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Mavo

 Het
commissie-examen voor
de vakken
Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento
bestaat uit twee (2) onderdelen, namelijk:
1. Commissie-examen:
schriftelijk gedeelte
mavo.
Er wordt voor de talen (Nederlands, Engels,
Spaans
en
Papiamento)
een
schrijfvaardigheidsexamen
afgenomen.
Dit
onderdeel vindt in januari van het lopende
schooljaar plaats.
2.Commissie-examen: mondeling gedeelte
mavo.
Dit onderdeel is van toepassing op alle vakken,
behalve wiskunde en scheikunde wel inclusief
de talen, en wordt mondeling afgenomen in de
periode maart-april van het lopende schooljaar.
Dit onderdeel kan niet herkanst worden.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 bestaat het
commissie-examen voor de vakken Wiskunde en
Scheikunde alleen uit een schriftelijk gedeelte. Dit
onderdeel vindt in januari van het lopende
schooljaar plaats.
 Van alle schriftelijke commissie-examens
(Ne,en,sp,pa,wi en sk) mag 1 vak herkanst
worden.
 Vanaf
het
schooljaar
2015-2016
dienen
kandidaten die na het behalen van het mavo
diploma naar het havo wensen door te stromen
examen te hebben afgelegd in zeven (7) vakken
op het mavo.

Havo/Vwo
 Het havo heeft voor het vak geschiedenis naast
het mondelinge examen ook een centraal
examen.
commissie-examen
voor
het
vak
 Het
aardrijkskunde (havo & vwo) bestaat uit twee (2)
onderdelen. AK-onderdeel 1 wordt schriftelijk
afgenomen en AK-onderdeel 2 wordt mondeling
afgenomen.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 heeft het havo
voor het vak aardrijkskunde naast het mondelinge
examen ook een centraal examen.

o Het Vwo heeft voor het vak geschiedenis
naast het mondelinge examen ook een
centraal examen.
o Vwo/havo hebben voor het vak Papiamentse
taal en cultuur naast het mondelinge examen
ook een centraal examen.
o Het vwo heeft voor het vak aardrijkskunde dit
schooljaar naast het mondelinge examen
geen centraal examen.
 Vanaf het schooljaar 2016-2017 dienen havo
kandidaten examen af te leggen in zeven (7)
vakken.
 Schooljaar 2017-2018 dienen vwo kandidaten
examen af te leggen in acht (8) vakken.

Aanscherpingseisen bij de slaag/zak
regeling H/V
1) CE-gemiddelde
Het rekenkundig gemiddelde van alle bij het
centraal examen (CE) behaalde cijfers van de
kandidaat moet tenminste 5,5 zijn {= CE-eis}
Alle behaalde cijfers voor de CE’s worden bij
elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal CE’s
dat de kandidaat heeft gedaan om een havo of
vwo diploma te behalen. Met een gemiddelde
lager dan 5,50 is de kandidaat gezakt. Ook voor
de bis-kandidaten, avondhavo en landsexamen
kandidaten is deze regel van toepassing.
Leerlingen van het Avondhavo en het
landsexamen die gebruik gaan maken van eerder
behaalde certificaten of cijferlijsten dienen
rekening te houden met de eerder behaalde
centraal examen. Alle CE-cijfers tellen mee in
de berekening van het gemiddelde. Het kan
raadzaam zijn om in voorkomende gevallen ook
in een met een voldoende afgesloten vakwaarvoor een laag CE-cijfer is behaald, opnieuw
examen te doen met het oog op het kunnen
voldoen aan de CE-eis.

De CE-eis gaat in voor:
HAVO: vanaf het schooljaar 2014-2015.
VWO:
vanaf het schooljaar 2015-2016.
2) Kernvakkenregeling
VWO/HAVO: De kernvakkenregeling is van
toepassing op de vakken Nederlands, Engels en
wiskunde (A of B). Voor deze drie vakken mag
de kandidaat maximaal één vijf (5) als eindcijfer
behalen.
Indien een kandidaat geen wiskunde in zijn
pakket heeft, dan geldt de kernvakkenregeling
alleen voor de overige kernvakken. Wanneer
het vak wiskunde een extra vak is, dan geldt
de standaardregel dat het extra vak niet mee
telt voor de uitslag als de kandidaat door het
niet meetellen van dit vak kan slagen.
De kernvakkenregeling gaat in voor:
HAVO: vanaf het schooljaar 2015-2016.
VWO:
vanaf het schooljaar 2016-2017.
3) De rekentoets
De rekentoets is voorlopig voor mavo, havo en vwo
uit de slaag-/zakregeling gehaald.
De ingangsdatum van de rekentoets als onderdeel
van de slaag/zakregeling voor mavo, havo en vwo
wordt later bekend gemaakt; de rekentoets is wel
verplicht.

