
Naam presentator neeltje timmers, examensecretaris Vespucci CollegeDatum

CURACAO
Staatsexamen 2021

vmbo/havo/vwo

19 mei 21



PROGRAMMA

• Belangrijke data

• Het schriftelijk examen: College en Centraal

• De locatie

• Het mondeling college examen

• Oefenen

• Hulpmiddelen

• De uitslag en dan? Diploma, certificaten, herkansingen

• Tenslotte



BELANGRIJKE DATA

Di 8 t/m vr 11 juni CE schriftelijk    

Ma 14 t/m vr 25 juni CSE schriftelijk

Di 6 t/m vr 9 juli   CSE schriftelijk AK, DU, GS, TE

Za 10 t/m vr 16 juli CE mondeling

zaterdag 17 juli uitslag + feest

27, 28 en 29 aug Herkansingen (tijdvak 4)



HET EXAMEN

Zo werkt het:

CENTRAAL EXAMENS CSE 50%

COLLEGE EXAMENS CE 50%

-schriftelijk (talen en MA)

-mondeling (alle vakken)

-praktijk (tekenen)



HET SCHRIFTELIJK EXAMEN 1

Schriftelijke College Examens 

(brief/ betoog schrijven)

dinsdag 8 t/m vrijdag 11 juni

Locatie: Marinebasis Suffisant

Organisatie en uitvoering: Staatsexamens

vmbo: MA, EN, SP       vwo: MA, NE, EN, FA, SP

havo: MA, NE, EN, DU, FA, SP



HET SCHRIFTELIJK EXAMEN 2

Centraal Schriftelijke Examens (CSE)

Exact eender en tegelijk met Nederland

Maandag 14 t/m vrijdag 25 juni

Locatie: Marinebasis Suffisant

Organisatie en uitvoering: Staatsexamens

NE, EN, FA, SP, EC, BE, WIS, NA, SK, BI, KV2



HET SCHRIFTELIJK EXAMEN 3

Centraal Schriftelijke Examens (CSE)

Exact eender en tegelijk met Nederland

Dinsdag 6, woensdag 7 en vrijdag 9 juli

Locatie: Marinebasis Suffisant

Organisatie en uitvoering: Staatsexamens

DU, AK, GS, TE



HET EXAMEN in overzicht

examenperiode 2021

wk datum omschrijving

21 24-28/ 5 proefexamens

22 31/5- 4/6 les: bespreken proefexamens oefenen CSE en mondelingen

23 7-11/6 college examens schriftelijk 1

24 14-18/6 centraal schriftelijk examens 2

25 21-25/6 centraal schriftelijk examens

26 28/6- 2/7 oefenen mondeling

27 5-10/7 centraal schriftelijk examens 3/ oefenen mondeling

28 12-17/7 college examens mondeling 4



HET EXAMEN locatie

Locatie: Marinebasis Suffisant

Niet vrij toegankelijk: identificeren

Daarom: opstapplek 

zijhek Helfrich Krijtschool 

(zie kaart)

Op tijd komen



HET EXAMEN locatie

Opstap-
plek:

Op tijd 
komen. 

Na afloop: 
ouders 
wachten bij 
poort



HET EXAMEN locatie

Locatie: Marinebasis Suffisant

Meerdere examenruimtes in airco, 

Studieruimte binnen met airco (geen wifi) 

ontspanplek buiten (wifi)

Verboden over terrein te lopen

Na afloop: ouders wachten bij toegangspoort



HET EXAMEN   schriftelijk

Gemaakte examens worden gescand en 

opgestuurd naar Nederland. Daar worden ze 

nagekeken.

Duidelijk schrijven en goede notatie is extra 

belangrijk! 



HET EXAMEN schriftelijk CE / CSE

SCHRIFTELIJK 8 juni t/m 9 juli

Plichten: 

• Identificatie: sedula/ paspoort

• Oproepbrief en evt. bewijs van extra voorzieningen mee

• Tassen in een aparte ruimte

• Eten en drinken is toegestaan, geurloos/ geluidloos
etiket.

• Horloge af!

• Met blauwe of zwarte pen schrijven. 

• (Laptop gebruik volgens regels!) 

• Toiletbezoek niet alleen



HET EXAMEN schriftelijk CE/ CSE 

Tips: 

 Naam en examennummer duidelijk opschrijven

 Vul altijd iets in

 Nummer elke pagina van je antwoorden 1/3,   2/3,   3/3 

 Maak het de corrector gemakkelijk

 Zorg voor voldoende tijd voor netversie van brief

 Wacht niet met toiletbezoek, als je moet



HET MONDELING EXAMEN 4

Mondelinge College Examens 

zaterdag 10 t/m vrijdag 16 juli

met uitloop naar zaterdag 17 juli

Locatie: Vespucci College en Schroederschool

in de leslokalen

Organisatie en uitvoering: de examinering: Staatsexamens

de logistiek: Vespucci College

PWS, MA, NE, EN, FA, DU, SP, GS, AK, EC, BE, WIS, NA, SK, BI, KV2, TE



HET EXAMEN   mondeling CE

Locatie:  

Vespucci College en Schroederschool in de lokalen

 Rooster voor de mondelinge examens persoonlijk

 Mondelinge examens online, op laptops van school

 Hulp loopt rond voor calamiteiten

 Zaterdag 17 juli is uitloopdag

Examinatoren zitten in NL, altijd met twee



HET EXAMEN mondeling CE 

MONDELING 
EXAMEN: 10 t/m 

16 juli

Plichten: Het 
examenreglement
staatsexamens VO 

BES 2021

Identificatie: 
sedula/ paspoort

Oproepbrief 
(centrale post)

30 minuten voor 
aanvang casus 

aanwezig

Voorbereidingstijd 
(casus)

Tassen niet mee 
naar binnen 

(centrale post)
Horloge af!

Telefoons blijven 
bij centrale post



HET EXAMEN   mondeling CE

Hoe gaat dat?

1. je arriveert minstens 30 minuten voor aanvang casus

2. je meldt je op centrale plek voor instructies

3. je mag naar voorbereidingslokaal

4. je bereid je voor op casus

5. je wordt naar juiste examenlokaal gebracht

6. alles staat klaar: je start mondeling examen

7. je geeft je alles 

8. je meldt je weer op centrale plek voor evaluatie



HET EXAMEN mondeling CE 

MONDELING EXAMEN: 10 t/m 16 juli

Praktisch:

❑ Locatie Schroeder of VC vooraf bekend voor hele dag

❑ In elk gebouw een studieruimte en ontspanplek

❑ Er is een gastheer of gastvrouw bij centrale post

❑ Tijdens voorbereiding wordt online vergadering opgestart

❑ Technische zaken doen wij

❑ Ouders en overigen niet welkom op terrein



HET EXAMEN mondeling CE 

Tips:

 Bekijk de informatiefilm over het mondeling college-
examen op de site: www.duo.nl,  “Hoe het 
staatsexamen vo werkt”

 Oefen met vakdocent ook online (later meer)

 Volg het nieuws

 Neem een pen mee om aantekeningen te maken; deze 
aantekeningen mag je tijdens het examen raadplegen

 Sta boven de stof: Behalve kennis dien je de kennis ook 
te kunnen toepassen en inzicht te hebben in het 
bestudeerde

http://www.duo.nl/


HET EXAMEN kledingtips

❑ Tijdens de examens is het belangrijk om representatief
gekleed voor de dag te komen. 

❑ Je kleding is ook online je eerste indruk op de 
examinator en geeft je een beter gevoel. Kies iets wat 
rustig overkomt in beeld

❑ Kleed je zoals je naar een sollicitatiegesprek zou gaan.              
Dus: geen slippers, geen gescheurde spijkerbroeken, 
geen korte broeken, geen haltershirts, geen 
zwembroeken, geen petje. 

❑ Tijdens het lange zitten voor het schriftelijk examen is 
een trui fijn, wax oordoppen mogen ook



OEFENEN

Boven de stof staan, is belangrijk

Daarom: is oefenen zo’n goede training!

Op meerdere manieren:

1. Tijdens de lessen, al vanaf de brugklas

2. Tijdens de lessen, ook specifiek op mondeling

3. Proefexamenweek

4. ‘Mondelingen oefendagen’: nieuw in deze vorm



Oefenen schriftelijk examen

3. Proefexamenweek:

Maandag 24 t/m vrijdag 28 mei

Rooster reeds gepubliceerd

Actuele examens (tijdvak 1)

Meerdere examens op 1 dag

Bespreking examens tijdens de lessen erna



Oefenen mondeling examen

4. ‘Mondelingen oefendagen’

Maandag 28 juni t/m donderdag 1 juli, dinsdag 6 en 

woensdag 7 juli.

Alle vakken, inclusief PWS

Voor iedereen ingeroosterd

Niet vrijblijvend

Online, via Teams



HULPMIDDELEN

Basishulpmiddelen

Vakspecifieke hulpmiddelen

De rekenmachine



HULPMIDDELEN basispakket



HULPMIDDELEN vakspecifiek

Er zijn ook specifieke hulpmiddelen per vak

 Atlas, Binas, grafische rekenmachine (extra uitleg volgt)

 Functioneel: markeerstift, puntenslijper, leesliniaal (loep)

 Eigen tekenmaterialen voor praktisch examen TE

Tijdens examens is materiaal delen verboden.



HULPMIDDELEN de rekenmachine

Er zijn twee soorten rekenmachines:

▪ De grafische rekenmachine: ALLEEN bij
wiskunde!!!!

▪ Een electronisch rekenapparaat: bij EC, BE, NA, 
SK, BI en alle andere vakken.

Tijdens examens is materiaal delen verboden.



DE UITSLAG en DAN?

 De uitslag

 Certificaten/ diploma’s

 Slaag- zakregeling

 Herkansingen



HET EXAMEN

CENTRAAL EXAMENS CSE 50%

COLLEGE EXAMENS CE 50%

-schriftelijk (talen en MA) 25 à 50%     

-mondeling (alle vakken) 25 à 50%

Percentages wisselen per vak, te vinden in vakinformatie.

Uitgezonderd MA: 100% college examens 

PWS: 100% mondeling college examen



DE UITSLAG

(onder voorbehoud)

Losse certificaten deelvakkers: hele week?

Diploma’s: zaterdag 17 juli

 Iedereen wordt gebeld

 Nog niet geslaagd: dezelfde ochtend afspraak!

 Feestelijke aflsuiting ‘onder de boom’

 Inzage CSE in NL of in augustus via Webex



CERTIFICATEN/ DIPLOMA’S

 Certificaten/ Diploma komen z.s.m. als scan

 Echt diploma wordt opgestuurd. Adres NL?

 Diplomaregister DUO

 Gewaarmerkte kopieën naar adres in NL

 Ondertekenen zelf doen



CERTIFICATEN

Indien een diploma niet behaald is, 

krijgt de leerling wel certificaten voor de 

vakken die met een voldoende zijn afgerond. 

Deze certificaten zijn 10 jaar geldig

voor inwisseling diploma.



GESLAAGD indien de leerling:

 Voor alle vakken het eindcijfer 6 of hoger heeft 
behaald,

of

 VMBO: maximaal één 4 of twee maal 5 heeft behaald 
en voor de overige examenvakken een 6 of hoger 
waarbij ten minste één 7 of hoger

 HAVO/ VWO maximaal één 4 of twee maal 5 of
eenmaal 4 en eenmaal 5 heeft behaald en voor de 
overige examenvakken een 6 of hoger en het 
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 
bedraagt



GESLAAGD indien de leerling:

 En: HAVO/ VWO voor NE, EN en WIS ten hoogste één

maal het eindcijfer 5 en verder eindcijfers 6 of hoger

 En: VMBO voor het vak Nederlands als eindcijfer ten 

minste een 5 heeft behaald

 En: VMBO voor het profielwerkstuk de beoordeling 

‘goed’ of ‘voldoende’ heeft behaald

 En: HAVO/ VWO COMBICIJFER: maatschappijleer en

het profielwerkstuk



GESLAAGD indien de leerling:

En: VMBO/ HAVO/ VWO

het rekenkundig gemiddelde van het CSE ten minste 5,5 is

Bijv: NE 6,3

EN 7,2

FA 5,1 

AK 4,6 

GS 3,3

EC 4,2

WIS 5,4

BI 6,9 

= 43/ 8 vakken 

= 5,4 



DE SLAAG-/ ZAKREGELING 2021

 Kandidaten die opgaan voor een diploma 

mogen twee vakken herkansen van alle 

onderdelen waarin zij in 2021 staatsexamen 

hebben gedaan, mits zij daardoor alsnog 

kunnen slagen. 

 De resultaten van één vak, niet zijnde een 

kernvak, kunnen buiten beschouwing worden 

gelaten bij de uitslagbepaling als een 

kandidaat hierdoor slaagt. 



HERKANSINGEN

▪ Alleen bij kans op behalen diploma

▪ Recht op herkansingen voor 2 vakken

▪ College examen: mondeling en/of schriftelijk deel

Hoogste cijfer telt

Zaterdag 17 juli aanmelden herexamen, 
keuze in vakken en locatie

Data herexamens

CN: do 26 t/m za 28 aug

NL: 10 t/m 19 aug en 23, 24, 25, 28 aug of 4 sept



TENSLOTTE

 Organisatie

 “Paklijst”

 Boekje

 DENK ERAAN!



DE ORGANISATIE

 Belangrijk dat het goed gaat

 Protocol van CVTE en DUO (Staatsexamens)

 Rust bewaren examenomgeving, dus geen bezoek

 Rol docenten en medewerkers VC

 Rol ouders en familie

 Klacht? Nooit over cijfer, wel over totstandkoming en 

uitvoering. Bezwaarschrift met onderbouwing: 

klachten@duo.nl



“ PAKLIJST”
p
a
kl

ijs
t



DENK ERAAN

Op Bonaire is dit zo vanzelfsprekend:

 Wees op tijd!

 Meld je bij centrale post

 Neem wat te eten en drinken mee

 Ga na afloop even bijkomen bij de centrale post 

(niet meteen naar huis met al je emoties)

 Vul een evaluatieformulier in

 Tussen de examens door blijf je op school!



Mischa, Margot, Aimee, Emilie,

Maik, Xander, Pere, Nikola, Pascale,

Joelle, Steyn, Dani, Ties, Mink,

Dounya, Selena,

Carissa, Pascalle, Faina, Julian,

Julia, Anne-Jet,

Miguel, Eva,

Diego, Iris, Floortje, Valentijn,

Gijs, Iris, Joshua, Charlize,

Ronin, Tamaya, & Sander

SUCCES 

voor alle
examenkandidaten!



vragen

Zijn er 

nog

vragen

?


