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SAMEN BOUWEN WE AAN GOEDE TOETSEN EN EXAMENS

Diploma’s in Nederland zijn voor een belangrijk deel 
gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het vertrouwen 
van vervolgopleidingen en werkgevers in diploma’s is dus 
onder meer afhankelijk van de kwaliteit van die examens.  

Als College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgen we voor 
centrale examens die dat vertrouwen waard zijn. Vanuit de 
gedachte ‘van, voor en door het veld’ werken we nauw samen 
met mensen uit het onderwijs, zoals docenten, leerkrachten en 
examensecretarissen.

6  Het examen: Het examen begint. De examinator vertelt hoe het  
examen eruitziet. Soms mag je zelf aangeven waar je mee wilt beginnen.  
De examinator stelt vragen over de leerstof en is op zoek naar wat je weet.  
Je krijgt niet meteen te horen of je antwoorden goed zijn. Dat moet je niet  
opvatten als een teken dat je het niet goed doet, beantwoord de vragen  
zo goed mogelijk.

7  Duur examen: Hoe lang het examen duurt, is afhankelijk van het  
niveau waarop je examen doet. Mondelinge examens vmbo en van sommige  
vakken van havo-vwo (met name de talen) duren 25 minuten, examens voor 
andere vakken op havo en vwo duren 40 minuten. Als je hulpmiddelen  
nodig hebt of extra tijd als je dyslectisch bent, vraagt de school dat voor  
1 december voor je aan bij DUO. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld een laptop, 
een voorleeshulp of de mogelijkheid om mondelinge vragen schriftelijk  
te beantwoorden.

8  Uitslag: Als je alle examens hebt gedaan, krijg je te horen welke cijfers  
je hebt. Bij de bekendmaking van de uitslag kun je iemand meenemen.  
Je hoort per vak welke cijfers je hebt en krijgt een algemene toelichting  
over je examens en een eventueel vervolg. 

9  Herkansing: Soms mag je herkansen, uitleg daarover krijg je van  
je mentor of leraar, samen met ouders en/of je begeleider. Voor een  
herkansing moet je vaak naar een andere locatie dan je eigen school,  
daar komen dan ook leerlingen van andere scholen om herkansingen  
te doen. Waar je moet zijn, hoor je van school.

10  Certificaten en diploma: Als je alle examens hebt afgerond en  
opgegaan bent voor een diploma, krijg je naast de cijferlijst, als je geslaagd 
bent, ook je diploma. Dat krijg je op de dag dat je het laatste examen hebt  
gedaan. Als je niet opgaat voor een diploma krijg je naast de cijferlijst  
een certificaat voor de vakken waarvoor je een voldoende gehaald hebt.  
Je ondertekent je diploma of certificaat, dan is het pas rechtsgeldig.

SUCCES! 

1  Rooster, eerste examendag: Je eerste examendag komt eraan!  
Ruim een week voor het eerste examen heb je het rooster voor je examens  
ontvangen. Je weet dus wanneer je voor welk examen naar school gaat.  
Op de dag van je eerste examen ga je ’s morgens naar school en dan meld je je 
op de plek die jouw school daarvoor heeft gemaakt. Daar staat iemand die je 
vertelt wie je begeleider is voor die dag. Je gaat naar de wachtruimte waar je  
begeleider op je wacht. Je kunt misschien nog even met je begeleider samen  
wat doornemen voor je examen. 

2  Voorbereiding: Voor sommige vakken moet je vooraf thuis onderdelen 
voorbereiden. Er zijn ook vakken waar je voor het begin van het mondeling  
examen een voorbereidingsopdracht krijgt en er zijn vakken waar geen voor-
bereidingsopdrachten voor zijn. Voorbereiden voor het examen doe je in de 
voorbereidingsruimte. Daar krijg je bijvoorbeeld voor het vak Nederlands een 
tekst, die je door moeten nemen. Je krijgt hier 20 min de tijd voor. Leerlingen 
met dyslexie kunnen 10 min extra tijd krijgen. Je mag je telefoon en horloge niet 
meenemen, die lever je in bij je begeleider of laat je achter in de wachtruimte.  
In de voorbereidingsruimte is een medewerker van de staatsexamens aanwezig, 
maar dat kan ook  iemand van school zijn.

 
3  Wachten: Als je niets hoeft voor te bereiden in het voorbereidingslokaal, 

wacht je in de wachtruimte tot je examen kan beginnen. Je wordt door je  
begeleider naar de ruimte gebracht waar je moet zijn. 
 

4  Het examenlokaal: Bij binnenkomst groet je de examinatoren.  
Je legt jouw ID op de tafel neer zodat gecontroleerd kan worden of jij degene 
bent die wordt verwacht. Je gaat zitten in een driehoeksopstelling met de  
twee examinatoren. Aan elke zijde van de driehoek zit iemand. 

5  De examinatoren: Er zijn twee examinatoren, één stelt de vragen en de 
ander maakt een verslag. Deze mensen geven vaak les op andere scholen, maar 
het kunnen ook mensen zijn die al met pensioen zijn. Ze zijn heel ervaren en  
vinden het belangrijk dat jij kunt laten zien wat je weet.
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