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Het Staatsexamen wordt georganiseerd en 
uitgevoerd door DUO.

De Piramide faciliteert en coördineert.

Alle communicatie gaat via Esther hardeveld o/g Kleuver
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Aanmelden staatsexamen

Tussen 15 oktober en 1 december

Door de leerling onder het controlerend oog van de 
examencoördinator Esther Hardeveld o/g Kleuver. 

Vóór 1 februari zijn wijziging in de aanmelding mogelijk mits 
vastgesteld in het OPP.
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Staatsexamen anders georganiseerd

Aanvraag voorzieningen:

Samenhang voorzieningen en het OPP

Enkele voorbeelden zijn:

verlenging examenduur

rustmomenten

geen twee examens op één dag

gebruik van laptop

gebruik van IntoWords

…..

De aanvraag wordt onderbouwd door een schrijven van een arts en/of psycholoog
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Staatsexamens anders georganiseerd
Voor vmbo tl en havo

Geen schoolonderzoeken!

De Staatsexamens kent drie examensoorten te weten:

De landelijke centraal schriftelijke examens (CSE)

De commissie-examens schriftelijk (CE)

hieronder vallen de schrijfopdrachten talen

De commissie-examens mondeling (CE)
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Weging verschillende examensoorten

Het commissie-examen (CE) telt even zwaar mee.

Behaalde cijfer CSE  +  behaalde cijfer CE

= Eindcijfer
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Staatsexamens anders georganiseerd
vmbo bbl en kbl

Staatsexamens gelden alleen voor de theoretische vakken!

De staatsexamens heeft drie examensoorten te weten:

De landelijke schriftelijke examens in Facet 

digitale examens in april 

De commissie-examens schriftelijk 

hieronder vallen de schrijfopdrachten talen in mei

De commissie-examens mondeling (juli)
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Examen maatschappijleer alle niveaus

Bestaat uit twee onderdelen:

• een schriftelijk commissie-examen (CE) in mei

• een mondeling commissie-examen (CE) in juli

vmbo -> Het gemiddelde is het eindcijfer

Havo -> Het gemiddelde is een deelcijfer. 
Maatschappijleer en Profielwerkstuk wordt samen één eindcijfer
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Examenperioden vmbo tl en havo

CSE en CE schrijfopdrachten

• 1e tijdvak: 8 mei t/m 30 mei

• Inhaalexamens medio juni

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 
8 aug t/m 17 aug (let op in de 
zomervakantie!)

CE mondeling

• 1e tijdvak 1 juli t/m 7 juli : Let op 
waarschijnlijk examens op een 
zaterdag

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 
havo: 26 augustus                                             
vmbo : 2 september
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Examenperioden vmbo BBL

CSE en CE schriftelijk

• 1e tijdvak: in de maand april Facet

• 8 mei Maatschappijleer 

• 17 mei Engels schrijfvaardigheid

• 22 mei rekentoets (geen WI-
kandidaten)

• Inhaalexamens medio juni

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 
8 aug t/m 17 aug. Let op in de 
zomervakantie!

CE mondeling

• 1e tijdvak 1 juli t/m 8 juli. Let op valt 
waarschijnlijk ook op een zaterdag

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 
begin september op een zaterdag

CPSE (Praktisch en schriftelijk examen)
In juni 2023. De examenweek wordt nog 
definitief vastgesteld
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Examenperioden vmbo KBL

Centraal schriftelijke examens en de 
schriftelijke commissie-examens

• 1e tijdvak: in de maand april Facet

• 9 mei Maatschappijleer 

• 10 mei Engels schrijfvaardigheid

• 22 mei rekentoets (geen WI-kandidaten)

• Inhaalexamens medio juni

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 8
aug t/m 17 aug . Let op in de 
zomervakantie!

Commissie-examens mondeling

• 1e tijdvak 1 juli t/m 7 juli. Let op 
waarschijnlijk ook op een zaterdag

• Herkansingen (alleen bij diplomering) 
begin september op een zaterdag

CPSE (Praktisch en schriftelijk examen)
In juni 2023. De examenweek wordt nog 
definitief vastgesteld
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Examendata Facetexamens vmbo BBL en KBL

De Facetexamens van vmbo bbl en kbl worden afgenomen in 
de maand april. 

De exacte examendata en starttijden worden in februari door 
de toegewezen voorzitter vastgesteld.

Uiterlijk 3 weken voor aanvang van het eerste examen krijgen 
alle kandidaten een persoonlijk examenrooster. Op papier en 
Whatsapp 

. 
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Aangepaste starttijden schriftelijke examens

De starttijden van de schriftelijke examens wijken vaak af van 
de landelijke starttijden i.v.m. de verlenging van examenduur 
van onze kandidaten. 

Iedere kandidaat krijgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van zijn 
eerste examen een persoonlijk examenrooster. Op papier en 
Whatsapp.
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Noodscenario

U moet rekening houden met een noodscenario waarop de centrale 
examens worden afgenomen. De CSE vinden dan plaats in de periode 
van 12 juni t/m 30 juni.

Dit wordt op het einde van dit jaar bekend gemaakt.
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Taxivervoer aanvraag

De school vraagt aangepast vervoer bij uw gemeente aan. Helaas wordt 
het niet altijd toegekend.

Controleer uiterlijk drie dagen voor aanvang van het eerste examen of 
het aangepast vervoer staat ingepland!

De kandidaat is zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn!
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1 april

Uiterste inleverdatum alle werkstukken en 

literatuurlijsten talen.

Controle door toegewezen voorzitter DUO Groningen
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Slaag- en zakreglement

In het examenboekje die medio januari verschijnt, vindt 
u alle informatie over het slaag- en zakreglement.

Of bezoek de site:

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/uitslag.jsp

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/uitslag.jsp
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt7JfV2v3kAhWIa1AKHXu3CSgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sovsodepiramide.nl%2F&psig=AOvVaw1Yk_ycH4Bem_Gpzvrj6fUf&ust=1570110260101768


Informatiestroom => alleen leerlingen

1) Examenroosters worden op papier en via Whatsapp gedeeld

2) Alle andere informatie wordt via het examenboekje gedeeld.

3) Toestemmingsformulieren voor Whatsapp gebruik worden 
binnenkort uitgedeeld door onze decaan Dorine Altena

4)  Kandidaten mogen vragen stellen via Whatsapp of per mail.

5) Hebben ouders vragen? Stuur een mail naar:

e.hardeveld@hmsdepiramide.nl
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Vakinformatie

Voor alle vakinformatie kun u terecht bij:

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp
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Informatie terugvinden

De Powerpoint van vandaag vindt u binnenkort op onze site

Medio januari vindt u daar ook het examenboekje.

In het examenboekje vindt u alle informatie waaronder:

- het slaag- en zakreglement 

- eisen literatuurlijsten

- wat te doen bij ziekte

- de
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Decaan Dorine Altena
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OVERSTAP NAAR MBO

Gesprekken
- ouder/kind
- persoonlijk mentor/docenten
- decaan

Bezoeken
- Open dagen (aanmelden)
- ‘Bekijk je toekomst nu’ beurs voor mbo (12 en 13 december 2022)

- https://www.kiesmbo.nl/open-dagen

Belangrijk!!
- Tijdig aanmelden mbo (VOOR 1 april 2023)
- Let op: soms beperkt aantal opleidingsplaatsen
- Intake activiteit uitvoeren
- Invullen VOROC 
- Leerling en ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving

https://www.kiesmbo.nl/open-dagen


OVERSTAP NAAR HBO

Gesprekken
- ouder/kind
- persoonlijk mentor/docenten
- decaan

Bezoeken
- Open dagen (aanmelden)
- Decaan van de opleiding (wat heb jij nodig om je opleiding succesvol af te ronden?)

Belangrijk!!
- Tijdig aanmelden (15 januari 2023 numerus fixus, VOOR 1 mei 2023)
-Verplichte studiekeuze check → studiekeuze advies
- www.studiekeuze123.nl
- Leerling en ouders zijn verantwoordelijk voor de inschrijving

http://www.studiekeuze123.nl/


Contact

• Esther Hardeveld o/g Kleuver
Staatsexamens 

→ e.hardeveld@hmsdepiramide.nl

• Georgette van Dijke 
Symbiose

→ g.vandijke@hmsdepiramide.nl

• Dorine Altena
Decaan 

→ d.altena@hmsdepiramide.nl
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EXAMINERING 

PROFIEL DIENSTVERLENING & PRODUCTEN

PROFIEL ZORG & WELZIJN

VMBO BASIS EN KADER



SYMBIOSE

Technische samenwerking met het ZuidWest College voor het beroepsgerichte 

deel

Alle lessen op het Piramide College

Examen (naar verwachting) op Piramide College → certificaat 

De Algemeen Vormende Vakken (AVO) middels het Staatsexamen → certificaten

Alle certificaten → diploma Staatsexamen

Alle toetsen in PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting 

(begin oktober op de website)



ALGEMEEN VORMENDE VAKKEN 
(STAATSEXAMEN)

- Nederlands
- Engels
- Maatschappij
- Wiskunde (Geschiedenis)
- Economie (D&P)
- Biologie (Z&W)



BEROEPSGERICHT PROFIEL D&P / Z&W

- Kern

- Profiel keuzedelen (Schoolexamen)

-Verplichte profieldelen (Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen → CSPE)



KERN

- Samenwerken

- Overleggen

- ICT vaardigheden

- Communicatie

- Reflecteren 

- Hygiënisch werken

- Algemene gedrags- en houdingseisen branche



PROFIEL KEUZEDELEN
TOETSING D.M.V. EEN SCHOOLEXAMEN

Dienstverlening & producten Zorg & Welzijn

Schooljaar 2022-2023

Printmedia (leerjaar 3)

EHBO

Robotica (leerjaar 3 en 4)

De bijzondere keuken (leerjaar 3)

K1 + K2 + K3 + K4 : 4 → Eindcijfer



VERPLICHTE PROFIELDELEN
EXAMINERING D.M.V. CPSE

Dienstverlening & producten Zorg & Welzijn

Multimediale productie maken Mens en Zorg 

Organiseren van een activiteit Mens en activiteit 

Presenteren, promoten en verkopen Mens en omgeving 

Product maken en verbeteren Mens en gezondheid 

Cijfers behaalde SE’s in leerjaar 3 en 4 (50%) + CPSE (50%) 

→ Eindcijfer





CPSE
CENTRAAL PRAKTISCH EN SCHRIFTELIJK 

EXAMEN

- Eind juni 2023 (definitieve datum volgt)

- Let op!! De leerling moet ALLE opdrachten volgens het PTA hebben afgerond

- Bestaat uit meerdere praktische onderdelen en mini-toetsen (theorie)

- Duurt meerdere dagen

- Op het Piramide College (mogelijk op de symbiose school)



WANNEER BEN JE GESLAAGD VOOR HET 
VMBO BASIS OF KADER?

BEHALEN VAN: 
CPSE

+
PROFIEL KEUZEDELEN (4)

+
STAATSEXAMENCERTIFICATEN AVO VAKKEN



BELANGRIJK

Het ‘examen’ start op de eerste schooldag in leerjaar 3

Let op aanwezigheid

Leerlingen leerjaar 3 zo snel mogelijk ID mee naar school i.v.m. overdracht van gegevens naar 

ZuidWest College

PTA komt op de website van school

Bij vragen over de symbiose neem contact op met Georgette van Dijke 

(g.vandijke@hmsdepiramide.nl) of Karin Nijhuis (k.nijhuis@hmsdepiramide.nl) 
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Contact

• Esther Hardeveld o/g Kleuver
Staatsexamens 

→ e.hardeveld@hmsdepiramide.nl

• Georgette van Dijke 
Symbiose

→ g.vandijke@hmsdepiramide.nl

• Dorine Altena
Decaan 

→ d.altena@hmsdepiramide.nl
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