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Voorafgaand aan de aanmelding  

 

 In september 2018 de septembermededeling 

 - o.a. informatie over tweede en derde tijdvak 

 

 In februari 2019 zijn de roosters voor het derde tijdvak op de 
site van DUO geplaatst 

 

 In maart 2019 de aanvulling op de septembermededeling  

 - o.a. officiële bekendmaking welke aangewezen vakken 
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Aanmelden examenkandidaten 

 

 Kandidaten aanmelden via DUO zakelijk vóór de 
sluitingsdatum/tijd 

 

 U ontvangt direct na de aanmelding een overzicht, controleer 
dit   

 

 Wijzigingen kunt u niet via DUO zakelijk worden doorgeven 

 

 Houd meldingen via examenblad.nl in de gaten 
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Aanmelden examenkandidaten  
 

Staatsexamen 

Maak gebruik van de aanmeldapplicatie om de 
kandidaten aan te melden 

 

Tweede tijdvak (aangewezen vakken) 

 Maandag 3 juni t/m uiterlijk vrijdag 14 juni, 17:00 uur  

 

Derde tijdvak 

 Maandag 3 juni t/m uiterlijk vrijdag 5 juli, 17:00 uur  

 

Bron 

 Zorg dat de uitwisseling heeft plaatsgevonden 
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Afwijkende wijze van examineren  

 

 U geeft een afwijkende wijze van examineren door via het 
opmerkingenveld in de aanmeldapplicatie 

 

 De door u toegestane afwijkende wijze van examineren wordt 
(voor zover mogelijk) overgenomen 

 

 Het gebruik van een laptop moet ook worden doorgegeven 
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Hulpmiddelen 

 

 Alle toegestane hulpmiddelen moet de kandidaat zelf 
meenemen bijvoorbeeld: 

o Woordenboek 

o Binas 

 

 Informeer uw kandidaat hierover  
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Wanneer examen 

 

Tweede tijdvak (aangewezen vakken) 

 Donderdag 20 juni 2019 

  

Derde tijdvak 13 tot en met 22 augustus 2019 

 De roosters staan op de site van DUO 
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Waar examen 

 

Staatsexamen locatie   

 Groningen 

 Amsterdam 

 Arnhem 

 Eindhoven 

 Capelle a/d IJssel 

 Zwolle (alleen digitaal) 
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Oproep examen 
 

Tweede tijdvak 

 DUO stuurt de oproep uiterlijk maandag 17 juni 2019 naar het 
opgegeven (post)adres 

 

Derde tijdvak 

 DUO stuurt de oproep eind juli 2019 naar het opgegeven 
(post)adres 

 

 Oproep 

- Examenlocatie 

- Examendatum 

- Examentijd 
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Correctie en beoordeling examenwerk 

 

 Het examenwerk wordt door twee correctoren onafhankelijk 
van elkaar gecorrigeerd 

 

 Cito/Cvte bepalen de normering  

 

 De scores worden door DUO omgezet naar cijfers 
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Resultaten 
 

De school ontvangt de cijfers via DUO zakelijk en het wordt via de post 
toegestuurd 

 

Tweede tijdvak  

 Vrijdag 28 juni 2019 om 10:00 uur  

 

Derde tijdvak 

 Vrijdag 30 augustus 2019 om 10:00 uur 

 

 De verdere gang van zaken, zoals bepaling van de einduitslag en 
uitreiking van het diploma, verloopt volgens het Eindexamenbesluit VO 

 

BRON 

 De CE-cijfers moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de uitslag 
in BRON staan 
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Tips!  

 

 Zorg dat de autorisaties op orde zijn 

 

 Na de sluitingsdatum kunt u geen kandidaten meer aanmelden 

 

 De uitslag gaat via de school. Maak dit ook duidelijk bij de 
kandidaten. Zij hoeven géén contact op te nemen met DUO 

 

 Zorg dat op de uitslagdatum iemand aanwezig en bereikbaar is op 
school 
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Op zoek naar informatie 

 Vragen over token, wachtwoord, aanmelden en inloggen 

    - Helpdesk PDI: 050 – 599 84 40 (werkdagen tot 13.00 uur) 

 

 www.examenblad.nl  

 

 Wijzigingen  : Examens OCW 

     Examendiensten 

     050-5998933 (optie: 3) of  

     mail staatsexamens@duo.nl 

 

 Vragen Bron  : 050-5999000 (van 9.00 – 13.00 uur) 
  ipo@duo.nl  
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