
 
 

Inleiding 
 
Dit is  het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting, kortweg PTA 
genoemd. 
Voor de meeste vakken bestaat het examen vmbo, havo en vwo uit twee delen:  
 
het schoolexamen  
en het centraal examen. 

Het schoolexamen begint dus voor de meeste vakken al  in vmbo-3, havo-4 en vwo-
4.  Alle toetsen, praktische opdrachten en handelingsdelen die betrekking hebben op 
het schoolexamen staan per leerjaar en per vak beschreven in het PTA.  

Je leest in het PTA de weging per toets af en je ziet hoe het SE-jaar-eindcijfer voor 
het betreffende vak bepaald wordt.  
Je kunt ook aflezen voor hoeveel procent elk SE-jaar-eindcijfer voor het betreffende 
vak meetelt voor je uiteindelijke SE-eindcijfer. 
 
Voor de meeste vakken geldt dat er in de voor-examenjaren (vmbo3, havo4 en 
vwo4-5) naast schoolexamen-toetsen ook toetsen worden afgenomen die alleen 
meetellen voor de overgang, het zogenaamde ‘voortgangsdossier’ (VGD). Deze 
toetsen zijn niet opgenomen in het PTA. Je hoort van je docent aan het begin van het 
schooljaar hoe je ‘overgangs-cijfer’ is opgebouwd. 
Als er in een jaar geen PTA van een vak aanwezig is dan tellen de toetsen in dat jaar 
niet mee voor het schoolexamen (bijv. Frans en Duits in havo-4 en vwo-4-5) of het 
vak wordt in dat jaar niet aangeboden. 
 

 
Het Examenreglement. 
 
Omdat het hier gaat om examenonderdelen is het Examenreglement van het 
Lauwers College hierop van toepassing. Dat betekent dat je te maken krijgt met een 
aantal bijzondere regels. Het volledige Examenreglement ligt ter inzage in de school. 
Hier volgen de belangrijkste artikelen die voor jullie van direct belang zijn: 
 
 
Artikel 4.4 : Verhindering bij schoolexamen. 
 
4.4.1 Als een kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid niet in staat is aan een onderdeel van het 
schoolexamen deel te nemen of niet in staat is op tijd hieraan deel te nemen, 
moet dit door de ouders/verzorgers, of door de kandidaat zelf indien hij 
meerderjarig is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de aanvang van het 
schoolexamen via de administratie van de school/locatie aan de 
leerjaarcoördinator worden gemeld. 
Een telefonische melding moet binnen drie werkdagen door een schriftelijke 
verklaring, ondertekend door één van de ouders/verzorgers, of door de 



kandidaat zelf, als hij meerderjarig is, worden bevestigd. In het geval van 
ziekte dient ook de aard van de ziekte te worden vermeld. 
 

4.4.2 Een kandidaat die zelf, indien hij meerderjarig is, of diens ouders/verzorgers, 
in gebreke blijft inzake het bepaalde in artikel 4.4.1 wordt geacht onwettig 
afwezig te zijn geweest. 

 
4.4.3 Indien een kandidaat op grond van een niet geldige reden een toets van het 

schoolexamen niet heeft afgelegd neemt de directeur maatregelen 
overeenkomstig het gestelde in artikel 6. 

 
Artikel 7: Onregelmatigheden. 
 
7.1 Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het schoolexamen 

of het centraal examen, of in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het 
Examenreglement, of zich schuldig maakt (of heeft gemaakt) aan enig bedrog 
of enige andere onregelmatigheid, kan de directeur maatregelen treffen. 
Onder ‘het zich onttrekken’ wordt mede verstaan het zonder geldige reden niet 
aanwezig zijn bij een toets van het schoolexamen, het niet tijdig inleveren van 
de voorgeschreven opdrachten (handelingsdelen, praktische opdrachten), het 
zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van 
boekenlijsten, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in het 
programma van toetsing en afsluiting of in de stofomschrijving vastgestelde 
regels. 

 
7.2 De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen 

worden, zijn: 
 

a) het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of 
centraal examen; 

b) het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer toetsen 
van het schoolexamen of centraal examen; 

c) het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel 
van het schoolexamen of centraal examen; 

d) het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt 
na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van 
het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak 
van het centraal examen. 

 

7.3 Voordat de directeur een beslissing neemt, hoort hij de kandidaat. De 
kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten 
bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing meen aan de kandidaat, z mogelijk 
mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt 
gewezen op de mogelijkheid om binnen 3 werkdagen na ontvangst van de 
beslissing in beroep te gaan bij de commissie van beroep. 

 
7.4 Het besluit van de directeur wordt tegelijkertijd in afschrift verzonden aan de 

inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke 
vertegenwoordigers van de kandidaat. 

 


