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Stevensbeek 
	

Examen Beleid  VSO De Korenaer Stevensbeek 
VMBO-T, VMBO-B, IVIO en Branchegerichte examens 

 
1) De examens 

 
VMBO-T en B:        staatsexamens  (staatscertificeringen en diploma’s VMBO-T en VMBO-B) 

• Bestaat uit een schriftelijk digitaal en mondeling examen.  
• Data schriftelijke digitale examens lopen parallel met schriftelijke  

VMBO-T en VMBO-B eindexamens regulier.  
• Mondelinge examens zijn 2 a 3 dagen en vinden plaats in de laatste week van het 

schooljaar. (Het kan zijn dat er ook een zaterdag gepland wordt) 
• Schriftelijke en mondelinge examens vinden plaats op school 
• VMBO-B leerlingen hebben ook praktijkexamens. Deze vinden plaats op onze 

school of bij de buren Metameer. 
 
IVIO:    examens               (certificeringen en sleuteldiploma’s IVIO) 

• Bestaat uit een schriftelijk (of op de computer) examen. 
• Data examens zijn (gemiddeld) 2 x per jaar. (jan/febr-mei/juni) 
• Examens vinden plaats op school. 

 
BRANCHEGERICHT: examens               (branche certificeringen) 

• Vorm examen volgens voorschriften Branche-examen. 
• Data volgens data Branche. 
• Examens vinden plaats op voorgeschreven locatie Branche. 

 
 

2) Specifieke zaken examenperiode en schoolgang 
 

VMBO-T en B kandidaten (ongeacht aantal examenvakken) uit de klassen VMBO-T  en B 
bovenbouw: 

• In de periode van de schriftelijke examens (plusminus 2 weken mei) zijn er geen 
lesmomenten voor deze leerlingen. Per schooljaar wordt deze periode gespecificeerd. 

• De leerlingen worden op school verwacht op de dag en het tijdstip dat ze een schriftelijk 
examen hebben. Overige examendagen hebben ze verplicht studieverlof. 

• In de periode na de schriftelijke examens tot de mondelinge examens wordt er les gegeven 
op dinsdag, woensdag en donderdag. Op maandag en vrijdag hebben de leerlingen 
studieverlof. Per schooljaar wordt deze periode gespecificeerd. 

• In de periode van de  mondelinge examens (laatste schoolweek) worden de leerlingen op 
school verwacht op de dag(en) en tijdstippen voor hun examen(s). De overige dagen van 
deze week hebben de leerlingen examenverlof. 
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In deze periode van de mondelinge examens is er ook de activiteitenweek. Dit is de laatste 
schoolweek voor de zomervakantie.  
De activiteitenweek duurt vier dagen, de mondelinge examens duren twee dagen. De 
examenleerlingen mogen kiezen of ze de twee dagen, buiten de mondelinge examens, 
deelnemen aan de activiteitenweek. In verband met de organisatie van de activiteitenweek 
moeten de leerlingen zich via de mentor voor de meivakantie opgegeven hebben voor de 
activiteitenweek. Geen opgave, geen deelname. 

 
IVIO-kandidaten: 

• Op de dagen van de IVIO-examens worden leerlingen op school verwacht op de dag(en) en 
tijdstippen voor hun examen(s). De rest van deze dag heeft de leerling examen/studieverlof. 

• Indien de leerling en/of ouders het nodig vinden dat men studieverlof nodig heeft 
voorafgaand aan een examen, kan men via de mentor een aanvraag voor studieverlof 
indienen bij de CvB. De aanvraag moet minimaal 2 weken voor de dag van het examen 
aangevraagd zijn. De CvB heeft het eindbesluit over toewijzing en aantal dagen.  

• In het ontwikkelingsplan (OPP) is opgenomen aan welke doelen aan het einde van het 
schooljaar na deelname aan het IVIO-examens de leerling verder werkt. Dit zou bv een 
branchegerichte cursus of meer stage kunnen betekenen. 

• IVIO-kandidaten nemen deel aan de activiteitenweek.  
 
BRANCHEGERICHTE-kandidaten: 

• Op de dagen van de branchegerichte examens worden leerlingen op de toegewezen 
examenplaats verwacht op de dag(en) en tijdstippen voor hun examen(s). Op de dag dat er 
een branchegericht examen plaats vindt heeft de leerling examenverlof.  

• Indien de leerling en/of ouders het nodig vinden dat men studieverlof nodig heeft 
voorafgaand aan een examen, kan men via de mentor een aanvraag voor studieverlof 
indienen bij de CvB. De aanvraag moet minimaal 2 weken voor de dag van het examen 
aangevraagd zijn. De CvB heeft het eindbesluit over toewijzing en aantal dagen.  

• Branchegerichte-kandidaten nemen deel aan de activiteitenweek.  
 
 

3) Algemene afspraken 
 

Stages: 
• De stages gaan altijd door op de dag(en) zoals deze vastgelegd zijn, behalve als de 

stagedag(en) valt in de examenperiode. 
 
Diploma en Certificatenuitreiking: 

• Diploma’s en certificaten uitreiking vindt plaats na afloop van de van de mondelinge 
examens VMBO-T en B. Dit kan direct s ‘avonds zijn maar ook b.v. op een middag diezelfde 
week. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging. 
De uitreiking is voor alle leerlingen die het betreffende schooljaar: 

- een certificaat behaald hebben 
- een diploma behaald hebben 
- de school verlaten (uitstomers) met schoolcertificaat 


