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1. Voorwoord 
 
Aan de leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl van het Carolus Clusius College 
 
Voor jullie ligt het algemene deel van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor 
het schooljaar 2018-2019. Hierin vinden jullie een overzicht van de belangrijkste 
zaken en afspraken waarmee jullie het komende jaar te maken krijgen.  
 
Dit algemeen deel geldt voor één schooljaar. Wie gedoubleerd is, krijgt te maken met 
het algemeen deel en de PTA’s van het nieuwe schooljaar en kan geen rechten 
ontlenen aan het algemeen deel en de PTA’s van het vorige jaar. 
 
Veel succes in de bovenbouw vmbo-tl op het Carolus Clusius College! 
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2. Overzicht onderdelen PTA per vak 
 
Het complete PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van alle vakken vind je in 
een apart document op de website van school. Het PTA geeft een overzicht van alle 
zaken die van belang zijn voor een vak en het betreft één schooljaar.  
 
Het PTA bevat de volgende onderdelen: 
1.  Overzicht aantal toetsen. 
2.  Stofomvang toetsen – uit welk boek je de stof moet leren. 
3.  Toetsing - duidelijke omschrijving van soort, duur en moment van toetsing. 
4.  Praktische opdrachten (PO) - het aantal ervan en aanduiding periode.  
5.  Handelingsdeel – het aantal en aanduiding periode.  
6.  Zwaarte toetsen in het geheel van het jaar en het meetellen voor SE. 
 
 
 
3. Praktische zaken 
 

3.1  Snipperurenkaart 
 

Alle vmbo-leerlingen ontvangen voor de herfstvakantie hun eerste snipperurenkaart 
(5 snipperuren) als er geen sprake is van ongeoorloofd verzuim. Per periode 
kunnen de leerlingen 5 snipperuren vrij besteden, in overleg met de vakdocent. De 
leerling ontvangt aan het begin van periode 2 en periode 3 alleen een nieuwe 
snipperkaart indien hij/zij geen ongeoorloofd verzuim heeft en voor alle afwezige 
uren de absentiekaarten zijn ingeleverd. 

 
3.2 iPad 

 
In het vmbo is de iPad een aanvullend leermiddel, naast de boeken. Sommige 
leerlingen maken gebruik van een laptop. De docent heeft de eindregie over de 
inzet van laptop of iPad in de les en geeft aan wanneer het gebruik ervan niet 
passend is.  
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4. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 
 

4.1  TL3 
Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een 
toetsperiode. De toetsen in de toetsperioden zijn groter, duren langer en gaan over 
grotere hoeveelheden stof. 
 
Toetsperiode 1:  20 nov. t/m 28 nov. 
Toetsperiode 2:  13 maart t/m 21 maart 
Toetsperiode 3:  19 juni t/m 27 juni 
 

4.2 TL4  
Het schooljaar is verdeeld in 3 perioden. De eerste twee perioden worden afgesloten 
met een toetsperiode. Deze worden gebruikt om de leerlingen te laten wennen aan 
het aftoetsen van grotere hoeveelheden stof (zoals op het examen) en als 
examenvoorbereiding. De derde periode wordt niet afgesloten met een toetsperiode, 
maar met het Centraal Eindexamen. 
 
Toetsperiode 1:  20 nov. t/m 28 nov. 
Toetsperiode 2:  13 maart t/m 21 maart 
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5. Overgang en herkansing 
 

5.1 Inleiding 
Alle cijfers die je in TL3 haalt, tellen mee voor de overgang naar TL4.  
In TL3 sluit je een aantal vakken en opdrachten af die verplicht zijn om mee te 
mogen doen aan het examen. 
Alle cijfers die je in TL4 voor een vak haalt, tellen mee voor de slaag- zakregeling en 
vormen dus een onderdeel van je eindcijfer. Ook in TL4 sluit je ook een aantal 
vakken en opdrachten af die verplicht zijn om mee te mogen doen aan het examen. 
 

5.1.1  Drie categorieën vakken 
Een leerling heeft 3 categorieën vakken in zijn pakket: 

• vakken in het gemeenschappelijk deel (deze vakken heeft iedereen); 
• vakken in het profieldeel: verplichte vakken en profielkeuzevakken; 
• vakken in het vrije deel. 

Voor al deze vakken houdt de leerling een examendossier bij voor het SE 
(School Examen, zie 5.1.3). voor een aantal vakken doet hij bovendien het CE 
(Centraal Examen, zie 5.1.5). 

 
5.1.2 Het examendossier  

 Hierin zitten de resultaten van: 
• toetsen met open en gesloten vragen; 
• praktische opdrachten; 
• handelingsdelen; 
• profielwerkstuk 
• LOB-dossier 

 
In het examendossier komen al je cijfers/beoordelingen van je schoolexamen 
te staan. Ook het resultaat van je profielwerkstuk, de praktische opdrachten en 
het handelingsdeel gericht op oriëntatie op studie en beroep (LOB) worden in 
het examendossier vermeld. Het examendossier wordt op school bijgehouden 
en bewaard. Als je van school gaat krijg je het mee, hopelijk samen met je 
diploma. 

 
 

5.1.3 Vakken waarbij SE-cijfer/beoordeling het eindcijfer/beoordeling is 
Bij een aantal vakken is het cijfer/beoordeling voor het SE tevens het 
eindcijfer/beoordeling. Dit betreft de volgende vakken: 

• Godsdienst (eind klas 3 vmbo-tl) 
• CKV (eind klas 3 vmbo-tl) 
• Maatschappijleer (eind klas 4 vmbo-tl) 
• Lichamelijke opvoeding (eind klas 3 vmbo-tl en eind klas 4 vmbo-tl) 
• LO2 
• TeTo 
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5.1.4 Voorwaarden voor deelname aan het Centraal Eindexamen  
Deelname aan het Centraal Examen (CE) is pas mogelijk, als zowel de 
becijferde als niet becijferde onderdelen van alle examendossiers zijn 
afgerond. Het hele handelingsdeel moet zijn afgevinkt, het profielwerkstuk 
moet tenminste een voldoende zijn en de deelvakken Culturele en 
Kunstzinnige Vormingen, lichamelijke opvoeding en LOB in het 
gemeenschappelijk deel moeten zijn beoordeeld met voldoende of goed.  
 
5.1.5  Moment van afname van het Centraal Examen 
Het Centraal Examen wordt één keer per jaar afgenomen. Het eerste tijdvak in 
vindt plaats in mei 2019, het tweede tijdvak in juni 2019. 

 
5.1.6  Vaststelling eindcijfers 
Voor de vaststelling van de eindcijfers geldt dat het cijfer voor respectievelijk 
het SE en het CE elk voor de helft het eindcijfer voor een vak bepalen.  
 
5.1.7 Afronding SE 
Voor enkele vakken wordt het SE afgesloten aan het eind van vmbo-tl klas 3. 
Dit zijn de vakken Godsdienst en CKV  
Voor de andere vakken geldt dat in vmbo-tl klas 3 het gemiddeld behaalde 
eindcijfer voor 30% meetelt in het SE-cijfer in het eindexamenjaar. Aan het 
eind van vmbo-tl klas 3 wordt op de cijferkaart een overzicht van de behaalde 
SE-cijfers vermeld. Bij onvolkomenheden hierin moet binnen 24 uur na 
uitreiking van de cijferkaart bezwaar worden aangetekend bij de teamleider. 
Daarna zijn de cijfers definitief en kan er niet meer op worden teruggekomen.  
 
In het eindexamenjaar wordt in april het SE volledig afgerond. Iedere leerling 
ontvangt het overzicht van de SE-cijfers van alle vakken plus de beoordeling 
‘voldoende’ of ‘goed’ voor de vakken lichamelijke opvoeding, CKV en LOB. 
Deze lijst moet na controle voor akkoord getekend worden. 

 
5.1.8 Vaststelling SE-cijfers, CE-cijfers 
Er zijn twee mogelijkheden: 

 
1. Het SE-cijfer is eindcijfer. Dit cijfer is een heel getal. 
2. Het SE-cijfer levert samen met het CE-cijfer het eindcijfer op. Hierbij geldt 

dat het cijfer voor respectievelijk het SE en het CE elk voor de helft het 
eindcijfer voor een vak bepalen. Dit eindcijfer is een heel getal.  

 
5.1.9 Compensatiepunt Maatschappijleer 
Je doet weliswaar geen Centraal Examen Maatschappijleer, maar het telt wel 
mee in de uitslagregeling. Als je dus een compensatie-7 nodig hebt, mag die 
bij het vak Maatschappijleer staan. Heb je een 5 voor Maatschappijleer, heb je 
gelijk een tekortpunt. Als je een 3 haalt voor Maatschappijleer, ben je gezakt. 
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5.1.10  Officiële slaag- zakregeling 
Als je hebt deelgenomen aan het eindexamen en het CE voor alle vakken hebt 
afgelegd binnen één schooljaar, ben je geslaagd als: 

1. Het gemiddelde van alle cijfers gehaald bij het CE minstens een 5,5 
is. Is dit niet het geval, dan ben je gezakt (dus met een gemiddelde 
van 5,49 ben je gezakt) 

2. Vervolgens wordt van alle vakken het definitieve eindcijfer bepaald. 
Dit is het gemiddelde van het SE en het CE.  

 
Je kunt alleen slagen als je bij de eindcijfers voor Nederlands minimaal een 5 
hebt. 

 
 Bovendien: 

• Alle eindcijfers 6 of hoger, of 
• 1 x een 5 en al je andere eindcijfers 6 of hoger, of 
• 1 x een 4 en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of 

hoger (totaal van de eindcijfers dient gemiddeld 6,0 te zijn), of 
• 2 x een 5 en al je andere eindcijfers 6 of hoger en ten minste één 7 of 

hoger (totaal van de eindcijfers dient gemiddeld 6,0 te zijn). 
 
Èn 

• voor de vakken godsdienst, lichamelijke opvoeding, CKV en voor het 
profielwerkstuk de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald. 

• de rekentoets moet gemaakt zijn. Het cijfer wordt vermeld op je eindlijst. 
 
 

Cum laude vermelding 
Het is mogelijk om een cum laude (met lof) vermelding te krijgen op je 
diploma. Je bent Cum Laude geslaagd als het gemiddelde van je eindcijfers 
onafgerond een 8,0 of hoger is. De vakken die meetellen in de berekening 
zijn: 

§ Nederlands 
§ Engels 
§ Vakken in het sectordeel 
§ Het vak uit het vrije deel waarvoor je het hoogste eindcijfer 

hebt gehaald. 
De rekentoets telt niet mee. 
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5.2 Overgang 
 

5.2.1 Overgangsreglement vmbo-tl 3 
Leerlingen die in de bespreekzone staan worden aan het eind van vmbo-tl 3 
besproken voor de overgang naar vmbo-tl 4. De docenten geven een advies 
af voor de leerling en in het driehoeksgesprek (mentor, leerling, ouders) wordt 
een overgangsbeslissing genomen.  

 
Het aantal tekortpunten wordt bepaald met het cijfer 6,0 als uitgangspunt. Zo 
telt bijvoorbeeld het cijfer 5,8 als 0,2 tekortpunten, het cijfer 4,9 als 1,1 
tekortpunten. 

 
De overgangscriteria staan hieronder. Je moet hebben voldaan aan alle 
toetsen en handelingsdelen uit het PTA. 

 
 Gemiddelde 

cijfer 
 Aantal 

tekorten 
 

1 6,0 of hoger en 2,0 of minder De leerling is bevorderd naar klas 4 vmbo-TL 
2 5,9 of lager of 2,1 t/m 4,0 Bespreekzone, overgangsgesprek voor een 

bevordering naar klas 4 vmbo-TL  
3 n.v.t.  4,1 of meer De leerling is bevorderd naar klas 3 of 4 vmbo-

kader.  
 

 
 

Wanneer een leerling niet voldaan heeft aan alle toetsen en handelingsdelen 
uit het PTA kan de leerling niet bevorderd worden naar 4 vmbo-tl maar wel 
naar 3 vmbo-kader. 

 
5.2.2  Afspraken rondom overgang en doublure 
Op het CCC proberen we ervoor te zorgen dat leerlingen een passend 
diploma halen. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt over 
doorstromen, doubleren en zakken voor je examen. 
 
• Het is niet mogelijk om in twee opeenvolgende leerjaren te doubleren. 

Zakken voor je eindexamen valt niet onder deze afspraak. Als je bent 
gezakt voor je eindexamen ben je welkom om je examenjaar over te doen 
op het CCC. 

• Het is niet mogelijk om twee keer in hetzelfde leerjaar te doubleren. 
 
N.B. We behouden ons het recht voor uitzonderingen op deze regels te maken 
in individuele gevallen of bijzondere omstandigheden.  
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5.2.3 Vrijstellen en inhalen bij doubleren en zakken 
De vakken CKV, godsdienst en het profielwerkstuk hoeven per afzonderlijk 
vak niet meer gevolgd te worden mits de eindbeoordeling minimaal een 
voldoende is.  
Het vak maatschappijleer hoeft niet meer gevolgd te worden mits de 
eindbeoordeling minimaal een 7 is.  
Een leerling die als gevolg van deze regels een of meerdere vakken niet hoeft 
te volgen werkt (een deel van) deze tijd in het OLC. Hierover worden 
afspraken gemaakt met de teamleider. Controle op aanwezigheid gebeurt in 
het OLC. 
 
Voor de overige vakken geldt dat de sectie bepaalt of handelingsdelen of PO’s 
geheel of gedeeltelijk moeten worden overgedaan. Hierover wordt overlegd 
met de teamleider. Uitgangspunt is dat het cijfer met minimaal een 7,0 of de 
beoordeling voldoende of hoger niet opnieuw gedaan hoeven worden. Het 
oude cijfer of beoordeling blijft staan.  
 
N.B. Indien de inhoud van een bovengenoemd vak, een PO of handelingsdeel 
verandert, kan hier nooit een vrijstelling voor verleend worden. In dat geval 
komen bovenstaande afspraken te vervallen en moet het betreffende vak, PO 
of handelingsdeel opnieuw gedaan en beoordeeld worden. Het oude cijfer of 
de oude beoordeling komt te vervallen.  

 
5.3 Herkansing 
 

5.3.1    Uitgangspunten 
1. Herkansen geldt alleen voor TL4 voor de toetsweektoetsen 
2. Inhalen gaat altijd voor herkansen. Inhalen is een plicht; herkansen een 

recht. 
3. Het hoogste behaalde cijfer geldt als definitief cijfer. 

   
5.3.2    Aantal herkansingsmogelijkheden 
In klas 4 zijn er 3 herkansingsrondes in één schooljaar. 
Leerjaar Toetsperiode 1 Toetsperiode 2 Centraal Examen 
TL 4  1 herkansing  1 herkansing  1 herkansing CE 

 
Herkansen betreft alle toetsen, ook voldoende gescoorde toetsen mogen 
worden herkanst. Voor leerlingen die door langdurige ziekte tijdens een 
toetsperiode meerdere toetsen gemist hebben, wordt een aparte regeling 
getroffen. Dit is ter beoordeling van de teamleider.  

 
5.3.3    Beperking herkansen 
• Vaardigheidstoetsen (luister- en kijkvaardigheid) en mondelinge toetsen 

van Nederlands, Engels, Duits en Frans mogen in geen enkel leerjaar 
herkanst worden.  

• Ook practica van natuurkunde, scheikunde en biologie zijn niet 
herkansbaar. 

• Er is wel een totaal maximum herkansingstoetsen, maar géén maximum 
per vak. Dat wil zeggen dat een leerling in één schooljaar voor bijv. het ene 
vak niets herkanst en voor een ander vak 2 toetsen.  
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5.3.4    Inhalen gemiste toetsen/ herkansing 

1. Inhalen van toetsen gaat voor herkansen. Bij het missen van een toets 
gaat een herkansing verloren. 

2. Deelname aan herkansingen moet door de leerling via Magister 
aangemeld worden voor een bepaalde datum. De uiterste 
inschrijfdatum wordt door de mentoren verteld. 

         
5.3.5    Onderdelen handelingsdeel 
De herkansingsmogelijkheden hiervan worden per sectie geregeld. 

 
 

5.3.6    Herkansen van toetsen buiten de toetsperiodes 
  Toetsen buiten de toetsperiodes kunnen niet worden herkanst. 
 
 

5.3.7    Inhalen van toetsen buiten de toetsperiode 
Wanneer een leerling een toets heeft gemist door bijv. ziekte wordt met de 
docent een afspraak gemaakt voor het inhalen van deze toets. De docent 
noteert INH (inhalen) in Magister. Het initiatief voor het inhalen ligt bij de 
leerling. Er is een centraal inhaalmoment op maandagmiddag het 8e en 9e 
lesuur. Wanneer een leerling een toets niet inhaalt dan kan hij/zij niet 
bevorderd worden of niet ingeschreven voor het Centraal Examen.  

 
5.3.8    Inhaal- en herkansingsdag  
Op de inhaal- en herkansingsdag worden toetsen en opdrachten uit de 
toetsweek ingehaald of herkanst. Leerlingen en ouders hebben hierin zelf de 
verantwoordelijkheid om het overzicht te bewaren. Wanneer een leerling de 
gemiste toets(en) niet inhaalt dan kan hij/zij niet bevorderd worden of niet 
ingeschreven voor het Centraal Examen 
 
De inhaal- en herkansmomenten staan vermeld in de jaarwijzer.    
 

5.4 Fraude 
Fraude bij examenonderdelen (SE en CE) kan ernstige consequenties 
hebben. Niet alleen voor degene die fraudeert of een ander helpt te frauderen 
maar soms ook voor de hele groep of jaarlaag. 
Fraude moet daarom altijd gemeld worden bij de directeur en ook bij de 
inspectie. 

  
De regels en sancties omtrent fraude zijn terug te vinden in het 
examenreglement (1.3.1 en 1.3.2) op www.hetccc.nl  
 
De directeur kan in voorkomende gevallen anders beslissen dan in het 
examenreglement geregeld. Dit is ter beoordeling van de directeur.  
Indien zich situaties voordoen waarin het examenreglement niet voorziet, 
beslist de directeur. 
Het examenreglement is te downloaden op www.hetccc.nl  
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5.5  Overstappen van havo naar vmbo-tl en van vmbo-tl naar havo  
 

5.5.1 Instromen in vmbo-tl klas 4 vanaf 3 havo van het CCC 
Als een leerling wil overstappen van 3 havo naar vmbo-tl klas 4 moet er aan 
de volgende voorwaarde voldaan worden. 
• Het gemiddelde jaarcijfer eind 3 havo moet minimaal een 5,5 zijn. 

De jaarcijfers voor de gekozen vakken worden omgerekend met de formule 
(x0,8+2). 

 
Voor de vakken biologie, CKV, LO2, TeTo, CE, BHA, beide GPO’s en het 
handelingsdeel moet mogelijk een inhaalprogramma gevolgd worden. Dit dient 
voor de kerstvakantie afgerond te zijn.  
 
Leerlingen hebben tot de kerstvakantie de gelegenheid hun vakkenpakket te 
wijzigingen. 

 
 

5.5.2 Instromen in vmbo-tl klas 4 vanaf een andere school 
Bij instroom van een andere school in vmbo-tl klas 4 gelden de volgende 
regels: 
• De leerling moet een goede slagingskans hebben (ter beoordeling van de 

teamleider) anders vindt plaatsing in klas 3TL plaats. 
• De leerling kan alleen vakken kiezen die ook in het derde leerjaar gevolgd 

zijn en op het CCC worden aangeboden. 
• Voor sommige vakken, beide GPO’s en het handelingsdeel moet mogelijk 

een inhaalprogramma gevolgd worden. Dit dient voor de Kerstvakantie 
afgerond te zijn. 
 

5.5.3 Havoroute 
Bij de overgang naar klas 4TL kan gekozen worden voor het volgen van een 
route die je voorbereidt op een overstap, na het eindexamen TL, naar 4 havo. 
Om aan deze route deel te mogen nemen dien je aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 
• Voldoen aan de overgangsnormen voor 3TL,  
• Het kiezen van een extra vak in klas 4. 
• Een positief advies van teamleider, decaan en mentor. 

 
5.5.4 Van vmbo-tl klas 4 naar 4 havo 
Voor de overstap van vmbo-tl klas 4 naar 4 havo moet je aan de volgende 
voorwaarden voldoen: 
• Gemiddeld minimaal een 6.5 op de eindcijfers (bij 7 vakken) 
• Geen tekorten op de vakken Ne, En, wi (6.0 of hoger). 
• De rekentoets met minimaal een voldoende afsluiten. 
• Het gevolgd hebben van de havo route (havo vakkenpakket). 
• Een positief advies van teamleider, decaan en mentor. 

 
NB: Na de uitslag van het eindexamen TL wordt een definitief besluit genomen 
over de toelaatbaarheid van een leerling naar 4 havo. 

 


