INSCHRIJVINGSFORMULIER 2020
LANDSEXAMEN

Form. AM-FMR

| 1v | vo | nv

MAVO
In te vullen door de balie/administratie

Paraaf

Aanmeldingsperiode: 2 tot met 30 september2019

DATUM INGEKOMEN
______________________

In te vullen door de kandidaat. LEES ÉÉRST DE TOELICHTING AANDACHTIG DOOR!
U dient persoonlijk langs te komen om uw volledig ingevulde inschrijvingsformulier in te leveren. Samen met dit
inschrijvingsformulier dient u een kopie van een Uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 6
maanden) en kopieën van de benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten, diploma’s en
officieel ondertekende cijferlijsten) in te leveren.
Een onvolledig en onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulier wordt niet in behandeling genomen.
1. Persoonlijke gegevens Zie toelichting op vraag 1, pagina 10
Achternaam
: ___________________________________________________
Voornamen (voluit)
: ___________________________________________________
Uw geslacht
Geboortedatum
Woonadres
Telefoon thuis
E-mailadres*)

: □ vrouw □ man
: _____ (dd) ____ (mm) ______ (jj) Geboorteland: ___________
: ___________________________________________________
: _____________________ Cellular: ______________________
: ___________________________________________________
(in blokletters a.u.b.)

Laatst gevolgde opleiding : (Aankruisen wat voor u van toepassing is a.u.b.)

□ Mavo
□ Havo
□ Vwo

□ EPB-niveau 2 doorstroom
□ EPB-niveau 2 uitstroom
□ EPB-niveau 1 arbeidsmarkt

□ EPB Aspirantenopleiding /SPO
□ EPI-niveau 2/□ EPI-niveau 3/□ EPI-niveau 4
□ Anders: ______________________________

Hebt u het diploma van de laatst gevolgde opleiding behaald?

□ Ja/ □ Nee

Indien u geen diploma hebt behaald van de laatst gevolgde opleiding in welke klas
hebt u dan gezeten?
Klas: ______________ (bv. klas 2 mavo, havo, vwo, EBP of EPI)
Werkzaam bij (bedrijf) : ______________________________________________________
Werkadres
: ______________________________________________________
Telefoon werk
: ________________________ Ext. __________________________
*) Verplicht invullen!
2.

Hebt u al eerder deelgenomen aan het landsexamen op Aruba?
□ Nee □ Ja

3.

Is er sprake van bijzondere omstandigheden waarmee rekening dient te worden gehouden
bij het afnemen van het landsexamen? Zie toelichting op vraag 3, pagina 10
□ Nee
□ Ja, voeg dan uw schriftelijk verzoek en de bijbehorende verklaring(en) toe.
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4a. Aan welk soort landsexamen wenst u deel te nemen? Zie toelichting op vraag 4, pagina 10
Aan een:
□ vakdiploma landsexamen gekoppeld aan diploma Ga verder met vraag 4b
□ volledig landsexamen (6 of 7 vakken plus profielwerkstuk en rekentoets) Ga verder met vraag 5a
□ niet volledig landsexamen (examen in paar vakken voor certificaten) Ga verder met vraag 5a
4b. U bent al in het bezit van een mavodiploma. In welk extra vak wenst u examen af te
leggen voor een 1-vakdiploma? Zie toelichting op vraag 4, pagina 10
__________________________________________________________ Ga verder met vraag 6a
5a. In welk profiel wenst u landsexamen te doen? Zie toelichting op vraag 5a, pagina 11
□ Mens en Maatschappijwetenschappen (MM)
□ Natuurwetenschappen (NW)
□ Humaniora (H)
5b. Kruis aan het vak of de vakken waarin u landsexamen wenst af te leggen behorende bij de
door u gekozen profiel. Zie toelichting op vraag 5b, pagina 11
LET OP: een éénmaal gekozen vak, mag niet meer worden gewijzigd

I. Profiel: Mens en Maatschappijwetenschappen

 Gemeenschappelijk deel /rekentoets: (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht!)

□ Nederlands
□ Engels
□ Rekentoets (Rekentoets is verplicht, maar telt niet mee bij de slaag/zak beslissing)
 Profieldeel: (wiskunde is verplicht!)

□ Wiskunde
Pakket 1
□ Geschiedenis
□ Economie/M&O

Pakket 2
□ Aardrijkskunde
□ Economie/M&O

Pakket 3
□ Aardrijkskunde
□ Geschiedenis

 Keuzedeel: (minimaal 1vak verplicht kiezen!)

□ Spaans / □ Papiaments / □ Biologie / □ Geschiedenis / □ Economie-M&O
 Profielwerkstuk: Zie toelichting vraag 5b, pagina 11

□ Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak: ______________________________________
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II. Profiel: Natuurwetenschappen
 Gemeenschappelijk deel/rekentoets: (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht!)

□ Nederlands
□ Engels
□ Rekentoets (Rekentoets is verplicht, maar telt niet mee bij de slaag/zak beslissing)
 Profieldeel: (wiskunde is verplicht!)

□ Wiskunde
Pakket 1
□ Natuur- en Scheikunde 1 (=Natuurkunde)

Pakket 2
□ Natuur- en Scheikunde 2 (=Scheikunde)

□ Natuur- en Scheikunde 2 (=Scheikunde)

□ Biologie

 Keuzedeel: (minimaal 1vak verplicht kiezen!)

□ Spaans/ □ Papiaments/ □ Biologie/ □ Economie-M&O
 Profielwerkstuk: Zie toelichting vraag 5b, pagina 11
□ Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak: ______________________________________

III. Profiel: Humaniora
 Gemeenschappelijk deel/rekentoets: (alle vakken van het gemeenschappelijk deel zijn verplicht!)

□ Nederlands
□ Engels
□ Rekentoets (Rekentoets is verplicht, maar telt niet mee bij de slaag/zak beslissing)
 Profieldeel: (Spaans is verplicht!)

□ Spaans
Pakket 1
□ Geschiedenis
□ Aardrijkskunde
 Keuzedeel: (minimaal 1vak verplicht kiezen!)

□ Economie/M&O/ □ Wiskunde/ □ Papiaments
 Profielwerkstuk: Zie toelichting vraag 5b, pagina 11
□ Profielwerkstuk
Het profielwerkstuk heeft betrekking op het vak: ______________________________________
5c Indien u een extra vak wenst te kiezen die niet in uw gekozen profiel voorkomt, dient u
het hier aan te geven ( dit vak wordt niet bij de bepaling van de uitslag betrokken)
□ Wiskunde/□ Economie/M&O/□ Geschiedenis/ □ Aardrijkskunde/ □ Spaans/
□ Papiaments/ □ Biologie/ □ Natuur- en Scheikunde 1/ □ Natuur- en Scheikunde 2
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6a. Bent u reeds in het bezit van een mavodiploma?
□ Nee Ga verder met vraag 7
□ Ja
Ga verder met vraag 6b
6b. Via welke school en in welk jaar hebt u het mavodiploma behaald?
Naam school: _____________________________
In het jaar: _____________________________
Ga verder met vraag 8a

7.

Bent u reeds in het bezit van certificaten of een mavo-cijferlijst van de examenklas?
□ Nee Ga verder met vraag 8a

□ Ja

(Vul a.u.b. onderstaande tabel in)

Vermeldt:
- reeds behaalde certificaat/certificaten of
- de vak(ken) op cijferlijst van de examenklas
waarvoor voldoende is behaald

Behaald
cijfer

Behaald Onderwijsinstelling
in welk
jaar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8a. Bij welke school of instelling bent u momenteel ingeschreven? Zie toelichting op vraag 8, pagina 11
□ Dagschool: ________________________________________ (naam school)
□ Avondschool: ______________________________________ (naam school)
□ Particuliere instelling: ________________________________ (naam instelling)
□ Geen Ga verder met vraag 8c
8b. Voor welk(e) vak(ken)? _______________________________________________________
_______________________________________________________Zie toelichting vraag 8, pagina 11
8c. Hoe bereidt u zich voor op het landsexamen?
□ Als toehoorder in een examenklas

□ Als examenkandidaat in een examenklas
□ Als leerling in een niet examenklas;
□ Als cursist bij een particuliere instelling
□ Door middel van zelfstudie

In klas: ____________

9. Opmerking:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Indien minderjarig handtekening van
vader/moeder/voogd:

Handtekening kandidaat voor akkoord en
naar waarheid ingevuld:

____________________________

________________________________

ATTENTIE:
Samen met dit inschrijvingsformulier dient u een kopie Uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet
ouder dan 6 maanden) en kopieën van de benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten,
diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) in te leveren!!

Door de administratie in te vullen
De ingeschreven kandidaat is:
□
Aangenomen en kan zich definitief inschrijven voor het landsexamen
□
Afgewezen

Paraaf

De reden voor afwijzing is:
□
het niet tijdig inleveren van het inschrijvingsformulier
□
het onduidelijk en/of onvolledig invullen van het inschrijvingsformulier
□
het niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
□
_______________________________________________________
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TOELICHTING BIJ HET INSCHRIJVINGSFORMULIER
LANDSEXAMEN MAVO 2020
(Form. TAM-FMR)
ALGEMEEN
U dient persoonlijk langs te komen om uw volledig ingevulde inschrijvingsformulier, en kopieën van de
benodigde stukken (b.v. reeds behaalde certificaten, diploma’s en officieel ondertekende cijferlijsten) plus
een kopie van een uittreksel uit het Bevolkingsregister (niet ouder dan 6 maanden) in te leveren op het
Examenbureau. Na de screeningsronde van het Examenbureau krijgt u schriftelijk bericht (per email en brief)
dat u kunt deelnemen aan het landsexamen. Indien u een positief bericht krijgt van het Examenbureau dient u de
volgende documenten te komen inleveren voor een definitieve inschrijving voor het landsexamen 2020:




Een kopie van het originele betalingsbewijs van het gestorte examengeld bij RBC Royal Bank Aruba op
rekeningnummer 30.70.042.
Bewijs van betaling van Afl. 10, - contributiegeld voor diploma/certificaat uitreiking
Indien u ingeschreven staat als toehoorder op een school verklaring hiervan.

ATTENTIE:

U kunt zich inschrijven voor het landsexamen 2020 vanaf 2 september tot en met
30 september 2019. Onvolledig en onduidelijk ingevulde inschrijvingsformulieren
die na 30 september 2019 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Tot het landsexamen mavo/havo/vwo 2020 worden toegelaten degene:
1.
a. die zich tijdig (voor 30 sept. 2019), op de juiste wijze en bij de juiste instantie heeft aangemeld, en
b. die tijdig het verschuldigde examengeld volledig heeft voldaan, en
c. die per 1 april 2020 een leeftijd bereikt heeft van:
1. 17 jaar of ouder: voor mavo-kandidaten;
2. 18 jaar of ouder: voor havo-kandidaten;
3. 19 jaar of ouder: voor vwo-kandidaten.
2.
Onverminderd het eerste lid wordt tot het examen toegelaten degene die een 1-vakdiploma wenst te
behalen op eenzelfde opleidingsniveau als de opleiding die zij aan het volgen is met dien verstande dat
dit een vak betreft dat niet is opgenomen in haar combinatie van vakken.
Het Examenbureau is geen opleidings- of begeleidingsinstituut. Kandidaten die zich bij het Examenbureau
inschrijven dienen, eventueel met hulp van anderen, zichzelf voor te bereiden op het landsexamen. Ook het
verkrijgen van methoden, literatuur, e.d. die de kandidaat nodig heeft, valt onder de eigen verantwoordelijkheid.
Het Examenbureau houdt zich alleen bezig met de organisatie, de afname en de uitslagbepaling van het
landsexamen. Met vakinhoudelijke vragen kunt u dus bij het Examenbureau niet terecht.

De benodigde documenten, zoals examenprogramma’s, rooster centraal (schriftelijk) examen, richtlijnen
landsexamen, examenreglement landsexamen, e.d. kunt u te allen tijde downloaden via www.ea.aw, onder letter
L van landsexamen (de website van Departamento di Enseñansa Aruba). Het Examenbureau kan niet
verantwoordelijk worden gesteld indien de kandidaat niet in staat is om deze documenten te downloaden.
Het landsexamen mavo bestaat uit commissie-examens en centrale examens. Het commissie-examen voor de
vakken Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments bestaat uit twee (2) onderdelen, namelijk:
1. Commissie-examen schriftelijk gedeelte mavo. Er wordt voor de talen (Nederlands, Engels, Spaans en
Papiaments) een schrijfvaardigheidsexamen afgenomen. Voor de vakken wiskunde en scheikunde is er een
schriftelijke toets. Dit onderdeel vindt in de maand januari-februari-maart van het lopende schooljaar
plaats. Van alle schriftelijke commissie-examens (Ne,en,sp,pa,wi en sk) mogen 2 (twee) vakken
herkanst worden. Eén (1) van de talen en wiskunde of scheikunde;
2. Commissie-examen mondeling gedeelte mavo. Dit onderdeel is van toepassing op alle vakken, behalve
wiskunde en scheikunde, inclusief de talen en wordt mondeling afgenomen in de periode maart-april van
het lopende schooljaar. Dit onderdeel kan niet herkanst worden.
Het is mogelijk dat een kandidaat méér dan 1 commissie-examen schriftelijk en/of mondeling gedeelte op 1 dag
krijgen.
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De commissie-examens schriftelijk gedeelte mavo vinden plaats in de periode van januari - februari 2020,
de commissie-examens mondeling gedeelte mavo van 1 maart tot en met 8 april 2020 en de centrale examens
voor mavo van 5 mei tot en met 26 mei 2020. De centrale examens voor mavo worden schriftelijk afgenomen.
Voor de commissie-examens schriftelijk gedeelte mag één (1) vak/taal herkanst worden, terwijl voor de centrale
examens herkansing mogelijk is in slechts één (1) vak. Herkansing is alleen mogelijk voor de vakken waarin de
kandidaat in het lopende examenjaar landsexamen heeft afgelegd. Bij herkansing telt het hoogste cijfer.
Het rooster voor de commissie-examens schriftelijk gedeelte mavo en voor de centrale examens van mavo kunt
u via www.ea.aw, onder letter L van landsexamen downloaden. Het rooster voor de commissie-examens
mondeling gedeelte mavo ontvangt u ongeveer 2 weken voor aanvang van de commissie-examens.

ATTENTIE: Hebt u op dat tijdstip nog geen bericht ontvangen om uw rooster voor het mondeling examen te
komen ophalen, dan rust bij u de plicht om het Examenbureau hiervan onmiddellijk op de
hoogte te stellen. U bent zelf verantwoordelijk om dagelijks na te gaan of u een e-mailbericht
van het Examenbureau hebt ontvangen.
De rekentoets
De rekentoets is een verplichte toets dat gemaakt moet worden, maar dat voorlopig voor mavo uit de slaag/zakregeling is gehaald. U krijgt een verklaring hiervoor als u een 6 of meer hebt behaald. Er hoef hiervoor niet
betaald te worden.
De ingangsdatum van de rekentoets voor mavo in de slaag/zak beslissing wordt later bekend gemaakt.
Voor een overzicht van de belangrijke data voor het landsexamen 2020 wordt verwezen naar het document
“Tijdsschema 2019-2020 Landsexamen MAVO” welk u via www.ea.aw, onder letter L van landsexamen kunt
downloaden.

LET OP!
Nadat u bericht hebt ontvangen dat u ingeschreven kunt worden, dient u het verschuldigde examengeld te
betalen. De hoogte van het examengeld is vooral afhankelijk van het aantal vakken waarin u examen wenst te
doen. U betaalt voor meerdere deelexamens per jaar nooit meer dan het totale bedrag voor een volledig
landsexamen.
In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de examentarieven* zijn voor het landsexamen 2020.

Examentarieven landsexamen 2020**
1 vak
Afl. 110, 2 vakken
Afl. 195, 1ste vak kost Afl. 110,3 vakken
Afl. 280, Elk ander vak kost Afl. 85,4 vakken
Afl. 365, 5 vakken
Afl. 450, 6 vakken
Afl. 535, 7 vakken
Afl. 620, 8 vakken
Afl. 705, 9 vakken
Afl. 790, * Wijzigingen onder voorbehoud.
** Het profielwerkstuk wordt als een vak beschouwd en daarom moet er apart voor worden betaald. Dezelfde tarief
die voor een gewoon vak geldt, geldt ook voor het profielwerkstuk. Afl. 110,- als alleen examen wordt afgelegd
voor het profielwerkstuk en Afl. 85,- wanneer naast 1 of meerdere vakken ook examen wordt afgelegd voor het
profielwerkstuk.
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Het verschuldigde examengeld kan in 1 keer bij de inschrijving worden betaald of in termijnen beginnend in
september, waarbij het uiterlijke betaaldatum 30 november 2019 is. Bij betaling in termijnen dient de kandidaat
per keer aan te geven voor welke vakken is betaald. Bij deze vorm van betaling dient per keer voor gehele
vakken betaald te worden. Dat wil zeggen dat het betaalde bedrag overeen moet komen met het aantal
vakken waarvoor is betaald. In de voornoemde tabel is te zien welk bedrag betaald moet worden voor een
bepaald aantal vakken. Bijvoorbeeld voor drie (3) vakken betaalt u Afl. 280,-. Een kopie van het
betalingsbewijs van de eerste termijn dient ingeleverd te worden bij de definitieve inschrijving. Voor degenen
die in termijnen betalen en zich hebben ingeschreven voor het profielwerkstuk en die in november gebruik
willen maken van de feedbackronde geldt dat zij voor het profielwerkstuk moeten hebben betaald bij de eerste
termijn.
Het verschuldigde examengeld dient gestort te worden bij de RBC Royal Bank op rekeningnummer 30.70.042
t.n.v. Examenbureau, Directie Onderwijs.
Op het betalingsbewijs dient u duidelijk te vermelden:
1. naam
2. adres
3. landsexamen mavo 2020
4. namen van de vakken waarvoor is betaald.
Indien de kandidaat zich in de periode tussen 2 september en 30 november van het schooljaar waarin examen
wordt afgelegd schriftelijk voor het landsexamen afmeldt bij de balie van het Examenbureau, kan het reeds
betaalde examengeld, met inhouding van Afl.100,- administratiekosten worden teruggestort. Bij restitutie
(teruggave) van te veel betaalde examengeld wordt Afl. 2,50 in rekening gebracht indien het bedrag dat gestort
moet worden naar een andere bank dan de RBC – bank moet gaan.
De kandidaat dient bij de balie van het Examenbureau het formulier ‘Landsexamen Aruba. Verzoek om
restitutie van examengelden’ in te vullen. Bij afmelding na 30 november van het schooljaar waarin examen
wordt afgelegd, verliest de kandidaat aanspraak op teruggave van het reeds betaalde examengeld.
Indien u examen aflegt in één of meer talen, dan dient u voor iedere taal uiterlijk op 9 januari 2020 uw
literatuurlijst inclusief kopieën van gedichten, onderwerp(en) en/of artikel(en) in drievoud (3x gekopieerd
en in 3 aparte mappen), ter goedkeuring in te leveren bij het Examenbureau.
Voor het Profielwerkstuk (PW) dient u het Onderwerpkeuzeformulier, Plan van aanpak (formulier A) en
voorlopig Logboek (formulier B) in tweevoud (2x gekopieerd en in 2 aparte mappen) ter goedkeuring in te
leveren bij het Examenbureau op uiterlijk 14 november 2019.
Bij het inleveren van het onderwerpkeuzeformulier profielwerkstuk, plan van aanpak profielwerkstuk en
voorlopig logboek profielwerkstuk krijgt u feedback van het Examenbureau of het door u gekozen onderwerp
wel of niet geschikt is en of u tot zover op de goede weg bezig bent met het profielwerkstuk. Dit onderdeel is
een serviceverlening van het Examenbureau aan de landsexamenkandidaat. De kandidaat beslist zelf of hij/zij
de hierboven genoemde stukken inlevert om feedback op te krijgen.
De uiterlijke inleverdatum voor het profielwerkstuk (definitieve verslag inclusief Plan van aanpak (formulier A),
definitieve logboek (formulier B) en authenticiteit verklaring (formulier C)) is 6 februari 2020.
Het definitieve verslag profielwerkstuk inclusief het logboek (formulier B), de authenticiteit verklaring
(formulier C) en het plan van aanpak (formulier A) dienen getikt en in tweevoud (2x gekopieerd en in 2 aparte
mappen) ingeleverd te worden. Ook dient een digitale kopie, in WORD, van het definitieve verslag
profielwerkstuk aan het Examenbureau gemaild te worden voor de authenticiteit controle. Indien u het
definitieve verslag profielwerkstuk niet mailt naar het Examenbureau wordt uw profielwerkstuk niet nagekeken.
Het profielwerkstuk dient individueel te worden gemaakt en gepresenteerd.
De besprekingen (presentaties) van de profielwerkstukken vinden plaats in de periode van 20 april tot en met
22 april 2020. Het is mogelijk dat de bespreking van het profielwerkstuk op eenzelfde dag valt als het
mondeling examen voor een ander vak.
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Gedetailleerde informatie omtrent het profielwerkstuk kunt u via www.ea.aw, onder letter L van landsexamen
downloaden.
Nu volgt een schematische weergave van datgene wat ingeleverd dient te worden voor de talen en het
profielwerkstuk plus de uiterlijke inleverdata.

Wijzigingen onder voorbehoud!
Aantal
kopieën

Uiterlijke
inleverdatum

Vak

Omschrijving

MAVO

2x

14 november 2019

PW

In tweevoud en in 2 aparte mappen:
- Onderwerpkeuzeformulier (Formulier A)
- Plan van aanpak (Formulier A)
- Voorlopige logboek (Formulier B)

3x

09 januari 2020

NE

- LITERATUURLIJST
- Kopieën van gekozen onderwerpen

3x

09 januari 2020

EN

- LITERATUURLIJST
- Kopieën van gekozen onderwerp

3x

09 januari 2020

SP

3x

09 januari 2020

PA

2x

06 februari 2020

PW

5 boeken
1 onderwerp of
1 artikel
3 boeken
1 artikel
3 boeken
1 onderwerp
3 boeken
1 artikel

- LITERATUURLIJST
- Kopie van gekozen onderwerp
- LITERATUURLIJST
- Kopieën van gekozen artikel
In tweevoud en in 2 aparte mappen:
- Definitieve verslag profielwerkstuk inclusief Plan van aanpak (Formulier A)
- Definitieve logboek (Formulier B)
- Authenticiteit verklaring (Formulier C)
- Digitale kopie, in WORD, definitieve verslag profielwerkstuk

Meer informatie over de talen en het profielwerkstuk is verkrijgbaar via www.ea.aw, onder letter L van
landsexamen.
Al uw in te leveren bescheiden voor bovengenoemde vakken dienen geprint (dus niet met de hand geschreven)
en in drievoud (3x gekopieerd en in 3 aparte mappen), met uitzondering van het profielwerkstuk (2x
gekopieerd en in 2 aparte mappen), ingeleverd te worden. Per vak dient u elk exemplaar in een aparte map in
te leveren (dus per vak steeds 3 mappen en profielwerkstuk 2 mappen). Bij het inleveren van genoemde stukken
dient u persoonlijk langs te komen, daar deze gecontroleerd worden bij inlevering en u moet ook tekenen voor de
inlevering van de stukken. Zorg ervoor dat u zelf ook een kopie behoudt van elk van deze mappen, daar u de
stukken op de dag van het mondeling examen dient mee te nemen.
Kandidaten die te laat zijn met de inlevering van de literatuurlijst (inclusief onderwerp en/of artikel en/of
gedichten) of het profielwerkstuk worden automatisch uitgesloten van verdere deelname aan het landsexamen
voor dat vak of het profielwerkstuk. Indien uw literatuurlijst of profielwerkstuk wordt afgekeurd, wordt u via email hiervan op de hoogte gesteld. U dient te allen tijde bereikbaar te zijn. Nadat u gemaild wordt dat uw
literatuurlijst is afgekeurd, krijgt u éénmalig drie (3) dagen (vanaf de dag nadat u gemaild bent) de tijd om de
literatuurlijst te verbeteren of aan te vullen. Voor het verbeteren van het profielwerkstuk krijgt u ongeveer vijf
(5) dagen de tijd.
Indien u de gecorrigeerde stukken, profielwerkstuk in tweevoud (2x gekopieerd en in 2 aparte mappen) en de
overige vakken in drievoud (3x gekopieerd en in 3 aparte mappen), niet binnen de vastgestelde termijn hebt
ingeleverd wordt u automatisch uitgesloten van verdere deelname aan het landsexamen voor dat vak of het
profielwerkstuk.
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TOELICHTING OP VRAGEN INSCHRIJVINGSFORMULIER
TOELICHTING op VRAAG 1
Indien u gehuwd bent dient u alleen uw meisjesachternaam hierin te vullen. De reden hiervoor is dat uw
meisjesachternaam op het diploma komt te staan. Het woonadres is het adres waar u verblijft en woonachtig
bent. Het e-mailadres is verplicht, aangezien alle communicatie tussen het Examenbureau en de kandidaat via email plaatsvindt. Indien u niet over een e-mailadres beschikt wordt u dringend verzocht om voor deze
gelegenheid een e-mailadres aan te maken. Met laatst gevolgde opleiding wordt bedoeld de school die u als
laatste hebt gedaan. Bijvoorbeeld EPB, mavo, etc. Wanneer u de laatst gevolgde opleiding niet hebt afgemaakt
(dus geen diploma hebt gehaald) vermelden in welke klas u als laatst hebt gezeten. Bijvoorbeeld klas 2 mavo,
havo, vwo, EPB of EPI. Wanneer uw laatst gevolgde opleiding geen mavo, havo, vwo, EPB of EPI is dan dient
u het hokje anders aan te kruisen plus erachter in te vullen welke opleiding u als laatst hebt gedaan.
Bijvoorbeeld

Anders: Basisschool of LTS T-stroom, etc.

TOELICHTING op VRAAG 3
Met bijzondere omstandigheden wordt bedoeld: persoonlijke omstandigheden als dyslexie, slechtziendheid,
blindheid of motorische beperkingen die invloed kunnen hebben op uw examenprestaties. De kandidaat kan dan
toegestaan worden om het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen op een wijze die aangepast is aan de
mogelijkheden die de lichamelijke gesteldheid van de kandidaat biedt.
Indien u voor deze bijzondere regeling in aanmerking wilt komen dan dient u bij uw definitieve
inschrijving een schriftelijk verzoek in te leveren, samen met een verklaring van een specialist,
psycholoog en/of orthopedagoog (niet van een huisarts).

TOELICHTING op VRAAG 4
Het doel van het landsexamen is om personen die niet (meer) in de gelegenheid zijn om een diploma te behalen
aan een avond- of dagschool alsnog de mogelijkheid te bieden een diploma te behalen.
Er zijn drie varianten van het landsexamen waaruit gekozen kan worden, namelijk:
a. landsexamen voor een 1-vakdiploma. Indien u een mavodiploma hebt behaald of gaat behalen dan kunt u
op hetzelfde opleidingsniveau een zogenaamd 1-vakdiploma landsexamen behalen voor een vak dat geen
deel uitmaakt van uw examenpakket, als u een eindcijfer zes (6) of meer heeft gekregen;
b. volledig landsexamen. Indien u een volledig landsexamen mavo wenst af te leggen, dient u zich naast het
profielwerkstuk op te geven voor minimaal zes (6) vakken.
Als u naar de havo wenst door te stromen is het vanaf het schooljaar 2015-2016 vereist om examen af te
leggen in zeven (7) vakken. Bij het afleggen van een volledig landsexamen is compenseren mogelijk;
c. niet volledig landsexamen/deellandsexamen. Het is mogelijk om examen over een aantal jaren verspreid
af te leggen in plaats van alle examens in één jaar. Indien u een niet volledig landsexamen/
deellandsexamen wenst af te leggen waarbij u examen aflegt in enkele vakken, dan dient u rekening mee te
houden dat u een vak heeft behaald wanneer u het eindcijfer zes (6) of hoger heeft gekregen Per behaald
vak ontvangt u een certificaat. Compenseren is sinds schooljaar 2017-2018 WEL mogelijk.
Certificaten worden gebruikt om een mavodiploma op te bouwen. U kunt minimaal zeven (7) certificaten
(inclusief het certificaat voor profielwerkstuk) inwisselen voor een mavodiploma, mits u ook een bewijs
van afgelegde rekentoets kunt inleveren, dat dezelfde waarde heeft als een mavodiploma dat in één keer is
behaald. Sinds schooljaar 2017-2018 is compenseren mogelijk. Een certificaat is maximaal tien jaar geldig.
Om in aanmerking te komen voor mavodiploma, dient u de originele certificaten/cijferlijst in te leveren.
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TOELICHTING op VRAAG 5a
Net zoals bij de dag- en avondscholen voor mavo wordt bij het landsexamen ook met profielen gewerkt.
Dit houdt in dat er een profiel gekozen moet worden.
Er kan gekozen worden uit de volgende drie profielen:
- Mens en Maatschappijwetenschappen (MM). Dit profiel richt zich vooral op de voorbereiding van
kandidaten die een vervolgstudie in de sociale, de economische of de semi-exacte richting willen volgen.
- Natuurwetenschappen (NW). Dit profiel richt zich vooral op de voorbereiding van kandidaten die
vervolgonderwijs willen volgen in de technische, exacte, medische en biologische richting.
- Humaniora (H). Dit profiel richt zich hoofdzakelijk op de voorbereiding van kandidaten die een
vervolgopleiding willen volgen in de sociale, de taal en literatuur richting.
TOELICHTING op VRAAG 5b
Kandidaten die een ‘volledig landsexamen mavo’ wensen af te leggen dienen minimaal zes (6) vakken aan te
kruisen behorende bij het profiel dat ze hebben gekozen. Indien u meer dan 6 vakken wilt, kunt u extra vakken
kiezen, maar die worden dan verkregen als een apart vakdiploma. Deze vakken worden niet bij de bepaling van
de uitslag betrokken. Kandidaten die na de mavo naar de havo wensen door te stromen dienen zeven (7) vakken
(inclusief één (1) extra vak uit het keuzedeel) aan te kruisen in plaats van zes (6) vakken. Daarnaast dienen
mavokandidaten ook het profielwerkstuk en rekentoets aan te kruisen.
Kandidaten die een ‘niet volledig landsexamen’ wensen af te leggen kruisen het vak of de vakken aan waarin ze
landsexamen willen afleggen behorende bij het profiel dat ze hebben gekozen.
Kandidaten die landsexamen voor een 1-vakdiploma wensen af te leggen, zijn al in het bezit van een
mavodiploma (of gaan die behalen), kruisen het extra vak aan waarin ze landsexamen willen afleggen.
Er kan gekozen worden uit verschillende pakketten van vakken behorende bij een bepaald profiel.
Bij het profiel MM kan gekozen worden uit 3 vakkenpakketten, bij profiel NW uit 2 vakkenpakketten en bij
profiel H uit 1 vakkenpakket.
U geeft eerst aan welk profiel u wilt gaan doen en elk profiel bestaat uit:
- een gemeenschappelijk deel bestaande uit 2 vakken (Nederlands en Engels) die zijn verplicht voor alle
profielen);
- een profieldeel bestaande uit 3 vakken waarvan 1 verplicht vak (Wiskunde voor de profielen MM en NW
en Spaans voor het profiel H) en een combinatie van 2 vakken (bij profiel MM 3 keuzemogelijkheden, bij
profiel NW 2 keuzemogelijkheden en bij profiel H 1 keuzemogelijkheid;
- een keuzedeel dat één (1) vak omvat binnen het gekozen profiel; 2 vakken indien u 7 vakken doet;
- en een profielwerkstuk. U dient in te vullen op welk vak het profielwerkstuk dat u gaat maken betrekking
heeft.
Het gekozen vak uit het keuzedeel mogen geen vakken zijn die u al in uw examenpakket hebt gekozen.
Zie inschrijvingsformulier vraag 5b, pagina 2 en 3 voor de diverse keuzemogelijkheden.
De kandidaat kiest een pakket behorende tot het profiel dat hij heeft gekozen. Let goed op de vakken die
verplicht zijn en de verschillende combinaties van vakken waaruit gekozen moet worden. Denk goed na welk(e)
vak(ken) u invult, want een eenmaal gekozen vak, mag niet meer worden gewijzigd.
TOELICHTING op VRAAG 8
Indien u ingeschreven staat in de examenklas bij een dag- of avondschool, dan wordt u alleen toegelaten
tot het landsexamen voor het vak of de vakken dat/die u niet als examenkandidaat volgt op de dagof avondschool. Bij vraag 8b vakken vermelden die u volgt op een dag- of avondschool.
Denk aan de uiterlijke datum van inlevering zoals die aangegeven staat op het inschrijvingsformulier. Na deze datum worden
aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Hoofd Examenbureau
\
BEWAAR DEZE TOELICHTING (TAM-FMR) GOED TOT EIND VAN HET EXAMEN !!!!
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