te gebruiken. Denk hierbij aan: mediatheek en 

andere studieruimten. Op school kun je voorzieningen gebruiken die je thuis wellicht niet 

hebt.         

 

 

1.4 Toetsweken 2017-2018 

 

Toetsweek 1 6 t/m 10 november 2017 leerjaar 3 t/m 6 

Toetsweek 2 15 t/m 19 januari 2018 leerjaar 3 t/m 6 

Toetsweek 3 26 t/m 30 maart 2018 leerjaar 3 t/m 6 

Toetsweek 4 2 t/m 6 juli 2018 alle leerjaren m.u.v. examenleerlingen 
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2. Programma van Toetsing en Afsluiting     
     

Voor elk vak eist de overheid dat de school vastlegt hoe het schoolexamen eruit ziet: het 

Programma van Toetsing en Afsluiting (het PTA). In het PTA staat voor elk vak het volgende:

        

• Aantal toetsen     

• Omschrijving toetsstof     

• Toetsvorm (schriftelijk, mondeling, presentatie, etc.) 

• Toetsduur     

• Periode van toetsing 

• Weging van de toets in het totale SE  

• Herkansingsmogelijkheid    

 

De inhoud van het PTA per vak is gebaseerd op de wettelijke exameneisen. Daarom is het 

PTA bindend voor de leerlingen, maar ook voor de docenten. Met andere woorden: met het 

PTA in de hand weet jij precies waar je aan toe bent, en weet ook de docent waar hij zich 

aan moet houden.         

     

2.1 De studiewijzer     

     

In het PTA staat beschreven hoe het met de leerstof zit per vak. Dit is echter zeer globaal. 

De uitwerking van het PTA hebben de docenten vastgelegd in de studiewijzer. Met behulp 

van de studiewijzer kun je doen wat van je verwacht wordt in de Tweede Fase: zelfstandig 

werken, plannen en studeren. De studiewijzer is hiermee het spoorboekje waarin je voor elk 

vak kunt vinden welke stof aan de orde komt, wanneer de stof af moet zijn en waar de 

toetsen over gaan. Veel van het werk dat in de studiewijzer staat, moet je in de les doen. 

Wat je in de les niet afkrijgt, maak je thuis af! Wanneer je de studiewijzers van alle vakken 

die je  hebt naast elkaar legt, kun je voor het hele schooljaar je studie plannen. We 

verwachten van je dat je dat ook doet. Dit betekent dat wanneer je zelf ziek bent je weet wat 

de bedoeling is en je de stof kunt inhalen. Je moet er ook rekening mee houden dat je 

gewoon moet doorwerken wanneer je leraar ziek of afwezig is. Wanneer er een les 

uitvalt, moet je zelf volgens de studiewijzer doorwerken. Je kunt dan met je klas of cluster 

vaak gewoon in de mediatheek terecht en dan kun je aan het werk. Dat moet ook, want de 

data van de toetsen liggen vast. Je hebt natuurlijk wel in de gaten waar het in de Tweede 

Fase werkelijk om gaat: je bent óók zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je studie.

     

     

2.2 Praktische opdrachten     

     

Een kenmerk van de Tweede Fase is dat een aantal vakken een praktische opdracht in het 

PTA heeft opgenomen. Daarmee wordt getoetst of je kennis en vaardigheden ook kunt 

toepassen. Een vak mag meer praktische opdrachten geven. In het PTA kun je per vak zien 

hoeveel praktische opdrachten je krijgt.         
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2.3 Profielwerkstuk     

     

Je hebt al gelezen dat het profielwerkstuk (PWS) verplicht is. Al in de voorexamenklas maak 

je een begin met je profielwerkstuk. Je profielwerkstuk rond je af met een schriftelijk verslag 

en een presentatie. Je moet er 80 SLU aan besteden. Het eindcijfer voor het profielwerkstuk 

vind je terug in het combinatiecijfer (zie 2.4). 

    

Aan het inleveren van het PWS hangt een strakke deadline, waar je niet van af mag wijken. 

Wanneer je je niet aan de inleverdatum kan houden, neem je zelf al in een vroeg stadium 

contact op met de begeleidende docent. Je maakt samen met de docent afspraken hierover.  

Wanneer je er met je begeleidende docent niet uitkomt neem je contact op met de 

betreffende afdelingscoördinator. 

         

Wanneer je na de nieuwe deadline nog niet aan je verplichtingen voldaan hebt, mag je niet 

deelnemen aan het Centraal Examen.   

  

Een cijfer  <4.0 voor je PWS is niet toegestaan. Dit betekent dat je het jaar over moet 

doen (zie 3.14).     

     

2.4 Combinatiecijfer     

 

Een aantal eindcijfers wordt met elkaar gemiddeld. Ze tellen onderling even zwaar mee. Dit 

cijfer heet het combinatiecijfer en wordt wanneer zodanig vermeld op je eindlijst  in de 

eindexamenklas. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst 

vermelde afgeronde eindcijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld.     

 

Havo (cohort 16-18)  : levensbeschouwing, maatschappijleer, profielwerkstuk  

Vwo (cohort 15-18&16-19) : levensbeschouwing, maatschappijleer, profielwerkstuk    

 

Havo (cohort 17-19)  : levensbeschouwing, maatschappijleer, ckv, profielwerkstuk  

Vwo (cohort 17-20)  : levensbeschouwing, maatschappijleer, ckv, profielwerkstuk    

 

Wanneer één, of meer van de afzonderlijke eindcijfers lager is dan een 4, kun je niet 

slagen (zie 3.14)!     
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3.0 Examenreglement    
     

Naast het PTA moet elke school ook een officieel examenreglement hebben. Daar staan 

alle rechten en plichten van de leerling in, maar ook die van de school! Dit 

examenreglement is gebaseerd op het Examenbesluit, een gedeelte uit de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs en staat dus boven het leerlingenstatuut. De kaderregeling 

Examenreglement is te vinden op www.twentscarmelcollege.nl         

 

Alles wat je vanaf de vierde klas op school moet doen, is wettelijk bepaald en te vinden in de 

kaderregeling Examenreglement. Het PTA is daar een onderdeel van. Al je rechten en 

plichten wanneer leerling staan erin. Er staat dus ook in waar de school zich aan moet 

houden.         

 

Wanneer je je niet aan de officiële regels houdt, dan noemt de wet dat een 

onregelmatigheid. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan het op onrechtmatige wijze vooraf 

kennis verkrijgen van opgaven van het examen, fraude zoals spieken, het plegen van 

plagiaat of gelegenheid geven tot spieken. Zonder opgaaf van redenen wegblijven bij een 

toets, of te laat komen bij een toets, is ook een onregelmatigheid. En te laat inleveren van 

werkstukken ook! 

 

In artikel 6 “Onregelmatigheden” van het Examenreglement is beschreven dat in geval van 

enige onregelmatigheid de locatiedirecteur maatregelen kan nemen, om welke mogelijke 

maatregelen het gaat en hoe er mede in het kader van hoor en wederhoor gehandeld dient 

te worden.  

 
Procedure: 
 

1. Bij een vermoeden van enige onregelmatigheid bij een onderdeel van het 
schoolexamen wordt dit gemeld bij de adjunct directeur van de afdeling waarin de 
kandidaat onderwijs volgt.  
 

2. De adjunct directeur hoort de melder van de onregelmatigheid, de betreffende 
kandidaat en indien gewenst nog andere leerlingen en/of personeelsleden. De 
kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan.  
 

3.  
a. De adjunct-directeur stelt vast of er in zijn ogen sprake is van een 

onregelmatigheid in de zin van artikel 6, lid 5 van het examenreglement. 
b. De adjunct-directeur deelt aan de leerling mee of er in zijn ogen, een maatregel 

moet worden genomen in de zin van artikel 6, lid 1 van het examenreglement. 
c. Wat betreft het nemen van de maatregel brengt de adjunct-directeur advies uit 

aan de locatiedirecteur (conform artikel 6 lid 2). 
 

4. De locatiedirecteur stelt op basis van de verslaglegging van de adjunct directeur en 
diens advies een voorgenomen besluit over de te nemen maatregel vast. De 
kandidaat en de ouders, voogd of verzorgers van de kandidaat, indien deze 
minderjarig is, worden schriftelijk geïnformeerd over het voorgenomen besluit. In het 
besluit wordt duidelijk omschreven om welke onregelmatigheid het gaat en welk vak, 
welke toets, eventueel welke (inlever)datum het betreft. Er wordt vermeld of er een 
maatregel wordt genomen. Zo ja, dan wordt de maatregel conform de mogelijkheden 
uit artikel 6 lid 2 vermeld. Tevens wordt aangegeven dat de leerling en de ouders, 
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voogd of verzorgers binnen een week na de dagtekening van de brief van de 
locatiedirecteur bezwaar kunnen aantekenen tegen het voorgenomen besluit. 
 

5. Bij bezwaar nodigt de locatiedirecteur de kandidaat en de ouders, voogd of 
verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, uit voor een gesprek. Indien 
gewenst kan de kandidaat zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen 
meerderjarige.  
 

6. Naar aanleiding van het gesprek zowanneer vermeld in lid 5 stelt de locatiedirecteur 
een definitief besluit vast over de te nemen maatregel en handelt conform lid 7 de 
zaak verder af.  
 

7. Bij geen bezwaar wordt na een week na de dagtekening van de brief het 
voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. De kandidaat ontvangt 
hierover een schriftelijke mededeling. In de brief wordt vermeld dat wanneer de 
kandidaat het niet eens is met het definitieve besluit, hij hiertegen beroep kan 
aantekenen bij de Commissie van Beroep (zie het examenreglement artikel 6 lid 4). 
Deze mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de schoolleider, de 
inspectie en aan de ouders, voogd of verzorgers van de kandidaat, indien deze 
minderjarig is.  
 

8. Een  vermoeden van enige onregelmatigheid bij het Centraal Examen wordt 
rechtstreeks gemeld bij de betreffende locatiedirecteur. De locatiedirecteur handelt 
vervolgens conform bovenstaande procedure en artikel 6 van het examenreglement.  

 
     

3.1 Toetsen en aanwezigheid     

 

Het schooljaar is verdeeld in drie cijferperioden die worden afgesloten met een toetsweek. 

Denk eraan: de status van de toetsen verschilt: sommige zijn SE‐toetsen, andere zijn 

voortgangstoetsen (4 havo, 4 en 5 vwo). Toetsen kunnen ook buiten de toetsweek worden 

afgenomen. Voor alle toetsen geldt dat je verplicht bent om deel te nemen.         

 

Wanneer je ziek bent, moeten je ouders je ziekmelden voordat de toets begint. Dit moet 

voor elke toets opnieuw! Voor leerlingen van 18 jaar en ouder geldt dat zij zich ook zelf 

mogen ziekmelden. Afwezigheid bij toetsen wordt alleen toegestaan indien er sprake is van 

een heel goede reden! Dit betekent dat je vooraf toestemming moet vragen bij de 

afdelingscoördinator. Een afspraak bij de tandarts is zeker geen goede reden.     

 

Wanneer je zomaar wegblijft bij een SE‐toets is dat een onregelmatigheid. Er wordt dan een 

maatregel genomen door de scholleiding. Bijvoorbeeld het geven van het cijfer één (1), of in 

de examenklas het verplichten een herkansing te gebruiken om de gemiste toets alsnog te 

maken. 

     

Zorg dat je op tijd bent wanneer er een toets is. Te laat komen bij een SE‐toets kan 

wanneer een onregelmatigheid worden gezien. Wanneer je meer dan 5 minuten te laat komt 

voor een SE‐toets, moet je je eerst melden bij de afdelingscoördinator. Hij/zij bekijkt wat er 

moet gebeuren. Je krijgt in ieder geval de verloren tijd er niet bij!     
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3.2 Inleverdata /te laat inleveren en andere onregelmatigheden     

 

In de PTA’s en studiewijzers zijn inleverdata vastgelegd met betrekking tot dossiers, 

verslagen, werkstukken en handelingsdelen. Die data zijn officieel. Overleg dus tijdens het 

maken van werkstukken regelmatig  met je docent. Zij/hij kan je begeleiden, zodat je de 

deadline ook haalt. Alleen wanneer je al een tijd ziek bent, kan er in overleg iets worden 

geregeld. Maak op tijd afspraken met je docent en de afdelingscoördinator; je moet altijd 

vooraf toestemming hebben om werk(stukken) later in te leveren. Wanneer je op de dag dat 

je iets moet inleveren ziek bent, moet je je werk door iemand anders, een klasgenoot of 

familielid, bij de docent laten brengen.     

     

Wanneer je je niet aan die inleverdata houdt, is dat een onregelmatigheid.         

 

Het maakt uit of het gaat om onderdelen van het schoolexamen waarvoor je een cijfer krijgt 

of dat het gaat om onderdelen van het schoolexamen waarvoor je een NB moet halen.     

     

Andere onregelmatigheden     

Bij alle toetsen die je in de 2e Fase maakt gelden dezelfde regels als bij het CE. Fraude op 

welke manier dan ook kan leiden tot uitsluiting van het CE  en wordt tenminste bestraft met 

het cijfer 1. Dit geldt ook indien je zonder geldige reden afwezig bent bij een toets. Bij het 

maken van toetsen is het bij je hebben van elektronische apparatuur verboden. Hieronder 

worden in ieder geval mobiele telefoons (smartphones, ipods, ipads, tablets, smartwatches, 

etc.) verstaan. Voor aanvang van de toets dienen deze in de kluis achtergelaten te worden. 

Elektronisch materiaal benodigd voor het maken van een toets, zoals een grafische 

rekenmachine is voor een aantal vakken wél toegestaan. Vraag je docent/surveillant.     

 

     

3.3 Hulpmiddelen bij toetsen     

 

Bij sommige toetsen heb je speciale hulpmiddelen nodig. Voorbeelden zijn een grafische 

rekenmachine, een (woorden)boek of een atlas. Bij boeken mag je vaak alleen een recente 

druk gebruiken. In deze boeken mag niets bijgeschreven zijn! Wanneer je bijvoorbeeld in je 

Binasboek allerlei aantekeningen hebt geschreven, en je gebruikt dat boek bij een toets, dan 

is dat hetzelfde wanneer een spiekbriefje. Dan pleeg je fraude en dat zal behandeld worden 

wanneer een onregelmatigheid.         

        

Voor het Centraal Examen is wettelijk vastgelegd welke hulpmiddelen je mag gebruiken. Je 

krijgt daar tijdens de examenvoorlichting een lijst van. Ook op het examen geldt: 

aantekeningen in hulpmiddelen worden beschouwd wanneer fraude, met alle consequenties 

van dien.     
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3.4 Inhalen van schoolexamentoetsen     

 

Wanneer je door ziekte of om een andere geldige reden, dit ter beoordeling van de 

schoolleiding, een SE-toets niet kon maken, moet je die toets inhalen. Indien er redenen zijn 

op grond waarvan dit niet kan, wordt in overleg met de afdelingscoördinator een andere 

regeling getroffen. Voor een mondelinge SE‐toets geldt: zo snel mogelijk, in overleg met de 

afdelingscoördinator en de vakdocent.  

        

In de examenklas moet je er rekening mee houden dat wanneer je een SE‐toets moet 

inhalen, dit tijdens de herkansingsperiode zal plaatsvinden. Dit betekent dat een toets die 

moet worden ingehaald NIET meet herkanst kan worden.     

 

Voor gemiste toetsen die alleen voor het rapportcijfer meetellen (voortgangstoetsen) gelden 

andere regels. Het inhalen daarvan kun je zelf met je docent regelen.     

     

 

3.5 Herkansingen         

     

Een aantal toetsen mag je herkansen. Niet elke SE‐toets is herkansbaar en ook de 

praktische opdrachten mag je over het algemeen niet herkansen, tenzij er in het PTA staat 

dat het wel mag. De regeling kun je terugvinden in het Examenreglement op: 

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen 

       

Herkansingen vinden plaats op door de school aan te wijzen momenten, die in de 

jaaragenda worden aangegeven.        

     

De leerling moet zich inschrijven voor een herkansing. Dit geldt voor de centraal 

georganiseerde herkansingen. De leerling maakt hierbij gebruik van de digitale inschrijving 

(via Teletop). Wanneer je een herkansingsaanvraag te laat indient, verspeel je het recht 

op een herkansing!     

     

Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets van het 

schoolexamen geldt wanneer definitief cijfer voor de desbetreffende toets.     

     

N.B. Wanneer je niet aan een aangevraagde herkansing deelneemt, vervalt de 

desbetreffende herkansing. Het alsnog maken van de herkansing is niet mogelijk. Dit 

geldt ook indien je afwezigheid bij de herkansing is veroorzaakt door ziekte of andere 

redenen buiten  je eigen wil om.  

 

     

3.6 Herexamen   

     

Het herexamen is iets anders dan een herkansing. Je kunt alleen herexamen doen voor een 

vak dat met slechts een schoolexamen wordt afgesloten in een bepaald leerjaar. De regeling 

kun je terugvinden in het Examenreglement, artikel 53: 

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen     

 

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen
http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen
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Het herexamen bevat onderdelen van het examenprogramma die door de docent zijn 

vastgesteld en die een kans geven het cijfer te verbeteren.         

     

De kandidaat dient een aanvraag tot herexamen schriftelijk in bij de afdelingscoördinator. De 

kandidaat wint advies in bij de vakdocent.  

 

 

3.7 Cijfercontrole         

     

Je krijgt vanaf de vierde klas bij een aantal vakken ook cijfers, die meetellen voor je eindcijfer 

schoolexamen. De administratie van die cijfers moet heel zorgvuldig gebeuren. Omdat het 

over jouw cijfers gaat, omdat het in jouw belang is dat alles klopt, en dat je uiteindelijk 

correcte eindcijfers krijgt, ben je verplicht om elke cijferlijst die je krijgt te controleren. Dat 

betekent dat je alle cijfers die je haalt, zelf ook in je agenda. Je krijgt 3 werkdagen (na het 

ontvangen van je SE‐lijst) de tijd om verschillen tussen de cijfers op de SE‐lijst en je eigen 

administratie te melden bij je vakdocent. Daarna liggen de cijfers vast. Denk erom: wanneer 

je een te laag cijfer niet meldt, benadeel je jezelf. Je bent verplicht om elke fout te melden.  

 

Het spreekt vanzelf dat je je eindcijfer schoolexamen heel zorgvuldig moet controleren. 

Daarvoor heb je de wegingen in het PTA nodig. Bewaar je cijferlijsten zorgvuldig!     

     

In het examenjaar, vlak voordat de SE‐cijfers naar de Inspectie worden gestuurd, word je 

verzocht de juistheid van je SE‐cijfers te bevestigen.         

     

     

3.8 Hoe komt het cijfer voor het (eind)rapport tot stand?     

     

Per schooljaar zijn er 3 cijferrapportages: in november, april en einde schooljaar. Je kent de 

gemiddelden per vak die je tot dan toe hebt behaald. Die gemiddelden worden op het 

overgangsrapport door je docent afgerond tot een heel cijfer. Verder let je docent erop of je 

de onderdelen die je naar behoren moest hebben gedaan, ook goed voor elkaar hebt.     

 

 

3.9 Overgaan of doubleren         

     

Voor de overgangsnormen verwijzen we naar:  

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/overgangsnormen 

 

Verder hanteren we een aantal bijzondere regelingen bij doubleren, namelijk: 

 

- Bijzondere (overstap)regelingen bovenbouw 

- Regeling behoud leerresultaten 

 

Deze regelingen zijn te vinden op:  

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen/tweede-fase/regelingen 
 

 

       

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/overgangsnormen
http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen/tweede-fase/regelingen
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3.10 Afsluiten van vakken     

     

Zoals je in de schema’s per profiel hebt kunnen zien, zijn er verschillende manieren om een 

vak af te sluiten. Voor de meeste vakken is dat het centraal examen. Uitzonderingen hierop 

zijn:     

     

1. De vakken CKV en LO moet je afsluiten met “Voldoende” of “Goed”. Wanneer je deze 

vakken niet met ‘Voldoende’ of ‘Goed’ hebt afgesloten, kun je niet slagen.     

2. Verder moet je ‘Naar Behoren’ hebben deelgenomen aan Levensbeschouwing, 

mentoraat, LOB, introductieactiviteiten.     

 

 

Dan blijven nog over de vakken die je alleen met een schoolexamen afsluit.    

 

Havo‐4 : CKV, LV en MA     

Havo‐5 : LO, BSM en NLT     

Vwo‐4 : LV en MA     

Vwo‐5 : CKV     

Vwo‐6 : LO, NLT en wiskunde D         

  

    

3.11 Rekentoets   

     

Leerlingen in 4 havo en 5 vwo nemen in het voorexamenjaar deel aan de landelijk verplichte 

rekentoets. Een leerling heeft in totaal vier mogelijkheden gedurende 4-5 havo en 5-6 vwo 

om voor de rekentoets een voldoende resultaat te behalen. Bij voldoende resultaat is de 

rekentoets afgesloten.  

 

Voor schooljaar 2017-2018 geldt: 

- 5 havo : Leerlingen moeten de rekentoets wel maken, maar de toets telt nog niet mee  

 voor het halen van het diploma. Wel komt het resultaat op de cijferlijst te    

 staan 

- 6 vwo : De rekentoets telt mee voor het vwo-examen. Je moet minimaal een 5 halen  

  om te slagen voor de rekentoets. Daarnaast mag je voor maximaal 1 van de      

  4 vakken Engels, Nederlands, wiskunde en de rekentoets een 5 halen (de    

  rest moet 6 of hoger zijn). Het cijfer telt niet mee voor het gemiddelde cijfer   

  van het centraal examen.  

 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20170411/afnameperiodes-rekentoets-vo-2018/2018 

 

3.12 Slaag/zakregeling     

    

Je bent geslaagd wanneer je:     

- voor alle vakken het eindcijfer 6 of meer hebt behaald;     

- of voor één vak het eindcijfer 5 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer 

hebt behaald;     

- of voor één vak het eindcijfer 4 en voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer 

hebt behaald en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt; 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20170411/afnameperiodes-rekentoets-vo-2018/2018
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- of voor twee van je vakken het eindcijfer 5 hebt behaald, dan wel voor één van je 

vakken het eindcijfer 4 en voor één van je vakken het eindcijfer 5 hebt behaald en 

voor de overige vakken het eindcijfer 6 of meer hebt behaald en het gemiddelde van 

de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt  

    

Daarnaast geldt: 

- kernvakkenregeling: maximaal één keer het eindcijfer 5 (gemiddelde SE en CSE) 

voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (voor vwo ook rekentoets) 

- én het gemiddelde van alle vakken waarin CSE gedaan wordt moet tenminste 5,50 

zijn (niet afgeronde cijfers) 

- CKV en LO moeten voldoende zijn 

- Geen van de cijfers binnen het combinatiecijfer mag lager zijn dan een 4 

     

Na het eerste Centraal Examen mag je in het tweede tijdvak opnieuw examen afleggen in 

één van de vakken waarin je Centraal Examen hebt gedaan om alsnog  te slagen, of om een 

cijfer te verbeteren. Het hoogste cijfer telt. 

     

Helaas kan het gebeuren dat je ook na het tweede tijdvak niet geslaagd bent. Om te bepalen 

wat het beste vervolg van jouw schoolloopbaan is nodigen wij jou en je ouders dan uit voor 

een gesprek hierover met de mentor, de coördinator en de decaan.  

 

Mogelijkheden voor het vervolgen van de schoolloopbaan zijn: 

- Opnieuw geplaatst worden in een examenklas (5 havo dan wel 6 vwo) 

- Plaatsing op het VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) 

- Plaatsing in een VAVO-HO-traject (VAVO gecombineerd met een HBO-opleiding) 

- Anders 

 
Voor alle bovengenoemde mogelijkheden geldt: niet alles is geschikt voor elke leerling. In het 

gesprek met de mentor, de coördinator en de decaan zal bekeken worden wat voor jou de 

best passende optie is. 

     

 

3.13 Vrijstellingen wanneer je bent gezakt     

     

Zie 3.10 Overgaan en doubleren 

     

     

3.14 Doorstromen van 5 havo naar 5 vwo         

     

Wanneer je het diploma havo hebt gehaald, kun je eventueel doorstromen naar 5 vwo. 

Hiervoor hebben we de regeling ‘Overstap 5H-5V’: 

   

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen 

    

     

     

  

http://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/leerlingen-2/tweede-fase/regelingen
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4.0 Begeleiding     
     

De volgende personen zijn voor jou en je studie hier op het Twents Carmel College 

(loc. Lyceumstraat) erg belangrijk:         

     

1. Mentor 

De mentor praat in de loop van het jaar een paar keer met je over je cijfers, hoe het met 

je gaat op school en of je op schema ligt met je werk. Zoek zo nodig vaker contact met je 

mentor, neem zelf tijdens het mentoruur ook initiatief! Wanneer je ouders in overleg met 

jou iets willen weten van school, kunnen ze altijd je mentor bellen.  

 

2. Afdelingscoördinator 

De afdelingscoördinator coördineert de dagelijkse gang van zaken. De 

afdelingscoördinatoren voor de bovenbouw zijn Dhr. Damveld (vwo) en Dhr. Meulenbeld 

(havo). Zij houden zich o.a. bezig met klassenindeling, de controle over en het beheer 

van de leerling-gegevens (studieresultaten, absentie, spijbelen, ziekte), het toezicht op 

de naleving van de afdelingsafspraken, het verlenen van verlof e.d. 

 

3. Decaan     

De decaan is eindverantwoordelijk voor LOB: Loopbaanoriëntatie en begeleiding. 

Daaronder valt onder andere advies profielkeuze en begeleiding naar een vervolgstudie 

onder. Voor de locatie Lyceumstraat is mevr. de Sousa de decaan. 

     

4. Examensecretariaat 

Mevr. de Sousa is als examensecretaris verantwoordelijk voor de werkzaamheden van 

het examensecretariaat. Je kunt haar bereiken via email:    

t.desousa@twentscarmelcollege.nl.       

     

5. Adjunct-directeur    

Voor de klassen 3-4-5 havo : mevr. A. Roersma (kamer A007)     

Voor de klassen 3-4-5-6 vwo : mevr. J. in ‘t Veld (kamer D002)         

        

6. Locatiedirecteur     

Voor de locatie Lyceumstraat is Dhr. P. van Haren de locatiedirecteur. Wanneer je er 

ondanks je mentor, de examensecretaris of je adjunct-directeur niet uitkomt, kun je bij 

hem terecht. Je kunt dan een afspraak maken via het secretariaat in kamer A011.     

     

De hierboven genoemde personen weten alles over de organisatie van de Tweede Fase 

en kunnen je dus helpen wanneer je daar vragen over hebt.        

 

mailto:sousa@twentscarmelcollege.nl

