
Informatie over de examens taal en rekenen 2019-2020 
bestemd voor leerlingen van de BOL uit 2e2, 3e3 en 3e4. 

 
Je bent door de docenten al eerder geïnformeerd over de examens taal en rekenen. Ook in de 
langetermijnplanning zijn de perioden al aangegeven. Hieronder kun je nogmaals lezen welke 
onderdelen er dit schooljaar worden afgenomen.  
 
Bedenk dat de examentijden andere tijden zijn dan de lestijden. 
 
In dit document zijn ook de spelregels opgenomen voor de examens. 
 

1) Examenonderdelen: 

De examens voor Engels bestaan ieder uit 4 examenmomenten: 
1) Lezen en luisteren (landelijk digitaal examen) 

2) schrijven 

3) spreken 

4) gesprek voeren 

De examens voor Nederlands bestaan ieder uit 4 examenmomenten: 
1) Lezen en luisteren (landelijk digitaal examen) 

2) schrijven 

3) spreken 

4) gesprek voeren 

Het examen rekenen bestaat uit 4 onderdelen : 
1) getallen, hoeveelheden en maten 

2) meten en meetkunde 

3) verhoudingen 

4) verbanden. 

Deze onderdelen worden in 1 landelijk digitaal examen afgenomen. 

 
2) Eisen taal en rekenen 

Voor je diploma moet je Nederlands, Engels en rekenen op het bijbehorende niveau afsluiten. Indien 
nodig zul je moeten herkansen. Voor de talen geldt dat je alle examenonderdelen 1 keer mag 
herkansen. Ook het rekenexamen mag je 1 keer herkansen. Deze herkansingsmomenten zijn ook in 
de planning (zie tabel) opgenomen. De herkansingen staan los van de 2 herkansingen voor je 
prestatiedossier.  Voor de landelijke examens zijn de herkansingmomenten in de tabel opgenomen. 
De herkansingen voor spreken, gesprek voeren en schrijven vinden plaats op de herkansingsdag op 
18 mei 2020. 
 
Op het aanhangsel behorend bij het diploma komen naast de behaalde pvb’s ook de behaalde 
resultaten voor de talen en rekenen te staan. 
 
De gemiddelde examenresultaten bij alle niveaus hebben ook invloed op de zak/slaag beslissing.  
Zo geldt voor niveau 4 dat voor Nederlands en Engels er maar één onvoldoende mag zijn en deze 
onvoldoende niet lager mag zijn dan een 5. (dus minimaal een 5 en een 6). 
Voor de niveaus 2 en 3 geldt dat het eindcijfer voor Nederlands niet lager mag zijn dan een 5. 
 
Het eindcijfer van Nederlands en Engels wordt als volgt berekend: (gemiddelde van cijfer lezen + cijfer 
luisteren) + (gemiddelde van cijfer spreken+cijfer gesprek voeren + cijfer schrijven) / 2 
 
Zoals bekend telt het cijfer rekenen nog niet mee voor de zak/ slaag beslissing. 
 
Voor niveau 4 is het nog belangrijk om te weten dat voor mogelijke vrijstellingen op het HBO alle 
examenonderdelen voldoende moeten zijn afgesloten. Vraag dit dus tijdig na op het HBO van je 
keuze. 



 
3) Regels bij de examens 

Voor aanvang 

• Iedere deelnemer moet een geldig id bij zich hebben. (Tip: Controleer de einddatum tijdig, zodat je 

eventueel op tijd een nieuw id-bewijs kunt aanvragen) 

• Neem voor de digitale examens (lezen/luisteren, schrijven en rekenen) je oordopjes mee. 

• Zorg ervoor dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig  bent op de 

examenlocatie; Deze tijd is al opgenomen in het overzicht. 

• In het lokaal zijn geen tassen, jassen e.d. toegestaan. 

 - een pen en potlood zijn toegestaan 

 - en een verklarend Nederlands woordenboek of vertalend Engels woordenboek. 

• Rekenmachines zijn niet toegestaan; 

• Mobiele telefoons zijn opgeborgen en moeten helemaal uit staan. 

Tijdens de examenafname 

• De maximaal beschikbare tijd wordt op de 1e pagina/scherm vermeld en zijn in de bijlage 
opgenomen. Voor dyslectische kandidaten komt er 30 minuten bovenop de standaard examentijd; 

• Je krijgt kladpapier waarop je je naam en klas zet. Dit kladpapier lever je aan het eind van het 

examen weer in en wordt door de surveillant vernietigd. 

• Als je je schuldig maakt aan een frauduleuze handeling of onregelmatigheid, zoals bijvoorbeeld 

het gebruik maken van andere dan toegestane hulpmiddelen, kennis nemen van antwoorden van 

andere kandidaten, ongeoorloofd papier of aantekeningen meenemen vanaf de afnamelocatie, 

word je hiervan meteen in kennis gesteld. Je wordt  wel in de gelegenheid gesteld om verder te 

werken en je wordt hierover na afloop van het examen door de examencommissie op 

aangesproken. De examencommissie laat je in een later stadium weten of het resultaat geldig of 

ongeldig wordt verklaard. 

• 30 minuten na aanvang van het examen word je niet meer toegelaten. 

• Je mag de examenruimte niet verlaten voordat je hier toestemming hebt gekregen. 

• In de examenruimte is het stil. 

• Tijdens het examen zijn er 2 tijdmeldingen: halverwege het examen en 5 minuten voor het einde 

van de examen. 

• Om te voorkomen dat je het werk niet goed afsluit (en dus voor niets bezig bent geweest) vraag je 

toestemming om het digitale examen af te sluiten aan de surveillant. 

Na afloop 

• Verlaat je rustig het lokaal en blijf je niet bij de examenruimte, zodat anderen rustig door kunnen 

werken. 

• Als je eenmaal het werk hebt ingeleverd, kun je hier niet meer op terugkomen. 

• Omdat er nog een landelijke cesuur op de examens moet worden bepaald, worden er bij de 

digitale examens geen tussentijdse resultaten vermeld. Zodra de uitslag van de resultaten bekend 

is gemaakt, hoor je deze van je docent. 

 
4) Examenrooster 

In het 1e rooster staan de digitale landelijke examens, in het 2e rooster de schoolexamens. 

  



Rooster 1 Dgitale landelijke examens 
 

  datum aanvang duur lokaal 2e2 3e3 3e4-1 3e4-2 

Nederlands lezen en 
luisteren 

2F do 6-2-2020 10.45 uur 90 min 1.04 1e       

Nederlands lezen en 
luisteren 

2F do 6-2-2020 10.45 uur 90 min 1.05   1e     

Nederlands lezen en 
luisteren 

2F di 17-3-2020 8.15 uur 90 min 1.05 H H     

Nederlands lezen en 
luisteren 

3F vr 7-2-2020 10.45 uur 120 min 1.04     1e   

Nederlands lezen en 
luisteren 

3F vr 7-2-2020 10.45 uur 120 min 1.05       1e 

Nederlands lezen en 
luisteren 

3F do 19-3-2020 14.15 uur 120 min 1.04/1.05     H H 

 

  datum aanvang duur lokaal 2e2 3e3 3e4-1 3e4-2 

Rekenen 2F Di 11-2-2020 8.15 uur 90 min 1.04 1e    

Rekenen 2F Di 11-2-2020 8.15 uur 90 min 1.05   1e     

Rekenen 3F wo 12-2-2020 
10.45 
uur 

120 min 1.04     1e   

Rekenen 3F wo 12-2-2020 
10.45 
uur 

120 min 1.05       1e 

Rekenen 2F/3F ma 16-3-2020 
14.15 
uur 

90 - 120 
min 

1.05   H     

Rekenen 2F/3F wo 18-3-2020 
14.15 
uur 

90 - 120 
min 

1.05 H  H H 

 

  datum aanvang duur lokaal 2e2 3e3 3e4-1 3e4-2 

Engels lezen en 
luisteren 

A2 ma 10-2-2020 8.15 uur 60 min 1.04/1.05 1e 
      

Engels lezen en 
luisteren 

B1 do 6-2-2020 8.15 uur 90 min 1.04   
  1e    

Engels lezen en 
luisteren 

B1 do 6-2-2020 8.15 uur 90 min 1.05   
    1e 

Engels lezen en 
luisteren 

B1 vr 7-2-2020 8.15 uur 90 min 1.05   
 1e     

Engels lezen en 
luisteren 

A2/B1 do 19-3-2020 8.15 uur 90 min 1.04/1.05 H  H H H 

 
1e = 1e examenmoment 
H = herkansing 
 
  



 
Rooster 2 schoolexamens 
 

  datum aanvang duur lokaal 2e2 3e3 3e4-1 3e4-2 

Nederlands 
schrijven 

2F do 14-11-2019 10.45 uur 60 min 1.04 1e   
    

Nederlands 
schrijven 

2F do 14-11-2019 10.45 uur 60 min 1.05   1e  
    

Nederlands 
schrijven 

3F vr 15-11-2019 8.15 uur 60 min 1.04     
1e   

Nederlands 
schrijven 

3F vr 15-11-2019 8.15 uur 60 min 1.05     
  1e 

Nederlands 
schrijven 

2F/3F ma 18-5-2020 8.15 uur 60 min 1.04/1.05 H H H H 

Nederlands 
spreken 

2F/3F 
3-2-2020 tot 

12-5-2020  
op afspraak 10 min   1e 1e 1e 1e 

Nederlands 
spreken 

2F/3F ma 18-5-2020 op afspraak 10 min   H H H H 

Nederlands 
gesprek voeren 

2F/3F 
14-4-2020  tot 

12-5-2020  
op afspraak 10 min   1e 1e 1e 1e 

Nederlands 
gesprek voeren 

2F/3F ma 18-5-2020 op afspraak 10 min   H H H H 

 

  datum aanvang duur lokaal 2e2 3e3 3e4-1 3e4-2 

Engels schrijven A2 vr 15-11-2019 10.45 uur 60 min 1.04 1e   
  

 

Engels schrijven A2 vr 15-11-2019 10.45 uur 60 min 1.05   1e 
  

 

Engels schrijven B1 do 14-11-2019 8.15 uur 60 min 1.04  
 1e 

 

Engels schrijven B1 do 14-11-2019 8.15 uur 60 min 1.05  
  

1e 

Engels schrijven A2 /B1 ma 18-5-2020 8.15 uur 60 min  H H H H 

Engels spreken A2 /B1 
3-2-2020 tot 

12-5-2020  
op afspraak 10 min  1e 1e 1e 1e 

Engels spreken A2 /B1 ma 18-5-2020 op afspraak 10 min  H H H H 

Engels gesprek 
voeren 

A2 /B1 
14-4-2020  tot 

12-5-2020  
op afspraak 10 min  1e 1e 1e 1e 

Engels gesprek 
voeren 

A2 /B1 ma 18-5-2020 op afspraak 10 min  H H H H 

 
1e = 1e examenmoment 
H = herkansing 

  



 

  datum aanvang duur lokaal 3e4 

Duits lezen  A2 April 2020    30 min 
 1e 

Duits lezen  A2 ma 18-5-2020    30 min 
 H 

Duits luisteren A2  April 2020   35 min 
 1e 

Duits luisteren A2 ma 18-5-2020    35 min 
 H 

Duits schrijven A1  Januari 2020   60 min 
 1e 

Duits schrijven A1 ma 18-5-2020    60 min 
 H 

Duits spreken A2 April/mei 2020 op afspraak 10 min 
 1e 

Duits spreken A2 ma 18-5-2020  op afspraak 10 min 
 H 

Duits gesprek voeren A1 April/mei 2020  op afspraak 10 min 
 1e 

Duits gesprek voeren A1 ma 18-5-2020  op afspraak 10 min 
 H 

 
1e = 1e examenmoment 
H = herkansing 


