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Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
1.

In dit besluit wordt verstaan onder:
algemene vakken: vakken niet zijnde profielvakken, genoemd in artikel 26h, eerste lid,
respectievelijk bedoeld in artikel 26i, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, en niet zijnde
beroepsgerichte keuzevakken als bedoeld in artikel 26j van dat besluit;
beroepsgericht keuzevak: beroepsgericht keuzevak als bedoeld in artikel 10b, zevende lid,
onderdeel a, of artikel 10d, zevende lid, onderdeel b, van de wet;
beroepsgericht programma: beroepsgericht programma als bedoeld in artikel 23, eerste lid,
onderdeel c, 24, eerste lid, onderdeel c, of 25 eerste lid, onderdeel d;
bevoegd gezag: het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1 van de wet, indien het een school voor
voortgezet onderwijs betreft, en het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel w,
onder 1 en 2, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, indien het een instelling voor educatie
en beroepsonderwijs betreft;
College voor toetsen en examens: College voor toetsen en examens, genoemd in artikel 2, eerste
lid, van de Wet College voor toetsen en examens;
cspe: centraal schriftelijk en praktisch examen in een profielvak;
deeleindexamen: een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven
vakken aan een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel
7.3.1, eerste lid, onder a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
directeur: de rector of directeur van een school voor voortgezet onderwijs;
DUO :Dienst Uitvoering Onderwijs
eindexamen: een examen ten minste in het geheel van de voorgeschreven vakken, alsmede de
rekentoets;
eindexamen vmbo: een eindexamen dat leidt tot een diploma vmbo voor zover het betreft de
theoretische leerweg, de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de
gemengde leerweg;
ER: ernstige rekenproblemen als bedoeld in artikel 46a, eerste lid;
examencommissie vavo: de in artikel 7.4.11, tweede lid, juncto artikel 7.4.5 van de Wet educatie
en beroepsonderwijs bedoelde examencommissie voor een opleiding vavo;
examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen;
examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak of de rekentoets;
extra vak: een vak in aanvulling op de vakken die voor een bepaalde kandidaat ten minste
samen een eindexamen vormen, welk vak wordt afgesloten met een examen;
gecommitteerde: een gecommitteerde als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de
wet en artikel 36van dit besluit;
havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de wet;
herkansing: het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of het
schoolexamen, daaronder niet inbegrepen de gelegenheid om de rekentoets opnieuw af te
leggen;
inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht;
instelling voor educatie en beroepsonderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1,
onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover het betreft door die
instelling verzorgde opleidingen vavo;
kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen wordt
toegelaten;
kunstvakken: de vakken behorende tot de beeldende vorming, alsmede muziek, dans en drama;
leerling: een leerling aan een school voor voortgezet onderwijs of een deelnemer aan een
opleiding vavo;
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leerweg: de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, de
kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, de gemengde leerweg,
bedoeld in artikel 10d van de wet en de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet;
maatschappelijke stage: stage als bedoeld in artikel 6f van de wet;
mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 9 van de wet;
Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het
onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van
Economische Zaken;
opleiding vavo: een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel
7.3.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;
profiel: een in artikel 10, derde lid, 10b, derde lid, 10d, derde lid, of 12, derde lid, van de
wetbedoeld profiel;
profielvak: profielvak, genoemd in artikel 26h, eerste lid, respectievelijk bedoeld in artikel 26i,
eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO;
profielwerkstuk: het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk;
rekentoets: rekentoets als bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van de wet;
school: een school voor vwo, een school voor havo, een school voor mavo, een school voor vbo
of een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, tenzij anders blijkt;
schooljaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende
jaar, daaronder mede begrepen het studiejaar, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, van de Wet
educatie en beroepsonderwijs;
school voor voortgezet onderwijs: een school voor vwo, een school voor havo, een school voor
mavo, een school voor vbo;
toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische
opdracht, met uitzondering van de rekentoets, tenzij anders blijkt;
vakken: algemene vakken, profielvakken, beroepsgerichte keuzevakken en andere
programmaonderdelen;
vakken behorende tot de beeldende vorming: tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving,
fotografie, film, audio-visuele vorming;
vbo: voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de wet;
vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 van de wet;
vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de wet;
wet: Wet op het voortgezet onderwijs.
2.

Waar in dit besluit wordt gesproken van «directeur en de secretaris», wordt daaronder wat
instellingen voor educatie en beroepsonderwijs betreft verstaan, de examencommissie vavo,
tenzij anders blijkt.

Artikel 2. Toelating tot het eindexamen
1.
2.

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van een school en de leerlingen van een afdeling in de
gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen.
De leerling mag alleen deelnemen aan het eindexamen als het schoolexamen van het
betreffende vak is afgerond.

Artikel 3. Afnemen eindexamen
1.
2.

De directeur en de examinatoren van een school voor voortgezet onderwijs nemen onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af.
De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een van de personeelsleden van de
school aan tot secretaris van het eindexamen. De secretatis van het eindexamen is tevens
secretaris van de deelexamens.
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Artikel 4. Indeling eindexamen; profielwerkstuk
1.
2.
3.

4.

Het eindexamen of deeleindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een
centraal examen dan wel uit beide.
Het schoolexamen vmbo kan mede een maatschappelijke stage omvatten.
Het schoolexamen vmbo, voor zover het betreft de theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10
van de wet, of de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de wet, omvat mede een
profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen,
waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van
betekenis zijn in het desbetreffende profiel.
Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling
onderwijs volgt.

Artikel 5. Onregelmatigheden
1.

2.

3.

4.

5.

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien
van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt,
dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de school maatregelen nemen.
De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het
centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend
tijdvak van het centraal examen.
Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is,
aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie
van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken.
In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de
beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van
beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van
het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee
weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in
de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af
te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie
deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers
van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.

Artikel 6. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
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Hoofdstuk II. Inhoud van het eindexamen
Artikel 7. Examenprogramma
1.

2.

Onze Minister stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken die onderdeel
zijn van het eindexamen, voor elk van de schoolsoorten en leerwegen examenprogramma’s
vast, waarin zijn opgenomen:
a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, en
b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof
het schoolexamen zich uitstrekt.
Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken.

Artikel 8. Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

De kandidaten kiezen, voordat zij worden toegelaten tot het derde leerjaar van het vmbo TL
aan het Scheldemondcollege een sector binnen het vmbo, met inachtneming van dit hoofdstuk,
in welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voorzover het
bevoegd gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere
scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden.
Indien sprake is van samenwerking tussen scholen, is artikel 2 van het Besluit samenwerking VOBVE van toepassing.
De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in extra vakken examen
afleggen. Een examen als bedoeld in de eerste volzin heeft geen betrekking op vakken die
overeenkomen met vakken die onderdeel zijn van het eindexamen waarop deze extra vakken
een aanvulling zijn.
De keuzemogelijkheden in de leerwegen ten aanzien van sectorvakken en keuzevakken worden
beperkt door enerzijds de wettelijke voorschriften ten aanzien van de leerwegen en anderzijds
door het aanbod van deze vakken binnen het Scheldemondcollege.
Het aanbod van keuzevakken binnen het Scheldemondcollege wordt door de rector bepaald op
grond van een inventarisatie van (voorlopige) keuzes van leerlingen.
Voor kandidaten die doorstromen binnen het Scheldemondcollege geldt, dat plaatsing in één
van de leerwegen gebeurt op grond van een bindend advies van de docentvergadering van het
Scheldemondcollege.
De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken examen
afleggen dan in de vakken die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Een examen als
bedoeld in de eerste volzin heeft geen betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die
onderdeel zijn van dat eindexamen.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op kandidaten die deeleindexamen afleggen.

Artikel 8a. Minimumeis overeenstemming eindexamenvakken met
schoolsoort of leerweg van inschrijving
Indien het eindexamen één of meer vakken omvat van een andere schoolsoort of leerweg dan die
waarvoor de kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste één vak tot de voorgeschreven
eindexamenvakken van de schoolsoort of leerweg van inschrijving.

Artikel 9 t/m 21 hebben geen betrekking op vmbo/mavo
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Artikel 22. Eindexamen vmbo theoretische leerweg
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de theoretische leerweg, genoemd in
artikel 10 van de wet, omvat in elk geval:
a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge artikel 10, vijfde lid, van de wet,
omvat,
b. de twee vakken die het profieldeel ingevolge artikel 10, zesde lid, van de wet omvat,
waaronder tevens begrepen een profielwerkstuk, en
c. in het vrije deel twee nog niet in het profieldeel gekozen vakken, bedoeld
onderscheidenlijk genoemd in artikel 10, zevende lid, onderdelen a en b, van de wet,
met dien verstande dat het profieldeel en het vrije deel tezamen ten minste twee
vakken omvatten die geen moderne taal zijn.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat met het profiel economie of met
leerwegondersteunend onderwijs, ten aanzien van wie toepassing is gegeven aan artikel 26n,
tweede of derde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, bij het eindexamen vrijgesteld van het vak
Franse taal of het vak Duitse taal. In plaats van het vak waarvoor vrijstelling is verleend, doet de
kandidaat eindexamen in één van de vakken Arabische taal, Turkse taal, Spaanse taal,
maatschappijkunde, geschiedenis en staatsinrichting, of aardrijkskunde.
Indien de kandidaat in het vrije deel twee kunstvakken kiest, wordt één kunstvak gekozen uit de
vakken behorende tot de beeldende vorming en één kunstvak uit de vakken muziek, dans en
drama.
In geval van toepassing van artikel 10, negende lid, van de wet, zijn het eerste tot en met het
derde lid van toepassing, met dien verstande dat het vervangen vak niet als extra vak als
bedoeld in het achtste lid, gekozen kan worden.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een instelling voor
educatie en beroepsonderwijs vrijgesteld van de vakken lichamelijke opvoeding en de vakken
behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans of drama van het gemeenschappelijk deel.
In afwijking van het eerste lid kan de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een instelling
voor educatie en beroepsonderwijs, op zijn verzoek bij het eindexamen ontheffing worden
verleend van de vakken Franse taal of Duitse taal van het sectordeel of van beide. Artikel 11,
zesde en zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken, bedoeld in het eerste lid, kan het eindexamen
omvatten, voor zover nog niet gekozen:
a. een vak als bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdelen a en b, van de wet,
b. een vak dat behoort tot het eindexamen van de gemengde leerweg als bedoeld
in artikel 10d van de wet, of
c. een vak genoemd in, dan wel aangewezen op grond van, artikel 13 of 14 van de wet.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor
vmbo, voor zover het betreft de theoretische leerweg, bij het eindexamen vrijgesteld van het
vak lichamelijke opvoeding waarvoor vrijstelling is verleend op grond van artikel 26n, eerste lid,
van het Inrichtingsbesluit WVO
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een instelling voor
educatie en beroepsonderwijs en die op grond van artikel 11 van de Beleidsregel verstrekking
LOOT-licentie dan wel artikel 11 van de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie VO ontheffing
heeft verkregen voor een of meer van de in die artikelen genoemde vakken, bij het eindexamen
vrijgesteld van dat vak of die vakken.

Artikel 23. Eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg
1.

Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg, genoemd
in artikel 10b van de wet, omvat in elk geval:
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a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge in artikel 10b, vijfde lid, van de wet,

2.

3.

4.

5.

6.

omvat,
b. de twee algemene vakken die het profieldeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet,
omvat,
c. een beroepsgericht programma, bestaande uit:
1) het profielvak dat het profieldeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet,
omvat, en
2) in het vrije deel vier beroepsgerichte keuzevakken, als bedoeld in
artikel 10b, zevende lid, onderdeel a, van de wet.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat met het profiel economie en ondernemen, het
profiel horeca, bakkerij en recreatie, of met leerwegondersteunend onderwijs, ten aanzien van
wie toepassing is gegeven aan artikel 26n, tweede of derde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO,
bij het eindexamen vrijgesteld van het vak Franse taal of het vak Duitse taal. In plaats hiervan
omvat het eindexamen één van de vakken gekozen op grond van artikel 22, derde lid, van het
Inrichtingsbesluit WVO.
Voor zover het betreft een leer-werktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, omvat het
eindexamen voor de leerling die dat traject heeft gevolgd, de rekentoets, het vak Nederlandse
taal en het beroepsgerichte programma dat onderdeel is van het leerwerktraject. Bovendien kan
de leerling eindexamen afleggen in de andere vakken van de basisberoepsgerichte leerweg,
bedoeld in artikel 10b van de wet, waarvan het bevoegd gezag op grond van artikel 10b1, derde
lid, van de wet in voorkomend geval heeft beslist dat zij behoren tot het leer-werktraject van de
leerling.
In geval van toepassing van artikel 10b, negende lid, onderdelen a en c, van de wet, dan
wel artikel 10b, negende lid, onderdeel d, van de wet juncto artikel 26h, tweede lid, van het
Inrichtingsbesluit WVO, zijn het eerste tot en met het derde lid van toepassing, met dien
verstande dat het vervangen vak niet als extra vak als bedoeld in het vijfde lid, kan dienen.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken, bedoeld in het eerste lid, kan het eindexamen
omvatten, voor zover nog niet gekozen:
a. een vak, genoemd in artikel 10b, zesde lid, van de wet, of een vak als bedoeld in artikel 10b,
zevende lid, onderdeel a, van de wet,
b. het vak Friese taal en cultuur, genoemd in artikel 26h, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit
WVO,
c. een vak dat op grond van het tweede lid onderdeel kan zijn van de basisberoepsgerichte
leerweg,
d. een algemeen vak dat behoort tot het eindexamen van de theoretische leerweg, de
kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg, genoemd in respectievelijk
de artikelen 10, 10b of 10d van de wet, of
e. een vak als bedoeld in artikel 13 of 14 van de wet.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor
vmbo, voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg, bij het eindexamen vrijgesteld
van het vak lichamelijke opvoeding waarvoor vrijstelling is verleend op grond van artikel 26n,
eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO.

Artikel 24. Eindexamen vmbo kaderberoepsgerichte leerweg
1.

Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, genoemd
in artikel 10b van de wet, omvat in elk geval:
a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge in artikel 10b, vijfde lid, van de wet,
omvat,
b. de twee algemene vakken die het profieldeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet,
omvat,
c. een beroepsgericht programma, bestaande uit:
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2.
3.

4.

5.

1) het profielvak dat het profieldeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet,
omvat, en
2) in het vrije deel vier beroepsgerichte keuzevakken, als bedoeld in
artikel 10b, zevende lid, onderdeel a, van de wet.
Artikel 23, tweede lid, is van toepassing.
In geval van toepassing van artikel 10b, negende lid, onderdeel b, van de wet dan wel artikel
10b, negende lid, onderdeel d, van de wet juncto artikel 26h, tweede lid, van het
Inrichtingsbesluit WVO, zijn het eerste en tweede lid van toepassing, met dien verstande dat het
vervangen vak niet als extra vak als bedoeld in het vierde lid, kan dienen.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken, bedoeld in het eerste lid, kan het eindexamen
omvatten, voor zover nog niet gekozen:
a. een vak, genoemd in artikel 10b, zesde lid, van de wet, of een vak als bedoeld in artikel 10b,
zevende lid, onderdeel a, van de wet,
b. het vak Friese taal en cultuur, genoemd in artikel 26h, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit
WVO,
c. een vak dat op grond van het tweede lid onderdeel kan zijn van de kaderberoepsgerichte
leerweg,
d. een algemeen vak dat behoort tot het eindexamen van de theoretische leerweg of de
gemengde leerweg, genoemd in respectievelijk artikel 10 of artikel 10d van de wet, of
e. een vak als bedoeld in artikel 13 of 14 van de wet.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor
vmbo, voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, bij het eindexamen vrijgesteld
van het vak lichamelijke opvoeding waarvoor vrijstelling is verleend op grond van artikel 26n,
eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO.

Artikel 25. Eindexamen vmbo gemengde leerweg
1.

2.
3.

4.

5.

Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de gemengde leerweg, genoemd in artikel 10d van
de wet, omvat in elk geval:
a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge artikel 10d, vijfde lid, van de wet,
omvat,
b. de twee algemene vakken die het profieldeel ingevolge artikel 10d, zesde lid, van de wet,
omvat waaronder tevens begrepen een profielwerkstuk,
c. in het vrije deel een nog niet in het profieldeel gekozen algemeen vak, bedoeld
onderscheidenlijk genoemd in artikel 10d, zevende lid, onderdelen a en c, van de wet,
d. een beroepsgericht programma, bestaande uit:
1) het profielvak dat het profieldeel ingevolge artikel 10d, zesde lid, van de wet omvat, en
2) in het vrije deel twee beroepsgerichte keuzevakken als bedoeld in
artikel 10d, zevende lid, onderdeel b, van de wet.
Artikel 23, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
In geval van toepassing van artikel 10d, negende lid, van de wet, zijn het eerste en tweede lid
van toepassing, met dien verstande dat het vervangen vak niet als extra vak als bedoeld in het
vierde lid, kan dienen.
In aanvulling op de voorgeschreven vakken, bedoeld in het eerste lid, kan het eindexamen
omvatten, voor zover nog niet gekozen, een vak als bedoeld in artikel 10d, zevende lid,
onderdelen a, b en c, van de wet, of als bedoeld in artikel 13 of 14 van de wet.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor
vmbo, voor zover het betreft de gemengde leerweg, bij het eindexamen vrijgesteld van het vak
lichamelijke opvoeding waarvoor vrijstelling is verleend op grond van artikel 26n, eerste lid, van
het Inrichtingsbesluit WVO.
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Artikel 26 Vrijstelling vmbo wegens vervangend of extra vak
In afwijking van artikel 22, eerste lid, 23, eerste lid, 24, eerste lid, of 25, eerste lid, is de kandidaat die
op grond van artikel 26n, vierde, vijfde, zesde of zevende lid, van het Inrichtingsbesluit WVO voor
een vak als daar bedoeld is vrijgesteld van het volgen van onderwijs, eveneens vrijgesteld van het
afleggen van eindexamen in dat vak.

Artikel 27 t/m 30 hebben geen betrekking op vmbo/mavo
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Hoofdstuk III. Regeling van het eindexamen
Afdeling 1. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
Artikel 31. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting
1.

2.

3.
4.

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, stelt een examenreglement vast.
Het examenreglement bevat in elk geval informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5,
en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen
en de gang van zaken tijdens het eindexamen, de herkansingsmogelijkheden van het
schoolexamen, en wat scholen voor voortgezet onderwijs betreft, de samenstelling en het adres
van de in artikel 5 bedoelde commissie van beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt in elk
geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan worden bepaald dat tot die
gevallen kunnen behoren gevallen dat de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een
bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, aan de
desbetreffende toets deel te nemen.
Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, stelt jaarlijks voor 1 oktober een
programma van toetsing en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het
desbetreffende schooljaar. Het programma vermeldt in elk geval:
a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,
b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen,
c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen
plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen,
d. de wijze van herkansing van het schoolexamen, alsmede
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot
stand komt.
Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de
locatiedirecteur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten.
Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op deeleindexamens.

Afdeling 2. Schoolexamen
Artikel 32. Schoolexamen
1.
2.

3.

4.

Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt, deze informatie is
terug te vinden in het PTA.
a. Deelname aan geplande toetsen is verplicht. Als een leerling geoorloofd afwezig is, dan geldt
dezelfde regeling zoals opgenomen in Protocol toetsing Scheldemond college (Locatie
Wielingen). Zie bijlage 6.
b. Het inleveren van werk behorende bij een praktische opdracht op of voor de deadline is
verplicht.
Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel
37. Bij toepassing van artikel 37, zevende lid, wordt het schoolexamen in het vak waarop de
toets betrekking heeft, afgesloten tien werkdagen voor de afname van die toets.
Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten gevolge van ziekte
of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer
vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid
stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten vóór het centraal examen in
dat vak of in die vakken, doch na de aanvang van het eerste tijdvak.

Artikel 33. Mededeling beoordeling schoolexamen
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de examensecretaris aan de kandidaat bekend,
voorzover van toepassing:
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a.
b.
c.

welk cijfer of welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,
de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en
de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo.

Artikel 34. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
Artikel 35. Beoordeling schoolexamen
1.
2.
3.

4.

Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopende
van 1 tot en met 10.
Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde
cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
In afwijking van het eerste lid, worden de kunstvakken en het vak lichamelijke opvoeding uit het
gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met «voldoende» of «goed». Deze
beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het
genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier.
In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk in het vmbo beoordeeld met
«voldoende» of «goed». Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam
voltooien van het profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. Het profielwerkstuk in
het vmbo wordt beoordeeld door ten minste twee examinatoren.

Artikel 35b1. Herexamen schoolexamen vmbo
1.

2.

Het bevoegd gezag kan bepalen dat de kandidaat die eindexamen of deeleindexamen aflegt,
voor één of meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen,
opnieuw kan afleggen, met dien verstande dat het bevoegd gezag dit recht in elk geval verleent
voor het vak maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen,
indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. Het herexamen omvat
door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma.
Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen wordt
bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder
afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat
vak.

Artikel 35c. Examendossier
Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de
onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen
vorm. Het examendossier voor het vmbo omvat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald
voor de vakken, bedoeld in artikel 26g, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO of artikel 26i,
tweede lid, van dat besluit, voor zover in die vakken geen eindexamen is afgelegd.
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Hoofdstuk IV. Centraal examen
Artikel 36. Gecommitteerden
1.

2.
3.

Onze Minister maakt een koppeling van scholen en instellingen voor educatie en
beroepsonderwijs voor de uitvoering van de tweede correctie door gecommitteerden. Onze
Minister maakt deze koppeling bekend aan het bevoegd gezag van elke school en instelling voor
educatie en beroepsonderwijs en kan, zo nodig, zelf een gecommitteerde aanwijzen voor een
school of instelling. Op grond van deze koppeling wijst het bevoegd gezag een of meer
gecommitteerden aan. Het bevoegd gezag maakt deze aanwijzing bekend aan de scholen
waarvoor zij de tweede correctie verrichten. De aanwijzing geldt tot na de afloop van de
herkansing.
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de aangewezen gecommitteerde zijn verplichtingen
nakomt.
In afwijking van het eerste lid, worden voor het praktisch gedeelte van het centraal examen
vmbo geen gecommitteerden aangewezen.

Artikel 37. Tijdvakken en afneming centraal examen
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs kent een eerste, tweede en
derde tijdvak.
Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar.
Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College voor
toetsen en examens.
Het College voor toetsen en examens kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe
aantal kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het
College voor toetsen en examens.
Bij toepassing van het derde of vierde lid, gelden de volgende regels:
a. de directeur deelt aan Onze Minister mee welke kandidaten het centraal examen zullen
afleggen en in welke vakken;
b. de kandidaten leveren de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere
door hen gemaakte stukken in bij een van degenen die toezicht houden. Het College voor
toetsen en examens bepaalt, in welke gevallen wordt afgeweken van de eerste volzin
alsmede in welke gevallen en op welk tijdstip de opgaven, de aantekeningen en de andere
stukken, bedoeld in die volzin aan de kandidaten worden teruggegeven;
c. het College voor toetsen en examens deelt het door de kandidaat behaalde cijfer voor het
centraal examen aan de directeur mee.
Het College voor toetsen en examens kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een
tijdstip dat is gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak.
Het College voor toetsen en examens kan voor een toets een afnameperiode instellen
waarbinnen het bevoegd gezag zelf de afnametijdstippen bepaalt. Deze afnameperiode vangt
niet eerder aan dan op 1 april van het desbetreffende examenjaar en omvat het eerste en
tweede tijdvak van dat examenjaar.
Het College voor toetsen en examens kan regels stellen voor de uitvoering van een toets van het
centraal examen.

Artikel 37a. Centraal examen in eerder leerjaar
1.

In afwijking van artikel 37, tweede lid, kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste of
direct daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken,
niet zijnde alle vakken van het eindexamen.
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2.
3.
4.

5.

Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten
voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt.
Artikel 49, zevende lid, en artikel 50, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend aan het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College voor toetsen
en examens.
Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of
direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen
de met dit centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten.

Artikel 38. Opgave kandidaten centraal examen
De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan Onze Minister mede hoeveel kandidaten in elk vak
aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen.

Artikel 39. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
Artikel 40. Regels omtrent het centraal examen
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Onze Minister zorgt ervoor dat de opgaven, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet
College voor toetsen en examens tijdig beschikbaar worden gesteld aan de directeur van de
school.
De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de
aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. Het College
voor toetsen en examens kan opgaven aanwijzen waarop de eerste volzin niet van toepassing is.
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van
welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededelingen van het College
voor toetsen en examens.
De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt
uitgeoefend.
Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de
directeur samen met het gemaakte examenwerk.
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die
toets worden toegelaten.
De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in
het examenlokaal tot het einde van die toets.

Artikel 41. Beoordeling centraal examen
1.

2.

3.

De directeur doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen en met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator in het desbetreffende vak. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk
en past daarbij de beoordelingsnormen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de
Wet College voor toetsen en examens toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. De
examinator zendt de score en het beoordeelde werk aan de directeur.
De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven,
de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score, bepaald
in het eerste lid, onverwijld aan de directeur van de school, bedoeld in artikel 36, tweede lid,
toekomen. De directeur stelt deze documenten ter hand aan de gecommitteerde.
De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij toe de
beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel
d, van de Wet College voor toetsen en examens. De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde
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4.
5.

werk een verklaring betreffende de verrichtte correctie. Deze verklaring is medeondertekend
door het bevoegd gezag van de school waarbij de gecommitteerde werkzaam is.
Bij digitale examinering worden de handelingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, digitaal
verricht, uitgezonderd de handelingen die betrekking hebben op het proces-verbaal.
Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de toepassing van
het eerste tot en met vierde lid.

Artikel 41a. Beoordeling centraal examen cspe
1.

2.

De directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het cspe van een eindexamen vmbo, een
examinator in het desbetreffende vak of programma aanwezig is. De examinator beoordeelt de
prestaties tijdens het maken van de opgaven en legt zijn bevindingen van de verrichtingen van
de kandidaat schriftelijk vast, volgens daartoe door het College voor toetsen en examens
gegeven richtlijnen. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij toe
de beoordelingsnormen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor
toetsen en examens. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score, bedoeld in artikel 2,
tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. De examinator zendt de
score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur.
Voor het cspe vmbo vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede examinator. De
tweede examinator kan een deskundige als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet of een
andere examinator van de school zijn. De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de
opgaven, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het eerste lid
bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator
daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal, alsmede
de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid. Artikel 41, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 42. Vaststelling score en cijfer centraal examen
1.

2.

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal
examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien
het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De
inspectie kan een onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score,
bedoeld in het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede lid,
onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens.

Artikel 43. Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen
1.

2.

Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft
plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten
opnieuw wordt afgenomen.
De inspectie verzoekt het College voor toetsen en examens nieuwe opgaven vast te stellen en
bepaalt op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen.
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Artikel 44. Onvoorziene omstandigheden centraal examen
Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan één of
meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist Onze Minister hoe
alsdan moet worden gehandeld.

Artikel 45. Verhindering centraal examen
1.

2.

3.

4.
5.

Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij
één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak
de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te
voltooien.
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het
derde tijdvak ten overstaan van het College voor toetsen en examens zijn eindexamen te
voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij het
College voor toetsen en examens. In dat geval deelt de directeur aan het College voor toetsen
en examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is
gegeven aan artikel 55, eerste, tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat.
Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor toetsen en examens het resultaat mede
aan de directeur.
Indien het bevoegd gezag op grond van artikel 37, zevende lid, zelf de afnametijdstippen
bepaalt, kan de directeur een kandidaat de gelegenheid geven om binnen de afnameperiode die
het College voor toetsen en examens daarvoor heeft ingesteld, alsnog de toetsen te voltooien
waarvoor hij eerder was verhinderd.

Artikel 46. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
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Hoofdstuk V. Uitslag, herkansing en diplomering
Artikel 47. Eindcijfer eindexamen
1.

Het eindcijfer voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een
geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

2.

De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de berekening niet
een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is,
naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
Indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is
het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.

3.

Vaststellen van het eindcijfer van de schoolexamens per vak
De cijfers voor de algemene vakken en de praktijkvakken die voortkomen uit het PTA worden
afgerond tot een eindcijfer. De weging van ieder schoolexamen staat vermeldt in het PTA. De
afronding van het eindcijfer van de schoolexamens komt op de volgende manier tot stand:
a. Bij schoolexamens waarin geen Centraal Examen wordt gedaan zoals maatschappijleer, LO2
en de beroepsgerichte keuzevakken van Dienstverlening en producten wordt tussentijds
afgerond. Bij het bepalen van het eindcijfer wordt eerst het gemiddelde berekend, dit
gemiddelde wordt eerst afgerond op 1 decimaal en vervolgens afgerond op een geheel cijfer.
Als voorbeeld: Een gemiddelde van 5,46 wordt dan 5,5 en het eindcijfer wordt dan een 6.
b. Zodra (ook) cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, is de volgende regel van
toepassing: Het gemiddelde schoolexameneindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal zonder
tussentijdse afronding . Een 5,45 wordt dan een 5,5. Een 5,44 wordt dan een 5,4

Artikel 48. Vaststelling uitslag
1.

2.
3.

4.

De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen de
uitslag vast met inachtneming van artikel 49 of artikel 50, en voor zover van toepassing artikel
52c.
De uitslag luidt «geslaagd» of «afgewezen».
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de secretaris van
het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve
uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen.
De directeur vergewist zich ervan dat het eindexamen de in de artikelen 11, 12,13, 22, 23, 24
of 25 voorgeschreven vakken omvat.

Artikel 49. Uitslag eindexamen leerwegen vmbo
1.

De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd
indien:
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste
5,5 is;
b. hij voor het vak Nederlandse taal als een eindcijfer een 5 of meer heeft behaald,
c. hij onverminderd onderdeel b:
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1)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer
en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of
meer heeft behaald;
2) voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor
de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer
waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of
3) voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft
behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer
6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald;
d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het derde of vierde lid, lager dan het
eindcijfer 4 heeft behaald;
e. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel
de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; en
f. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het
profielwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.
Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de theoretische leerweg het
eindcijfer van een profielvak of beroepsgericht keuzevak behorende tot het eindexamen van de
gemengde leerweg als bedoeld in artikel 25 niet betrokken, tenzij deze vakken samen tenminste
een volledig beroepsgericht programma als bedoeld in artikel 25, eerste lid, onderdeel d,
vormen. In dat geval is het vierde lid van overeenkomstige toepassing.
Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de basisberoepsgerichte
leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg het gemiddelde van de eindcijfers van alle
beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak.
Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de gemengde leerweg het
gemiddelde van de eindcijfers van het profielvak en alle beroepsgerichte keuzevakken
aangemerkt als het eindcijfer van één vak, met dien verstande dat het eindcijfer voor het
profielvak daarbij net zo vaak meetelt als het aantal eindcijfers van beroepsgerichte
keuzevakken dat in de berekening wordt betrokken.
De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het derde en vierde lid, als het rekenkundig
gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze
berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma
een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven
afgerond.
In afwijking van het eerste lid, is de kandidaat die het eindexamen vmbo in de
basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld
in artikel 10b1 van de wetgeslaagd indien:
a. hij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
b. hij voor het profielvak als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; en
c. hij als eindcijfer, bedoeld in het derde lid, 6 of meer heeft behaald.
Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de
basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, zijn het eerste en derde lid van
overeenkomstige toepassing.
Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de directeur deze
schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 bepaalde. De
uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt.

Artikel 50. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
Artikel 51. Herkansing centraal examen
1.

De kandidaat heeft het recht om voor één vak van het eindexamen waarin hij al centraal
examen heeft afgelegd, in het tweede of, indien artikel 45, eerste lid, van toepassing is, derde
tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen of aan het cspe. Bij het eindexamen
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2.
3.
4.

5.
6.

van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg heeft de kandidaat het recht, bedoeld in de
eerste volzin, ook voor het cspe dat door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak
of in het tweede tijdvak wordt afgenomen. De herkansing van het cspe bestaat uit het opnieuw
afleggen van deze toets of van één of meer onderdelen daarvan. De kandidaat heeft het recht,
bedoeld in de eerste volzin, alleen indien op grond van artikel 49, vierde lid, of artikel 50, vijfde
lid, de eindcijfers zijn bekendgemaakt.
De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk
in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal
examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van artikel 48 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat
bekendgemaakt.
Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar wordt
het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.
Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een
examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar zowel eindexamen
als een of meer deeleindexamens aflegt, oefent het in het eerste lid bedoelde recht per
examenjaar ten hoogste eenmaal uit.

Artikel 51a. Afleggen eindexamen in vak op oorspronkelijk niveau na
eindexamen in zelfde vak op hoger niveau
Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van eindexamen in
een vak op hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort of leerweg van inschrijving, stelt de
directeur de kandidaat in de gelegenheid in dat vak alsnog het eindexamen af te leggen van die
schoolsoort of leerweg
1.

Artikel 52. Diploma en cijferlijst
1.

2.

De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft
afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld:
a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen,
b. voor vmbo het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk,
c. de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het
gemeenschappelijk deel van de leerweg in mavo.
d. de beoordeling van de maatschappelijke stage, indien:
1) de maatschappelijke stage is beoordeeld met «voldoende» of «goed»;
2) deze tenminste de duur heeft gehad van 30 uren,
e. de eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer bepaald op grond van artikel
49, derde of vierde lid, of artikel50, tweede lid, en
f. de uitslag van het eindexamen.
De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde
kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg
heeft voltooid ten overstaan van het College voor toetsen en examens, een diploma uit, waarop
het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is
in elk geval de leerweg vermeld die bij de uitslag is betrokken.
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3.

4.
5.

6.
7.

Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste
samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn
betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.
Onze Minister stelt het model van de cijferlijst vast.
Voor de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing
is verleend bij het eindexamen geldt het volgende:
a. indien het betreft het eindexamen vwo of het eindexamen havo:
1) de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel worden niet vermeld op de cijferlijst indien de kandidaat het
eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs;
2) het vak maatschappijleer waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vwo is vrijgesteld
op grond van het bezit van een diploma havo, wordt niet vermeld op de cijferlijst;
3) vakken waarvoor de kandidaat is vrijgesteld op grond van artikel 9 van dit besluit
of artikel 10 van het Staatsexamenbesluit VO, worden vermeld op de cijferlijst, met
vermelding van het eerder behaalde cijfer;
4) vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vwo is vrijgesteld op grond van een
eerder afgelegd eindexamen havo of eindexamen vmbo waarvan deze vwo-vakken deel
uitmaakten, worden vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde
cijfer;
5) vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen havo is vrijgesteld op grond van een
eerder afgelegd eindexamen vmbo waarvan deze vakken dan wel de overeenkomstige
vakken, bedoeld in artikel 14, achtste lid, van de wet, deel uitmaakten, worden vermeld
op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer;
6) andere vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend, worden
vermeld op de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer;
b. indien het betreft het eindexamen vmbo:
1) de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama en lichamelijke
opvoeding van het gemeenschappelijk deel worden niet vermeld op de cijferlijst indien
de kandidaat het eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en
beroepsonderwijs;
2) vakken waarvoor de kandidaat is vrijgesteld op grond van artikel 9 van dit besluit
of artikel 10 van het Staatsexamenbesluit VO, worden vermeld op de cijferlijst, met
vermelding van het eerder behaalde cijfer;
3) vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vmbo voor zover het betreft de
theoretische leerweg, is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd eindexamen vmbo
voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg of de basisberoepsgerichte
leerweg waarvan deze vakken dan wel de overeenkomstige vakken, bedoeld in artikel
10, negende lid, van de wet, deel uitmaakten, worden vermeld op de cijferlijst, met
vermelding van het eerder behaalde cijfer;
4) vakken waarvoor de kandidaat op grond van artikel 23, achtste lid, artikel 24, zevende
lid, of artikel 25, zevende lid, bij het eindexamen vmbo zijn vrijgesteld, worden vermeld
op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer;
5) vakken die op grond van artikel 22, achtste lid, zijn gekozen in aanvulling op de daar
bedoelde voorgeschreven vakken, worden vermeld op de cijferlijst, met vermelding van
het daarvoor behaalde cijfer;
6) andere vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend, worden
vermeld op de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer.
De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.
Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de directeur er
op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken waarin in
datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op de
cijferlijst.
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8.

De directeur van een scholengemeenschap die in elk geval een school voor mavo omvat, reikt op
verzoek van de kandidaat die met goed gevolg het examen vmbo in de gemengde leerweg aan
die school heeft afgelegd en bovendien examen heeft afgelegd in een extra algemeen vak en
met het meetellen van dat vak voldoet aan artikel 49 voor zover het betreft de uitslag van het
eindexamen vmbo in de theoretische leerweg, het diploma vmbo van de theoretische leerweg
uit.

Artikel 52a. Voorschriften judicium cum laude
1.

2.

3.

Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg met toekenning van
het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
1) de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de algemene vakken
van het profieldeel,en
2) het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het
profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49.
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of
kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen
voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van:
1) de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van het profieldeel, en
2) het eindcijfer berekend op grond van artikel 49, derde lid, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die
meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49.
Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo gemengde leerweg met toekenning van
het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
1) de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de algemene vakken
van het profieldeel, en
2) het algemene vak uit het vrije deel of het eindcijfer berekend op grond van artikel 49,
vierde lid, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het
profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49.

Artikel 52c. Voorlopige cijferlijst
1.

2.

3.
4.

Indien de kandidaat de rekentoets, een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één
of meer vakken heeft afgelegd in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar en
vervolgens de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien, verstrekt de directeur hem
een voorlopige cijferlijst met de behaalde eindcijfers, voor zover deze niet op grond van artikel
37a, vijfde lid, zijn vervallen. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op de
kandidaat die het gespreid centraal examen, bedoeld in artikel 59, aflegt.
Op de voorlopige cijferlijst worden het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal examen
heeft afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal
examen en het eindcijfer, met de aantekening of gebruik is gemaakt van de
herkansingsmogelijkheid als bedoeld in artikel 51.
Indien de kandidaat een afsluitend schoolexamen heeft afgelegd wordt de beoordeling of het
cijfer daarvan vermeld op de voorlopige cijferlijst.
Onze Minister stelt het model van de voorlopige cijferlijst vast.
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5.

Aan de voorlopige cijferlijst kunnen geen rechten meer worden ontleend met ingang van het
moment waarop aan de kandidaat tevens een cijferlijst als bedoeld in artikel 52, eerste lid, is
uitgereikt die ten minste de eindcijfers van de voorlopige cijferlijst omvat.

Artikel 53. Certificaat en cijferlijst
1.

De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen kandidaat die de
school verlaat en die voor een of meer vakken of de rekentoets van dat eindexamen een
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van
toepassing:
a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
b. het thema van het profielwerkstuk, voor zover beoordeeld met «goed» of «voldoende».
2. De directeur reikt aan de kandidaat, bedoeld in artikel 2, vierde lid, tweede volzin, die
deeleindexamen vmbo aan een school voor voortgezet onderwijs heeft afgelegd, een cijferlijst
uit waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing:
a. de leerweg,
b. de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen,
c. het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk, en
d. de eindcijfers voor de examenvakken, met inbegrip van het cijfer dat is bepaald op grond
van artikel 49, derde of vierde lid.
3. Onze Minister stelt het model van het certificaat en de cijferlijst vast.

Artikel 54. Duplicaten, afgifte verklaringen en vervangende
opleidingsdocumenten
1.
2.

Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten
worden niet verstrekt.
Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke
verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door Onze Minister
worden verstrekt.
Een document ter vervanging van een diploma, certificaat of cijferlijst kan uitsluitend door Onze
Minister worden verstrekt indien op grond van artikel 4, vierde lid, artikel 7, eerste lid, of artikel
28b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of ten gevolge van het verkrijgen van
het Nederlanderschap op grond van artikel 7, eerste lid, van de Rijkswet op het
Nederlanderschap, de voornaam onderscheidenlijk de geslachtsnaam van de kandidaat is
gewijzigd
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Hoofdstuk VI. Overige bepalingen
Artikel 55. Afwijking wijze van examineren
1.

2.

3.

4.

5.

De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk
aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval
bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat
aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling aan de inspectie.
Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de
in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog, orthopedagoog,
neuroloog of psychiater is opgesteld,
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de rekentoets in
ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het
centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan
dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in
die deskundigenverklaring.
Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes
jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.
De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.
De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal
examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een
verklarend woordenboek der Nederlandse taal.
Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie.

Artikel 56. heeft geen betrekking op vmbo/mavo
Artikel 57. Bewaren examenwerk
1.
2.

3.

Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na
de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.
De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte
opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in
het archief van de school.
Een kandidaat die voor een vak ten overstaan van het College voor toetsen en examens centraal
examen aflegt met geheime opgaven, kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van
zes maanden inlichtingen inwinnen bij het College voor toetsen en examens.

Artikel 58. Afwijkende inrichting examen
Ten behoeve van experimenten met een andere inrichting van het eindexamen kan Onze Minister
toestaan dat van dit besluit wordt afgeweken.
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Artikel 59. Spreiding voltooiing eindexamen
1.

2.

3.

4.

Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste
leerjaar langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle
betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en
in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en
voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het
eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.
Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de aanvang
van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag
afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in alle betrokken
eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.
Artikel 51, eerste tot en met vierde lid, is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het
eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen, met dien verstande dat
het in dat artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de
vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal
zijn vastgesteld.
De directeur en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen
reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal examen of het
gespreid schoolexamen, met overeenkomstige toepassing van artikel 49 of artikel 50.

Artikel 60. Hardheidsclausule
Onze Minister kan bij of krachtens dit besluit vastgestelde voorschriften buiten toepassing laten of
daarvan afwijken voor zover onverkorte toepassing zal leiden tot onbillijkheden van overwegende
aard.
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Hoofdstuk VII. Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 61. Overgangsbepaling schoolexamen rekenen
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Het eindexamen vmbo omvat voor leerlingen die geen eindexamen afleggen in het vak wiskunde
een schoolexamen rekenen als bedoeld in artikel 118jj van de wet.
In afwijking van het eerste lid is een kandidaat die in het bezit is van het diploma van een
leerweg in het vmbo en die het schoolexamen rekenen heeft afgelegd zoals dit op grond van
artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en
rekenen is vastgesteld voor het eindexamen vmbo, bij het afleggen van het eindexamen in een
andere leerweg van het vmbo, vrijgesteld van het schoolexamen rekenen.
Het cijfer voor het schoolexamen rekenen weegt niet mee in de uitslagbepaling voor het
eindexamen vmbo, bedoeld in de artikelen 49 en 50.
In afwijking van de artikelen 52, eerste lid, onderdeel a, 52c, tweede lid, en 53, eerste lid,
onderdeel a, en vierde lid, onderdeel b, wordt het cijfer voor het schoolexamen rekenen
vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.
Indien de kandidaat is vrijgesteld van het schoolexamen rekenen op grond van het derde lid,
wordt het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst, zonder vermelding van
een cijfer.
Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing op het eindcijfer van het vak wiskunde, indien
de kandidaat het eindexamen wiskunde heeft afgelegd, het eindcijfer voor wiskunde niet is
betrokken in de uitslagbepaling, bedoeld in artikel 49 of artikel 50, en de kandidaat bedenkingen
heeft geuit tegen het opnemen van het eindcijfer van het vak wiskunde op de cijferlijst op grond
van artikel 52, derde lid.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de kandidaat die het eindexamen vmbo in de
basisberoepsgerichte leerweg aflegt ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel
10b1 van de wet.
Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Dit examenreglement is van kracht met ingang van 1 oktober 2020.

Ondertekening

A.A.A. Hagt
Bestuurder - rector
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Bijlage 1
Gang van zaken Centrale examens en School examens.
1. Niet toegestaan tijdens een Centraal examen of schoolexamen is een mobiele telefoon en het
dragen van een horloge.
2. In de examenruimte mogen geen boeken, tassen en jassen worden meegebracht. Ze kunnen
in de kleedkamer worden achterlaten.
3. De kandidaat mag alleen gebruik maken van door de school gewaarmerkt papier.
Het gebruik van eigen klad-/aantekenpapier is niet toegestaan.
4. Op al het examenwerk dient vermeldt te worden: naam, examenvak, datum en afkorting van
de docent(e) en bij het centrale examen ook het examennummer.
5. Het examen mag niet gemaakt worden met potlood en er mag geen correctielak gebruikt
worden. Tekenen (van grafieken e.d.) met potlood is wel toegestaan.
6. Als een kandidaat klaar is met het maken van het examen moet deze alle pagina’s van het
examenwerk nummeren. Op het voorblad wordt tevens het totaal aantal pagina’s vermeldt.
7. Al het examenwerk moet op de tafel blijven liggen, een kandidaat mag geen examenwerk
meenemen tijdens het verlaten van de examenruimte. Ook kladpapier en/of opgaven mogen
niet meegenomen worden. 1 uur na de officiële examentijd (inclusief verlenging) kan de
kandidaat eventueel de opgaven en kladwerk komen ophalen.
8. Eerder dan één uur na het begin van het examen mag niemand de examenzaal verlaten.
9. Ook tijdens het laatste kwartier van het examen mag niemand de examenzaal verlaten (ter
beoordeling van de surveillanten).
10. Na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat onder geen beding wijzigingen of
aanvullingen in het ingeleverde werk aanbrengen.
11. Als een kandidaat (al dan niet in strijd met de bepalingen van het examenreglement)het
examenwerk met potlood heeft gemaakt, moet onmiddellijk na het beëindigen van de
examenzitting het werk worden gekopieerd. Het origineel wordt bewaard in de kluis, de
eerste corrector ontvangteen kopie ter correctie. Bij een Centraal examen wordt zowel de
kopie als het origineel ondertekend door de directeur en wordt de kopie verzonden naar de
tweede corrector met een begeleidend schrijven.
12. Een kandidaat heeft het recht om het examenwerk in te zien na vaststelling van de uitslag.
Bij schoolexamens is de docent verplicht het gemaakte werk met de leerling te bespreken.
Bij een Centraal examen wordt het examenwerk niet standaard aan elke leerling ter inzage
gegeven en besproken. De kandidaat heeft het recht om het examen in te zien. Hiervoor
neemt de kandidaat binnen 3 dagen na vaststelling van de uitslag contact op met de docent
die het werk heeft nagekeken.
Het materiaal mag wel ingekeken worden, maar er mag geen kopie van gemaakt worden.
Het maken van foto’s of het maken van een printscreen is niet toegestaan.
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13. Toegestane hulpmiddelen vmbo.
Vak
Alle vakken

Leerweg
Alle leerwegen

Alle schriftelijke
examens
Moderne vreemde
talen

Alle leerwegen

Papieren cse’s
Wiskunde

Alle leerwegen
Alle leerwegen

Nask 1, Nask2
CSPE beroepsgericht

Alle leerwegen
BB.KB en GL

hulpmiddel
Basispakket, bestaande uit:
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood kleurpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geometrische driehoek
- vlakgum
-elektronisch rekenapparaat
Woordenboek Nederlands

Alle leerwegen

Woordenboek naar en van de doeltaal.
Bij Engels:(op verzoek kandidaat) daarnaast ook
woordenboek Engels-Engels
Voorbeeld briefsjabloon Nederlands
- Naast of in plaats van de geometrische driehoek:
een windroos.
- Roosterpapier in cm2
Door CvTE goedgekeurd informatiemateriaal
De informatie over de benodigde materialen,
grondstoffen, gereedschappen en/of
hulpmiddelen bij de praktische opdrachten van het
cspe wordt elk jaar in de instructie voor de
examinator meegedeeld. Het gebruik van een
woordenboek Nederlands is bij deze praktische
examens niet toegestaan.

Toelichting bij de tabel
Woordenboek Nederlands
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens ;
dus
NIET: bij cspe’s (ook niet bij de minitoetsen) en bij het cpe beeldend GL/TL
WEL: bij cse's beroepsgericht in de gemengde leerweg en bij het cse beeldend GL/TL
In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een
woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de
kandidaat).
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de
huidige officiële spellingsregels toegestaan.
Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat
zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een
kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het
woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak
muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals
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het voorbeeld bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een
inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat
deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend.

Woordenboek bij de moderne vreemde talen en Fries
In voorgaande jaren is gebleken dat scholen vragen hebben over wat ten aanzien van
woordenboekgebruik mogelijk en toegestaan is.
Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal*)
toegestaan.
Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de
kandidaat behulpzaam zijn.
Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - doeltaal niet
zinvol, maar ook niet verboden.
Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan.
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Voor Fries geldt ten aanzien van het woordenboekgebruik hetzelfde.
Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek EngelsEngels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek.
*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een
woordenboek Frans - Nederlands en Nederlands - Frans toegestaan. Een kandidaat die Pools als
thuistaal heeft, mag in plaats van Frans - Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans - Pools.
'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de
thuistaal is en een woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden
voor doeltaal - Arabisch.
Voorbeeld briefsjabloon Nederlands
Bij de centrale examens Nederlands GL/TL en in de papieren centrale examens Nederlands BB en
KB komt een schrijfopdracht voor. Soms in de vorm van een brief die de kandidaat moet
schrijven.
De kandidaat mag bij deze examens een computer met tekstverwerker gebruiken, maar niet alle
scholen bieden deze mogelijkheid. De kandidaten die het examen in een tekstverwerker maken
hebben daarbij de toegang tot zogeheten briefsjablonen. Daarom wordt alle kandidaten de
mogelijkheid geboden om een door het CvTE verstrekt voorbeeld van een sjabloon te gebruiken.
Dit briefsjabloon is te downloaden via een link in de septembermededelingen.
Rekenmachine
Bij wiskunde KB en GL/TL, nask 1 KB en GL/TL, nask 2 GL/TL en bij de cspe’s GL voor bouw-breed,
bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen en
bouwtechniekfijnhoutbewerking moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens
beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en
hun inversen). Bij wiskunde BB moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken
over toetsen voor x kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.
Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar: de rekenmachine mag niet één of meer van de
volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het
examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm)*, grafieken
weergeven, zend- of ontvanginstallatie.
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Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een
meerregelige machine niet is verboden als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de
meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige ontbreken, zoals het maken
van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken is dat die extra mogelijkheden de
kandidaat voordeel bieden.
Ook bij de digitale centrale examens is de rekenmachine een toegestaan hulpmiddel.
* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met
de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus
niet als alfanumeriek beschouwd.
Informatieboek bij nask 1 en nask 2
Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 in de gemengde en theoretische
leerweg heeft de kandidaat op het centraal examen informatiemateriaal nodig. Goedgekeurd
zijn: Voor BB: Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3) Voor
KB en GL/TL: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN
978.90.01.80069.7).
Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site
www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas te
verbeteren.
Aanvullende opmerkingen:
Formules wiskunde
Bij de exameneenheid Meetkunde van het centraal examen wiskunde in BB, KB en GL/TL moet
de kandidaat enkele oppervlakte- en inhoudsformules kunnen toepassen, de kandidaat hoeft
deze formules echter niet te kennen (zie de syllabus). Bij de examens BB worden de formules
vermeld in het examen bij de opgave(n) waarvoor en indien zij relevant zijn. De kandidaat moet
eenvoudige meetkundige berekeningen (zoals de oppervlakte in een rechthoekige driehoek) ook
kunnen uitvoeren zonder de bijgeleverde formule.
Bij de examens KB en GL/TL worden alle formules opgesomd in één tabel in het examen.
Computer
Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat
toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen
kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer
worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.
Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo GL/TL
en de papieren centrale examens Nederlands vmbo BB en KB dient de spellingcontrole bij
nietdyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een
deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag
het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan.
Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang
hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal woordenboek), en
moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld.
Bovenstaande regels gelden ook (bij de centrale examens waarbij spelling wordt beoordeeld)
indien een kandidaat van de tekstverwerker gebruik maakt vanwege zijn beperking. Ook dan
dient de Pagina 4 van 4 spellingcontrole te worden uitgeschakeld. Dit geldt voor kandidaten met
een visuele of fysieke beperking. Aan kandidaten met een dyslexieverklaring mag het gebruik van
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spellingcontrole wel worden toegestaan. De correctoren moeten de aftrekregels voor
spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole hebben gewerkt.
Bij elke inzet van de computer geldt tevens onverkort de lijst van toegestane hulpmiddelen. Met
andere woorden: ook naast een computerexamen of voor een kandidaat die schrijft op de
computer, is o.m. een (papieren) woordenboek toegestaan.
Op http://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan
aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.

Noodzakelijk of toegestaan?
De lijst geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een kandidaat die bij een vak een
voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat die zonder het
hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, mag echter niet op grond van het ontbreken
van het hulpmiddel de toegang worden ontzegd.
De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken,
hulpmiddelen en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en nask
2: het lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het
verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een
kent meer woorden dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het
woordenboek dan de ander. Bij examens moderne vreemde talen zonder schrijfvaardigheid is
een woordenboek naar de vreemde taal eigenlijk overbodig – het is slechts toegestaan om de
regelgeving eenvoudig te houden (bij examens met schrijfvaardigheid is het immers weer wel
zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten
die beschikken over beide delen in één band.
Door scholen wordt soms gevraagd of de school de hulpmiddelen ter beschikking moet stellen, of
dat aan de kandidaat kan worden gevraagd ze mee te nemen. Dat is ter keuze aan de school.
Overige zaken
Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet
genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel
functioneel (kunnen) zijn, zoals een puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Op
grond van de actualiteit van de afgelopen jaren zouden leerlingen bijvoorbeeld een nietapparaat
mee kunnen nemen. Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet
toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen
die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie dienen, dienen te
worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden aangetast, maar omdat de
ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel
of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het
CvTE
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Bijlage 2

Regeling van de samenstelling en werkwijze van de examencommissie.
1. Besluiten ten aanzien van het eindexamen worden formeel genomen door de rector, zijnde
vertegenwoordiger van het bevoegd gezag. De rector heeft het recht besluiten in deze te nemen
gemandateerd aan de locatiedirecteur, die het op zijn beurt heeft gemandateerd aan de
teamleider.
2. Indien er sprake is van een onregelmatigheid als in artikel 5 van dit reglement, neemt de
teamleider, in overleg met de examensecretaris een voorlopig besluit betreffende de afhandeling
daarvan, inclusief de eventueel te nemen maatregelen, conform artikel 5 van dit reglement.
3. De teamleider draagt er zorg voor, dat dit voorlopig besluit zo snel mogelijk schriftelijk aan de
rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat en bij meerderjarigheid de kandidaat zelf wordt
gecommuniceerd. Hij draagt er verder zorg voor, dat dit besluit naar de kandidaat mondeling
wordt gecommuniceerd.
4. De rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat en bij meerderjarigheid de kandidaat zelf
kunnen, conform artikel 5 van het examenreglement, binnen 5 werkdagen na ontvangst van het
besluit bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Wanneer er binnen deze 5 werkdagen
geen bezwaar is aangetekend, wordt het voorlopig besluit van de teamleider definitief. Het
besluit wordt in afschrift toegezonden aan de inspectie.
5. De examencommissie bestaat uit de locatiedirecteur, zijnde de voorzitter, en de secretaris van
het eindexamen. In het geval dat het bezwaar de secretaris van het examen betreft zal de
teamleider dhr. F. van der Meer, tijdelijk zitting te nemen in de examencommissie. De
examencommissie beoordeelt, gehoord hebbende de kandidaat, de betreffende docent,
eventueel de rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat, eventueel anderen die door een van
de hiervoor genoemde personen in deze van belang worden geacht, het aangetekende bezwaar.
De locatiedirecteur neemt, indien het bezwaar wordt toegekend, een nieuw besluit.
6. De rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat en bij meerderjarigheid de kandidaat zelf
kunnen, conform bijlage 3 van dit reglement, tegen het besluit van de locatiedirecteur in beroep
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep.
7. Wanneer een kandidaat of de rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat een klacht hebben
betreffende de gang van zaken rond het eindexamen, melden ze die bij de secretaris van het
eindexamen. Deze zorgt, in overleg met de teamleider, in eerste instantie voor afhandeling van
betreffende klacht en communicatie daarover naar de indiener van de klacht.
8. Indien de indiener van de klacht niet tevreden is over de afhandeling van de klacht als bedoeld in
lid 7, kan hij of zij deze klacht voorleggen aan de locatiedirecteur. Deze zorgt voor afhandeling
van de klacht samen met de examensecretaris van locatie Sardijn en communicatie daarover
naar de indiener van de klacht.
9. De rechtsvertegenwoordiger(s) van de kandidaat en bij meerderjarigheid de kandidaat zelf
kunnen, conform bijlage 3 van dit reglement, tegen het besluit van de locatiedirecteur in beroep
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep.
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10. Indien de indiener van de klacht niet tevreden is over de afhandeling van de klacht als bedoeld in
lid 9, kan hij of zij, conform de klachtenregeling van de school, de klacht voorleggen aan de
Landelijke Klachtencommissie in Woerden, waar de school bij is aangesloten. De procedure
daarvoor is verkrijgbaar via de administratie van de school.
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Bijlage 3
Regeling van de samenstelling en de werkwijze van de commissie van
beroep (eind)examens.
Artikel 1
ALGEMEEN
De commissie van beroep eindexamens oordeelt over de door de daartoe bevoegde functionaris(sen)
genomen beslissingen ten aanzien van een kandidaat, die zich ten aanzien van enig deel van het
eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt. Ook kan de commissie
worden ingeschakeld bij ernstige meningsverschillen over procedurele kwesties tussen de kandidaat
en de school.
Artikel 2
SAMENSTELLING
De commissie bestaat uit drie personen, zijnde de rector aangevuld met de 2 examensecretarissen
van de andere Mondiaschool.
Artikel 3
BEROEPSTERMIJN
De kandidaat dient zijn beroep schriftelijk bij de commissie in te dienen binnen 5 dagen nadat de in
artikel 1 bedoelde beslissing schriftelijk te zijner kennis is gebracht
Artikel 4
WERKWIJZE COMMISSIE
1. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter (de rector) en een secretaris aan.
2. Indien een beroep schriftelijk bij de voorzitter van de commissie is ingesteld roept de voorzitter
de commissie binnen een termijn van vijf schooldagen bij elkaar en stelt de
afhandelingsprocedure in werking.
3. De afhandelingsprocedure is als volgt:
a. de commissie gaat na of het beroep binnen de gestelde termijn van drie dagen is
ingesteld;
b. de commissie stelt de inspecteur op de hoogte van het feit dat zij haar onderzoek heeft
aangevangen;
c. de commissie hoort:
1) de locatiedirecteur;
2) de examinator(en) en/of surveillant(en) die de onregelmatigheid heeft (hebben)
geconstateerd;
3) de betrokken kandidaat, die zich eventueel kan laten bijstaan door een meerderjarig
persoon;
4) indien zij dat wenselijk acht: de secretaris van het eindexamen en/of de teamleider/
teamleider
d. de commissie gaat na hoe is gehandeld, toetst haar bevindingen aan de van toepassing
zijnde artikelen van het examenbesluit en het programma van toetsing en afsluiting;
wint eventueel informatie in van de inspecteur, waaronder de school ressorteert;
e. de commissie legt haar bevindingen schriftelijk vast in een vertrouwelijk protocol;
f. de commissie beslist binnen een termijn van 14 dagen en stelt bij haar beslissing zo
nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het
schoolonderzoek en/of het examen geheel of gedeeltelijk opnieuw af te leggen.
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g. de commissie stelt de rector schriftelijk op de hoogte van haar beslissing en deelt deze
ook mede aan de inspectie en aan de kandidaat;
h. de commissie vermeldt daarbij de overwegingen, die tot de beslissing hebben geleid.

Het adres van commissie van beroep(eind)examens:
Scheldemond College
t.a.v. Commissie van beroep (eind)examens
Postbus 69
4380 AB Vlissingen
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Bijlage 4
Programma van Toetsing en Afsluiting Scheldemond College Vlissingen
Dit Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) heeft betrekking op leerjaar drie en vier van het
vmbo.
Het PTA is vanaf 01-10-2020 te vinden op de website van het Scheldemond College.
Algemeen
1. Het schoolexamen zal worden gehouden conform het gestelde in het examenbesluit.
Perioden
1. In klas drie zijn er drie perioden voor BBL(pakket 1) en KBL(pakket 2) GL(pakket 3) en TL(pakket 4
en 5).
2. In klas vier zijn er drie perioden voor BBL(pakket 1) en KBL(pakket 2) GL(pakket 3) en TL(pakket 4
en 5).
Het examendossier
1. Het examendossier bevat alle beoordelingen van het schoolexamen. Op gezette tijden ontvangt
de kandidaat via de mentor een overzicht van de resultaten van het schoolexamen.
Het laatste overzicht ontvangt de leerling uiterlijk een twee weken voor afname van het
Centraal examen. Ouders/rechtsvertegenwoordigers hebben dan nog (nader te bepalen) tijd om
te reageren voordat de schoolexamenresultaten naar DUO verstuurd worden (10 werkdagen
voordat het Centraal Examen start).
2. In het vakinhoudelijk deel van het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt de
stofaanduiding, de toets vorm, het gewicht en de mogelijkheid tot herkansing van ieder
schoolexamen vermeld. Mondelinge schoolexamens worden in principe afgenomen tijdens de
lesuren in het desbetreffende vak.
Vaststellen van het eindcijfer van de schoolexamens per vak
De cijfers voor de algemene vakken en de praktijkvakken die voortkomen uit het PTA worden
afgerond tot een eindcijfer. De weging van ieder schoolexamen staat vermeldt in het PTA. De
afronding van het eindcijfer van de schoolexamens komt op de volgende manier tot stand:
1. Bij schoolexamens waarin geen Centraal Examen wordt gedaan zoals maatschappijleer, LO2 en
de beroepsgerichte keuzevakken van Dienstverlenen en producten wordt tussentijds afgerond.
Bij het bepalen van het eindcijfer wordt eerst het gemiddelde berekend, dit gemiddelde wordt
eerst afgerond op 1 decimaal en vervolgens afgerond op een geheel cijfer. Als voorbeeld: Een
gemiddelde van 5,46 wordt dan 5,5 en het eindcijfer wordt dan een 6.
2. Zodra (ook) cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, is de volgende regel van
toepassing: Het gemiddelde schoolexameneindcijfer wordt afgerond op 1 decimaal zonder
tussentijdse afronding. Een 5,45 wordt dan een 5,5 een 5,44 wordt dan een 5,4.
Te laat komen bij schoolexamens
1. Een kandidaat die te laat komt bij een schoolexamen(onderdeel) wordt, indien het schoolexamen
dit toelaat,
a. tot uiterlijk tien minuten na de aanvang toegelaten zonder recht op compenserende tijd, bij
een schoolexamen(onderdeel) van 1 lesuur.
b. tot uiterlijk vijfentwintig minuten na de aanvang toegelaten zonder recht op compenserende
tijd, bij een schoolexamen(onderdeel) van 2 lesuren.
2. Een kandidaat die meer dan de toegestane tijd van lid één te laat is, wordt geacht afwezig te zijn,
tenzij er sprake is van een wilsonafhankelijke belemmering. In dat geval is er recht op extra tijd.
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Afwezigheid tijdens ziekte e.d.
1. Afwezigheid van een kandidaat wordt voorafgaand aan het schoolexamen aan de school gemeld
door de ouders of de rechtsvertegenwoordiger, hetzij, bij meerderjarigheid, door de leerling zelf.
Een kandidaat die afwezig is om een andere reden dan ziekte of een door de locatiedirecteur
aanvaarde vorm van overmacht, is onwettig afwezig ( buiten de schoolvakanties kan in principe
aan de eindexamenkandidaten geen verlof verleend worden).
2. Indien, zonder dat aan de hierboven beschreven voorwaarden is voldaan, een kandidaat bij een
schoolexamen(onderdeel) afwezig is, is er sprake van een “onregelmatigheid” en kunnen er
verschillende maatregelen genomen worden. Zie daarvoor het Examenreglement, artikel 5. In de
meeste gevallen wordt dan het cijfer 1 toegekend. De kandidaat kan, zo nog mogelijk, gebruik
maken van de herkansingsmogelijkheid. Vanzelfsprekend blijft de beroepsmogelijkheid uit het
Examenreglement bestaan.
3. Bij legitieme afwezigheid, dit in eerste instantie ter beoordeling van de examensecretaris,
bestaat de mogelijkheid het schoolexamen(onderdeel) in te halen. Bij minderjarigheid dient de
kandidaat na zijn terugkeer op school bij de secretaris (of absentencontroleur) een door de
ouders of rechtsvertegenwoordiger ondertekende verklaring in te leveren. Daarnaast moet de
kandidaat binnen 5 schooldagen na terugkeer op school een afspraak maken met de docent over
het tijdstip van inhalen van het gemiste schoolexamen(onderdeel).
4. Indien een kandidaat in gebreke blijft (ten aanzien van het in lid 3 beschrevene), wordt deze
eveneens als onwettig afwezig beschouwd.
5. In geval van langdurige ziekte kan door de rector een afzonderlijke regeling getroffen worden.
Herkansingsregeling
1. De kandidaat mag uit iedere periode van schoolexamens één schoolexamen herkansen.
2. De secretaris van het examen bepaalt aan het eind van iedere periode een tijdstip waarop de
kandidaat kan herkansen. Maximaal één herkansbare toets mag per periode herkanst worden.
De kandidaat kan alleen een toets herkansen uit de betreffende periode.
3. De herkansing kan worden aangevraagd door middel van een herkansingsformulier dat aan
iedere kandidaat aan het einde van een periode wordt uitgereikt door de examensecretaris.
De kandidaat dient dit formulier voor de aangeven einddatum (vermeldt op het formulier) in te
leveren bij de examensecretaris.
4. Bij afwezigheid tijdens ziekte e.d. gelden dezelfde regels als hierboven omschreven in het punt
Afwezigheid tijdens ziekte e.d. met inachtneming van de inleveringtermijn van het eindcijfer
schoolexamen.
5. Bij de berekening van het eindcijfer voor het schoolexamen wordt het best van de twee behaalde
cijfers meegeteld.
6. Naast de in lid twee vermelde herkansingsmogelijkheden gelden enkele aanvullende
herkansingsmogelijkheden:
a. in periode 3, klas 3 geldt een extra herkansingsmogelijkheid voor het vak Maatschappijleer 1,
indien het eindcijfer lager is dan een 5,5.
b. in periode 3, klas 3 geldt een extra herkansingsmogelijkheid voor het vak Kunstvakken 1.
Deze herkansing heeft de vorm van aanvullende opdrachten, waarmee de leerling alsnog een
beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ kan verkrijgen.
7. De herkansingsmogelijkheid geldt niet voor het sectorwerkstuk.
8. De herkansing moet door de kandidaten schriftelijk op een hen daartoe te verstrekken formulier
worden aangevraagd.
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Hulpmiddelen
1. Het gebruik van hulpmiddelen, die ook bij het centraal examen mogen worden gebruikt, zijn
tijdens de schoolexamens toegestaan, zie Bijlage 1 punt 13.
Onregelmatigheid
1. Indien een kandidaat zich schuldig maakt aan enige onregelmatigheid ten aanzien van enig deel
van het schoolexamen zal hier tegen worden opgetreden conform artikel 5 van het
Examenreglement.
Slotbepalingen
1. Met inachtneming van het gestelde in Afwezigheid tijdens ziekte e.d. wordt een kandidaat alleen
tot het Centraal Examen toegelaten, als hij alle voorgeschreven schoolexamens heeft afgelegd.
2. De inhoud van dit Programma van Toetsing en Afsluiting wordt na 1 oktober 2020 aan alle bij het
examen betrokkenen bekend gemaakt.
3. In gevallen waarin dit programma niet voorziet, beslist de rector.
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Bijlage 5
Slaag-zakregeling

Je bent geslaagd voor VMBO BB/KB als:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is.
Het eindcijfer voor Nederlands is een 5 of hoger is.
Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste een 7 of hoger
is, of
- Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste een 7 of
hoger is.
Kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’
Als je geen examen hebt gedaan in het vak wiskunde, dan moet je voldoen aan het PTA van het
vak rekenen. Het eindcijfer telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent.
Je voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 hebt gehaald.

Let op
- Je moet een LOB dossier hebben gemaakt. Het LOB dossier zie je niet terug op de cijferlijst
- Als je geen examen wiskunde hebt gedaan komt het cijfer van het vak rekenen, op een bijlage bij de
cijferlijst te staan.
- Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling, maar niet bij het berekenen van
het gemiddelde van al je centraal examencijfers.
Doe je het profielvak-cspe en heb je keuzevakken gevolgd:
- Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte keuzevakken worden gemiddeld tot één eindcijfer,
het zogenaamde combinatiecijfer. Dit telt als cijfer van één vak mee in de uitslagbepaling.
- Een 3 (of lager) voor één van de beroepsgerichte keuzevakken betekent dat je gezakt bent, ook al is
het combinatiecijfer wel een 4 of hoger.
- Het beroepsgerichte programma bestaat uit het beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken in
het vrije deel. Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één keer meetellen in de
uitslagbepaling, net zoals je cijfers voor de algemene vakken.

Je bent geslaagd voor VMBO GL/TL als:
1.
2.
3.

4.
7.

Het gemiddelde van al je Centraal examencijfers 5,5 of hoger is.
Het eindcijfer voor Nederlands is een 5 of hoger is.
Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
- Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of
- Je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste een 7 of hoger
is, of
- Je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er tenminste een 7 of
hoger is.
Kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld met ‘voldoende’
of ‘goed’
Als je geen examen hebt gedaan in het vak wiskunde, dan moet je voldoen aan het PTA van het
vak rekenen. Het eindcijfer telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Het
cijfer van het vak rekenen komt op een bijlage bij de cijferlijst te staan.
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Let op
Je cijfer voor maatschappijleer en/of LO2 telt wel mee in de uitslagregeling, maar niet bij het
berekenen van het gemiddelde van al je centraal examencijfers.
Doe je het profielvak-cspe gl en heb je keuzevakken gevolgd:
- Het cijfer dat je haalt voor je beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken in het
vrije deel worden gemiddeld tot één cijfer dat als cijfer van één vak meetelt bij de uitslagbepaling.
Het cijfer voor het profielvak tet net zo vaak mee als het aantal keuzevakken dat je hebt.
Voorbeeld: Profielvak een 7, keuzevak 1 een 6, keuzevak 2 een 5. Het combinatiecijfer is dan (2x7
+6+5):4=6,25 afgerond een 6.
Een 3 (of lager) voor één van de beroepsgerichte keuzevakken betekent dat je gezakt bent, ook al is
het combinatiecijfer wel een 4 of hoger.
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Bijlage 6
Protocol toetsing
Planning van toetsen
 Het toets moment is minimaal 1 week voorafgaand aan de toets bekend bij de leerlingen en
ingeschreven in SOM. Toetsen die in de SE week worden gegeven komen niet in SOM te staan.
De leerlingen krijgen minimaal 1 week voor aanvang van een SE week het Se rooster.
Dit rooster is te vinden op de ELO of bij de examensecretaris.
De weging van de toets dient vooraf aan de leerlingen te worden meegedeeld.
Bovenstaande regel geldt niet voor vaardigheidstoetsen (bv. luistervaardigheid bij de talen of een
practicum bij de exacte vakken) en andere toetsen waarvoor leerlingen niet vooraf hoeven te
leren. De docent mag een onverwacht schriftelijke overhoring geven over opgegeven huiswerk.
 Er geldt voor alle leerlingen dat er naast één repetitie maximaal één andere toets op een dag
mag worden gegeven, uitgezonderd de SE week.
 Het kan voorkomen dat er 2 toetsen op 1 dag vallen niet zijnde twee repetities. Het gaat dan
vaak om een lees- of luistertoets bij de talen waar niets voor geleerd kan worden in combinatie
met een repetitie.
Afspraken over het inhalen van een toets na afwezigheid/ ziekte
 De docent maakt een melding middels het afwezigheidsformulier en levert dit in bij Dhr. van
Dam. De docent noteert een * op de plaats van het cijfer van een gemiste toets tot het
uiteindelijke resultaat bekend is.
 Dhr. van Dam bericht de examensecretaris of dit geoorloofd dan wel ongeoorloofd was.
De examensecretaris bericht vervolgens naar de docent.
 Uiterlijk de 5e dag nadat een leerling weer terug is, maakt deze een afspraak over een nieuwe
datum gemaakt door de leerling. De leerling dient de toets binnen 14 dagen in te halen.
 Bij een leerling die een toets moet inhalen kan het voorkomen dat er twee leertoetsen op een
dag afgenomen worden.
 Het inhalen van een toets kan op donderdag het 9e uur of in overleg met de docent op een ander
tijdstip.
 Indien een leerling zonder geldige reden afwezig is en niet door ouders/verzorgers is afgemeld,
wordt het cijfer 1 toegekend en wordt er een bericht hierover naar huis gestuurd, hierin staat
vermeld hoe er beroep aangetekend kan worden.
Beoordeling/normering
 Vooraf of tijdens een toets wordt aan de leerlingen bekend gemaakt:
o De weging van de toets voor het rapport of in het examendossier;
o Hoeveel punten kunnen worden gescoord per onderdeel.
 De sectie maakt afspraken over het bespreken van toetsen. De sectie bespreekt met elkaar het
gemaakte werk, indien er sprake is van parallelklassen, zo snel als mogelijk na het nakijken om
een definitieve normering vast te stellen. Daarna kan het werk worden teruggegeven aan en
besproken met de leerlingen.
 De cijfers van gemaakte toetsen worden binnen 10 werkdagen aan de leerlingen medegedeeld.
De toetsen worden zo snel als praktisch mogelijk met de leerlingen besproken. Toetsen mogen
mee naar huis worden gegeven, maar dit hoeft niet. Leerlingen en ouders hebben wel altijd het
recht om toetsen in te zien.
 De sectie bewaart alle afgenomen toetsen inclusief de normering (liefst digitaal).
 Het gemaakte werk mag na het bekendmaken van het cijfer en het bespreken van de toets aan
de leerling meegeven worden. Dit ter beoordeling van de docent. Als de toets eerder dan 14
dagen meegegeven wordt, zorg dan voor een kopie van het gemaakte werk (het liefst digitaal).
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De leerling heeft 14 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het behaalde cijfer. Na 14 dagen is
het daarom niet langer nodig de toetsen te bewaren.

Vlissingen, 1 oktober 2020
A.A.A. Hagt
Bestuurder - rector
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