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1 Algemene bepalingen
1.1 Algemeen
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Indien daartoe aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.
Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit VO.
Op grond van art. 31 van het in art. 1.1.3. vermelde besluit, is het bevoegd gezag verplicht een
examenreglement vast te stellen. Vóór het begin van de examenperiode staat het reglement op de
website. Kandidaten kunnen een papieren versie aanvragen bij de secretaris van de
examencommissie.

1.2 Begripsbepalingen
1.2.1

Bevoegd gezag: het college van bestuur van de Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in
het Dongemond gebied.
1.2.2 Voorzitter van de examencommissie: diegene die op de units door het bevoegd gezag is
gemandateerd om alle examenzaken te regelen, zijnde de directeur.
1.2.3 Secretaris: het personeelslid dat op de unit het eindexamensecretariaat voert en daarvoor is
aangewezen door de directeur.
1.2.4 Examencommissie: commissie verantwoordelijk voor het juiste verloop van de examens.
1.2.5 Kandidaat: eenieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten.
1.2.6 Examen: verwijst naar zowel het schoolexamen als het centraal examen.
1.2.7 Examinator: de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig jaar waarover het
schoolexamen zich uitstrekt, is examinator in dat jaar.
1.2.8 Toetsen: alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het examen (zie ook begrippen 2.1.1).
1.2.9 Examendossier: het examendossier omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals
opgebouwd in de/het voorlaatste leerja(a)r(en) en het laatste leerjaar van de opleiding, ook van die
vakken die niet centraal worden geëxamineerd, waaronder vakken die al in de (het) voorlaatste
leerja(a)r(en) worden afgesloten.
1.2.10 Programma van toetsing en afsluiting pta: hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud
van de toetsen, van de wijze waarop getoetst wordt, alsmede van de beoordeling en weging van
het resultaat. Tevens staat per vak aangegeven welk onderdeel wel en welk onderdeel niet
herkansbaar is.
1.2.11 Schoolsoort: onderwijsafdelingen waarin examen afgenomen wordt.

1.3 Taken en bevoegdheden van de examencommissie
1.3.1

Een examencommissie regelt alle aangelegenheden die het examen betreffen en heeft ten minste
de volgende taken en bevoegdheden:
-

Samen met de examinatoren onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
examen afnemen.
Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij
de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen).
Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast te
stellen.
Het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden bedoeld in het
tweede lid en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.
Het optreden bij onregelmatigheden. De commissie handelt geschillen af tussen leerling en
docent, tussen docenten onderling en tussen de 1e en 2e corrector. De examencommissie
neemt in onderling overleg een besluit bij onregelmatigheden en ziet toe op naleving van de
besluiten.
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1.3.2
1.3.3

Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een lid
van de examencommissie is betrokken neemt het betrokken lid geen deel aan de behandeling van
het verzoek of de klacht.
De examencommissie doet jaarlijks in september verslag van haar bevindingen bij het borgen van
de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd gezag.

1.4 Benoeming en samenstelling van de examencommissie
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6

Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school verzorgde schoolsoort
of groep(en) van schoolsoorten.
De examencommissie bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De directeur
van de betreffende schoolsoort is voorzitter van de examencommissie.
Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie zorg voor dat
het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt
gewaarborgd.
Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de schoolsoort of groep
van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is ingesteld.
Leden van het College van Bestuur kunnen geen zitting hebben in de examencommissie
De samenstelling van de commissie wordt gepubliceerd op de website.

1.5 Taken en bevoegdheden van de examensecretaris
1.5.1

De examensecretaris
De examensecretaris is verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het
geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met de medewerkers op alle niveaus
van de school: administratie, secretariaat, applicatiebeheer, examinatoren, schoolleiding en
teamleiding, conciërges, roostermakers en andere leden van het oop. Daarnaast is de
examensecretaris de contactpersoon voor interne en externe betrokkenen bij het schoolexamen en
het centraal examen.

1.6 Het examen
1.6.1
1.6.2

Het bevoegd gezag (CvB) stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de
opleiding een examen af te leggen.
Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma bepaald is,
een centraal examen.

1.7 Onregelmatigheden
1.7.1

1.7.2

Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het centraal examen of schoolexamen,
c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, dan wel zich ten aanzien van
een aanspraak op ontheffing van enig onderdeel van het examen schuldig maakt aan enige
onrechtmatigheid, c.q. zich schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige
andere onregelmatigheid, bijvoorbeeld spieken, of het bij zich hebben van een telefoon en/of
smartwatch, of andere niet toegestane middelen, kan de examencommissie maatregelen treffen.
Onder "het zich onttrekken aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet aanwezig
zijn bij een toets, het niet tijdig inleveren van de voorgeschreven praktische opdrachten, het zich
onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet tijdig inleveren van de boekenlijsten, kortom
iedere afwijking van de in dit reglement of in de stofomschrijving vastgestelde regels. Indien er een
vermoeden is van ongeoorloofd verzuim dan wel van een onregelmatigheid volgt een nader
onderzoek. De examencommissie bepaalt hierna of er daadwerkelijk sprake is van ongeoorloofd
verzuim.
De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a) het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, of het centraal examen.
De kandidaat behoudt het recht gebruik te maken van de herkansingsregeling zoals vermeld
in artikel 2.7;
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b) het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen, of het centraal examen;
c) het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen;
d) het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het centraal examen, of van het centraal
examen na overleg met de inspectie voor het onderwijs;
e) het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Indien het
hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen
legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten
overstaan van de staatsexamencommissie na overleg met de inspectie voor het onderwijs;
Het besluit waarbij op grond van artikel 1.7.1.een in 1.7.2.bedoelde maatregel wordt genomen,
wordt tegelijkertijd in afschrift gezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is,
aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
1.7.3

1.7.4
1.7.5

1.7.6
1.7.7
1.7.8

1.7.9

Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt, kan de
examencommissie alsnog het cijfer 1 voor het betreffende examenonderdeel toekennen. De
examencommissie kan het examenonderdeel ongeldig verklaren, hetgeen tevens ontzegging van
deelneming aan het centraal examen zou kunnen inhouden, ofwel bepalen, dat het schoolexamen
slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de examencommissie en
examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen wijze.
Indien de kandidaat zich niet houdt aan het reglement met betrekking tot het examendossier
kunnen maatregelen getroffen worden zoals in artikel 1.7.2. lid c t/m e is omschreven.
Alvorens een beslissing ingevolge artikel 1.7.2 of artikel 1.7.3 of artikel 1.7.4 wordt genomen, hoort
de examencommissie de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen
meerderjarige laten bijstaan. De examencommissie deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens
gewezen op het bepaalde in artikel 1.7.6.
Een kandidaat dan wel andere betrokkene kan bij de examencommissie bezwaar maken tegen
enige maatregel of handeling die hij strijdig acht met het examenreglement.
De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de door het
bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep.
Het beroep dient binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat
is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep te worden ingesteld. De commissie stelt een
onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn, met redenen
omkleed, 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
artikel 1.7.2. lid e. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en aan zijn
ouders/verzorgers, de examencommissie en de inspectie.
Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het examen, behoudt het resultaat dat de
examinator vooralsnog voor die toets vaststelt, zijn geldigheid.

1.8 Absentie
1.8.1

Indien een kandidaat te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot 50% van de tijd van de toets,
met een maximum van een half uur, na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden
toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
Bij kijk- en luistertoetsen mogen kandidaten na aanvang van de toets niet meer toegelaten worden.
Is de kandidaat aanwezig binnen een half uur na aanvang van de toets, dan kan hij/zij de toets op
een ander moment inhalen. Is de kandidaat bij kijk- en luistertoetsen later dan een half uur na
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1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.8.5
1.8.6

1.8.7

aanvang van de toets op school aanwezig, dan wordt de toets gemaakt ten koste van de
herkansingsmogelijkheid van die periode.
Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets bij
te wonen, dan wel niet in staat is om werk in het kader van het schoolexamen tijdig in te leveren,
dan moet dit schriftelijk vóór of telefonisch op de dag van de toets vóór aanvang van de toets
gemeld worden aan de examencommissie.
Indien een leerling een schoolexamentoets mist tijdens een se-toetsperiode, wordt deze toets
ingehaald. Het inhalen van deze toets geldt als de herkansingsmogelijkheid van die se-periode. In
uitzonderlijke gevallen (bij begrafenis van een familielid eerste of tweede graad en bij ziekte
wanneer een doktersverklaring of de naam van de geraadpleegde arts wordt overlegd waaruit de
ernst van de zaak blijkt) mag de toets worden ingehaald zonder dat dit ten koste gaat van de
herkansings- mogelijkheid van die periode. De examencommissie kan te allen tijde onderzoek
doen naar de rechtmatigheid van het verzuim. Voor absentie tijdens de herkansing geldt dezelfde
procedure; de herkansingsmogelijkheid blijft bestaan indien er een zeer gegronde reden is voor de
absentie tijdens de herkansing. Indien er sprake is van een rechtmatige absentie, kan het gemiste
werk alsnog gemaakt worden, of het nu gaat om een toets in een se-periode of om een
herkansing.
Een kandidaat die in gebreke blijft de in artikel 1.8.3 genoemde verklaring in te leveren, wordt
geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn en op grond daarvan zullen er maatregelen
genomen worden overeenkomstig het gestelde in artikel 1.7.2 Hetzelfde geldt voor een kandidaat
die op grond van overige niet-reglementaire afwezigheid een toets niet heeft afgelegd.
Indien een kandidaat een toets van het centraal examen niet heeft afgelegd, geldt de regeling
zoals vermeld in het examenbesluit.
Indien deze kandidaat in het tweede en derde tijdvak eveneens afwezig is, of wanneer hij het
centraal examen in het derde tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld tijdens
het staatsexamen (augustus) ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te
voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de examencommissie aan bij
de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de
examencommissie aan de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en
het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer
dat zich voordoet:
a) dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 4.1.2 toestemming is verleend dat
met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse
taal of tot enig vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis
is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit;
b) dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 4.1.1. toestemming is
verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is
aangepast aan zijn mogelijkheden.

1.8.8

Na afloop van het staatsexamen (augustus) deelt de staatscommissie het resultaat mee aan de
voorzitter van de examencommissie.

1.9 Commissie van beroep
De kandidaat kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de door het bevoegd
gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mogen de leden
van de examencommissie geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen drie werkdagen nadat de
beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep
ingediend. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij ze de
termijn (met redenen omkleed) verlengt met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar
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beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid gesteld zal worden het
eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.10.
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en aan zijn ouders/verzorgers, de
voorzitter van de examencommissie en aan de inspectie.
Samenstelling commissie van beroep van het Dongemond college: de heer J. Beulens,
de heer P. van Geelen, de heer Th. v.d. Kieboom, de heer drs. J. de Ridder, de heer mr. J.H. Willems,
mevrouw B.J.M. Verras.
Adres: Commissie van beroep van het Dongemond college, Postbus 124, 4940 AC Raamsdonksveer.

1.10 Geheimhouding
Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit
hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht
geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking
voortvloeit.
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2 Hoofdstuk 2 Schoolexamen
2.1 Algemeen
2.1.1

Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:
−
−
−
−
−

2.1.2
2.1.3
2.1.4

mondelinge toetsen
schriftelijke toetsen waaronder digitale toetsen met gesloten en/of open vragen
praktijk opdrachten
praktische opdrachten
handelingsopdrachten

Voor kandidaten van havo/vwo en de theoretische leerweg en gemengde leerweg geldt bovendien
een profielwerkstuk dat betrekking heeft op een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs
volgt.
Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van
toetsing en afsluiting.
De leerlingen met dyslexie hebben tijdens het schoolexamen recht op extra voorzieningen zoals
beschreven in het dyslexieprotocol van het Dongemond college te vinden op de website
(www.dongemondcollege.nl). Tevens wordt er jaarlijks een lijst opgesteld van leerlingen die op
andere gronden gebruik kunnen maken van bijzondere, afwijkende regelingen. (zie hiervoor
slotbepalingen 4.1)

2.2 De organisatie van het schoolexamen
2.2.1
2.2.2
1.
2.
3.

4.

2.2.3
2.2.4

2.2.5

Het schoolexamen begint in het derde (vmbo) of vierde (vwo-havo) leerjaar van de opleiding met
de opbouw van het examendossier.
Deelname aan alle onderdelen van het schoolexamen is verplicht. Alvorens deel te kunnen nemen
aan het centraal examen dient het schoolexamen te zijn afgerond.
Inleveren van het werk behorend bij een praktische opdracht op of vóór de deadline is verplicht.
Het schoolexamen wordt tenminste één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak van het
centraal examen afgesloten. Voor de vakken die digitaal flexibel worden afgesloten en ook een
centraal examen kennen, worden de resultaten voor het schoolexamen een dag voor de afname
van het betreffende centraal examen aangeleverd.
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.
Het in artikel 2.2.2 lid 3 gestelde geldt eveneens indien een kandidaat het centraal examen zal
afleggen in het tweede tijdvak of derde tijdvak, doordat hij niet in staat geweest is het
schoolexamen, om een geldige reden, tijdig voor het centraal examen af te ronden.
Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de examencommissie, is
verhinderd het schoolexamen tijdig af te ronden zowel voor de eerste, als voor de tweede, als voor
de derde periode en hij het schriftelijk examen zal afleggen ten overstaan van de
staatsexamencommissie, moet het schoolexamen tenminste 4 weken voor de aanvang van dit
examen zijn afgesloten en wanneer dit eerder is, voor het begin van de zomervakantie.
De kandidaten kunnen voor de aanvang van het schoolexamen het examenreglement met het
bijbehorende programma van toetsing en afsluiting inzien op de website. Kandidaten kunnen een
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papieren versie aanvragen bij de secretaris van de examencommissie. De volgende onderdelen
staan hierin vermeld:
−
−
−
−
−
−
−
2.2.6

Tenminste 5 werkdagen voor aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten mededeling van:
−
−
−

2.2.7

een overzicht van de toetsen van het schoolexamen;
de wijze van toetsing;
een planning van de toetsen;
een omschrijving van de te toetsen leerstof;
een omschrijving van de wijze van toetsing;
de herkansbaarheid van de toets
de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend.
de plaats waar de toetsen worden afgenomen;
het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen;
de duur van de toetsen.

Voor aanvang van het schoolexamen ontvangen de kandidaten mededeling van:
−
−
−

met welk schrijfgerei de kandidaten het werk wel en niet mogen maken (waaronder ook
digitale middelen);
Welke regels gelden voor het inleveren van het gemaakte werk (waaronder ook digitale
inlevering);
De wijze waarop de toetsen en schoolexamenzittingen worden afgesloten.

2.3 Toetsen
2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

De vaksecties dienen vóór 20 mei, voorafgaand aan het cursusjaar waarin met het schoolexamen
wordt begonnen, bij de secretaris van de examencommissie een overzicht in te leveren van de bij
de verschillende toetsen te examineren stof. De examencommissie zorgt ervoor, dat deze
overzichten, verzameld in het programma van toetsing en afsluiting, voor de aanvang van het
schoolexamen voor de kandidaten beschikbaar zijn via de website van de school.
De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de examinatoren
vastgesteld.
Mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator.
Mondelinge toetsen worden, indien gewenst door (één van) de betrokkenen via opnameapparatuur
vastgelegd. Zo nodig kan de examencommissie een bijzitter aanwijzen, die een protocol maakt van
de toets.
Het cijfer wordt door de examinator vastgesteld. Indien een bijzitter aanwezig is, kan deze een
ander cijfer voorstellen. De examinator stelt evenwel het definitieve cijfer vast.
De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten,
handelingsopdrachten en het profielwerkstuk plaatsvindt, worden bij uitreiking van de opdracht
aan de kandidaat bekend gemaakt.

2.4 Beoordeling
2.4.1
2.4.2

2.4.3

Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m
10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal.
De handelingsopdracht wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling ‘goed’ of
‘voldoende’. Indien naar het oordeel van de examinator deze opdracht niet met een ‘goed’ of
‘voldoende’ beoordeeld kan worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog één van
deze beoordelingen te scoren.
De gehele cijfers voor het schoolexamen hebben de volgende betekenis:
1 = zeer slecht
2 = slecht
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3 = zeer onvoldoende
4 = onvoldoende
5 = bijna voldoende
6 = voldoende
7 = ruim voldoende
8 = goed
9 = zeer goed
10 = uitmuntend
2.4.4
2.4.5
2.4.6

Bij de vaststelling van het eindcijfer van het schoolexamen wordt ‘afgerond’ volgens de door het
ministerie van OCW voorgeschreven methode: bijvoorbeeld 5,45 wordt als eindcijfer se 5,5.
Bij de vakken die geen centraal examen kennen wordt het eindcijfer van het schoolexamen in twee
stappen afgerond tot een heel cijfer. Anders gezegd: de bovengenoemde 5,45 wordt afgerond tot
5,5 en wordt vervolgens afgerond een 6 op de eindlijst.
Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of meer docenten is
geëxamineerd bepalen deze docenten in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen.
Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde
van de beoordelingen door ieder van hen.

2.5 Mededelingen cijfers
2.5.1

2.5.2
−

−
−

Het cijfer/ de score van iedere toets wordt binnen tienwerkdagen aan de kandidaat bekend
gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen gemaakte werk in te zien. Tijdens de
bespreking van het gemaakte werk wordt de beoordeling en de normering van het
schoolexamenwerk toegelicht.
De school bewaart al het schoolexamenwerk van een cohort examenleerlingen (alsmede het
centraal-examenwerk) tot ten minste zes maanden na vaststelling van de uitslag in het 1e of 2e
tijdvak.
De kandidaat bewaart, indien dat ter beschikking wordt gesteld, het gemaakte werk, bijv.
verslagen, werkstukken, ckv-opdrachten, etc. in het examendossier.
Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt voor de aanvang van het centraal examen aan de
kandidaat meegedeeld.
Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het
schoolexamen of onderdelen daarvan geschiedt periodiek op door de examencommissie vast te
stellen momenten en in elk geval in de laatste week voor de aanvang van het centraal examen,
waarbij dan tevens de eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd.

2.6 Beroep tegen cijfers
2.6.1

2.6.2

2.6.3

Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een onderdeel van het schoolexamen,
kan de kandidaat binnen vijf werkdagen na het bekend worden van het cijfer een verzoek tot
herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn ouders bij
minderjarigheid.
Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van het eindcijfer van het schoolexamen
kan de kandidaat binnen vijf werkdagen na het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot
herziening van het eindcijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn door zijn ouders
bij minderjarigheid.
De in artikel 2.6.1 en artikel 2.6.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden bij
de examencommissie.

10

2.6.4

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van een verzoek om herziening van het cijfer beslist de
examencommissie over het verzoek. In geval het een verzoek betreft conform artikel 2.6.1 treedt
een collega-vakdocent op als adviseur van de examencommissie.

2.7 Herkansing van het schoolexamen
2.7.1

havo-vwo: Een kandidaat heeft het recht om in elke periode van het laatste examenjaar één
(herkansbare) toets, uit de desbetreffende se-week te herkansen. Kort na het schriftelijk bekend
worden van de cijfers, kan een kandidaat (op een vooraf vastgestelde datum) aangeven dat hij wil
herkansen op het daartoe door de examencommissie vastgestelde tijdstip. In het pta wordt
vastgelegd, welke onderdelen per vak herkansbaar zijn.
Voor het examenjaar 2020-2021 krijgen alle kandidaten daarnaast aan het einde van periode 3 het
recht om één herkansbare toets uit het hele laatste examenjaar te herkansen. Voor deze
herkansing kan gekozen worden voor alle herkansbare toetsen uit se 1, se 2 en se 3, behalve de
toets die is gekozen als reguliere herkansing van se 3.
Voor het voorexamenjaar 2020-2021 geldt, dat een kandidaat het recht heeft om in periode 2 van
het voorexamenjaar één (herkansbare) toets te herkansen. Voor deze herkansing kan gekozen
worden voor alle herkansbare toetsen uit se 1 en se 2, behalve de toets die is gekozen als
reguliere herkansing van se 2. Kort na het schriftelijk bekend worden van de cijfers, kan een
kandidaat (op een vooraf vastgestelde datum) aangeven dat hij wil herkansen op het daartoe door
de examencommissie vastgestelde tijdstip. In het pta wordt vastgelegd, welke onderdelen per vak
herkansbaar zijn.
vmbo: Een kandidaat heeft het recht om in elke periode van een examenjaar één (herkansbare)
toets, uit de desbetreffende se-week te herkansen. Kort na het bekend worden van de cijfers, kan
een kandidaat (op een vooraf vastgestelde datum) aangeven welke toets hij wil herkansen op het
daartoe door de examencommissie vastgestelde tijdstip. In het pta wordt vastgelegd, welke
onderdelen per vak herkansbaar zijn.
Voor het examenjaar 2020-2021 krijgen alle kandidaten daarnaast aan het einde van periode 5 het
recht om één herkansbare toets te herkansen. Voor deze herkansing kan gekozen worden voor
alle herkansbare toetsen uit het pta, behalve de toets die is gekozen als reguliere herkansing van
se 5.
Voor het voorexamenjaar 2020-2021 geldt, dat een kandidaat het recht heeft om in periode 2 van
het voorexamenjaar één (herkansbare) toets te herkansen. Voor deze herkansing kan gekozen
worden voor alle herkansbare toetsen uit se 1 en se 2, behalve de toets die is gekozen als
reguliere herkansing van se 2.
Voor wat betreft de vakken maatschappijleer kckv en lo is in het pta opgenomen hoe de herkansing
is geregeld voor de kandidaten die voor dit vak een cijfer lager dan 6 hebben behaald. Tevens is
opgenomen hoe de herkansingsregeling is voor leerlingen die voor één van de beroepsgerichte
keuzevakken een cijfer lager dan een vier hebben. Afwijkende herkansingsmogelijkheden zijn
opgenomen in het pta.
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2.7.2
2.7.3
2.7.4

In geval van reglementaire absentie tijdens een herkansing van een schoolexamen kan een
inhaalmoment van een toets of ander onderdeel van het schoolexamen worden ingepland. (zie
1.8.3).
In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer.
Inschrijving voor de herkansing van het schoolexamen geschiedt via het
schooladministratiesysteem Magister voor een vastgestelde datum en tijd. Deze datum en tijd
worden vooraf via de mail aan de leerlingen (in afschrift aan hun ouders) bekend gemaakt.

2.8 Afsluiting schoolexamen
2.8.1
2.8.2

2.8.3

2.8.4

Een kandidaat kan pas deelnemen aan het centraal examen als het schoolexamen in
het betreffende vak is afgerond.
Ook de vakken van het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen dienen
afgerond te zijn voor aanvang van het centraal examen en wel op de daarvoor vooraf vastgestelde
datum.
Het schoolexamen kan pas worden afgesloten indien alle toetsen zijn afgelegd en alle opdrachten
zijn voltooid.
Indien een onderdeel van het pta niet is afgelegd op het vastgestelde tijdstip of binnen de
vastgestelde termijn zonder een naar het oordeel van de examencommissie geldige reden, kan de
examencommissie, alvorens een van de maatregelen genoemd in artikel 1.7.2 te treffen, de
kandidaat verplichten het ontbrekende onderdeel binnen 14 werkdagen alsnog af te leggen met
inachtneming van artikel 2.2 en artikel 2.8.1. In deze termijn worden vakantiedagen niet
meegerekend.
Indien een kandidaat niet voldoet aan de in artikel 2.8.2 gestelde verplichting, kan de
examencommissie na alle betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere
deelname aan het schoolexamen of een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel
1.7.2.

2.9 Overige bepalingen
2.9.1
2.9.2

2.9.3
2.9.4

De resultaten van het schoolexamen behaald in het voorlaatste leerjaar, komen te
vervallen als de kandidaat het voorlaatste leerjaar voor de tweede keer volgt met uitzondering van
het vak ckv op het vmbo indien dit met een voldoende is afgesloten.
De gezakte leerling moet alle lessen volgen en alle pta-onderdelen s van het laatste leerjaar
opnieuw maken, waarbij de regel wordt toegepast dat het hoogst behaalde resultaat per onderdeel
telt.
Deze regel is alleen van toepassing op toetsen die vergelijkbaar zijn en dezelfde stof bevatten als
het jaar daarvoor. Bij mondelinge toetsen, handelingsdelen en bij het profielwerkstuk kan hiervan
worden afgeweken.
Voor de kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt toegelaten stelt de
examencommissie een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat.
Voor deze kandidaat wordt een maatwerk-pta ingericht.
Vmbo: een leerling die gezakt is, krijgt op een vastgesteld tijdstip de mogelijkheid om voor één vak
uit het voorlaatste leerjaar één vervangende toets te maken die een samenvatting van de stof van
het vóórexamenjaar behelst. Indien het cijfer dat de leerling voor deze toets behaalt hoger is dan
het gemiddelde cijfer dat in eerste instantie het totaalresultaat van dat vak was in het
voorexamenjaar, dan vervalt dit oude cijfer.
Havo/vwo: een leerling die gezakt is, heeft de mogelijkheid om op een vastgesteld tijdstip in het
eerste trimester één extra herkansbare toets uit de se-periode van het voorexamenjaar te
herkansen.
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3 Centraal examen
3.1 Algemeen
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 44 van het Eindexamenbesluit
VO.
De voorzieningen voor kandidaten met een beperking worden bepaald conform het
dyslexieprotocol van het Dongemond college en artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO.
Ten minste 14 werkdagen voor aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten het
rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:
− de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen
− het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen;
− de duur van de toetsen.
De kandidaten ontvangen hierbij tevens een overzicht waarmee de kandidaat in kennis wordt
gesteld van:
− de toegestane hulpmiddelen;
− het schrijfgerei waarmee de kandidaten het werk mogen maken (waaronder ook digitale
middelen);
− welke regels er gelden voor het inleveren van het gemaakte werk (waaronder ook de digitale
inlevering);
− de wijze waarop de examenzittingen worden afgesloten.

3.2 Gang van zaken tijdens het centraal (schriftelijk) examen
3.2.1

De kandidaten dienen 15 minuten voor aanvang van het examen op school aanwezig
te zijn. Dit in verband met eventuele instructies.
3.2.2 Tijdens het binnenkomen, het uitdelen van het werk en het verdere gedeelte van het examen
heerst er volkomen stilte in de examenzaal.
3.2.3 Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na aanvang van de zitting tot het
examenlokaal worden toegelaten. Hij levert het werk in op het tijdstip dat voor de anderen ook
geldt.
3.2.4 De kandidaat mag slechts toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen tot zijn
beschikking hebben. De school zorgt alleen voor de benodigde tabellen. Andere hulpmiddelen
zoals rekenmachines, woordenboeken, schrijfgerei e.d. dienen door de kandidaat zelf
meegenomen te worden. Tassen, etuis, telefoons, smartwatches e.d. blijven buiten de
examenzaal.
3.2.5 Het werk wordt gemaakt op gewaarmerkt papier dat wordt verstrekt door de school. De school
verstrekt ook gewaarmerkt kladpapier. Al het examenwerk (m.u.v. tekeningen) wordt gemaakt met
een blauwe of zwarte pen.
3.2.6 De kandidaat vermeldt op de juiste plaats: naam, voornaam en examen-/leerlingnummer, vak,
datum en naam lesgevende docent.
3.2.7 In de examenzaal steekt een kandidaat een hand op als hij iets aan een toezichthouder wil vragen.
3.2.8 Zonder toestemming mag een kandidaat de zaal niet verlaten. Alleen onder begeleiding mag hij
naar het toilet. De kandidaat die tijdens het examen onwel wordt, kan onder begeleiding de
examenzaal verlaten. De voorzitter of diens vervanger beoordeelt in overleg met de kandidaat of
deze na enige tijd het werk kan hervatten. De gemiste tijd kan aan het einde van de zitting worden
ingehaald. Indien het werk niet kan worden hervat, kan de voorzitter aan de inspecteur verzoeken
het werk ongeldig te verklaren.
3.2.9 Indien er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden, dient de examencommissie
hiervan van tevoren op de hoogte te worden gesteld. In overleg met de kandidaat wordt
vastgesteld of deze in staat is deel te nemen aan het examen.
3.2.10 Vmbo: de kandidaat mag de examenzaal verlaten als 50% van de beschikbare tijd voorbij is.
Havo-vwo: de kandidaat mag de examenzaal verlaten indien 60 minuten van de beschikbare tijd
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3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17

voorbij zijn.
Het is de kandidaat niet toegestaan gedurende de laatste 15 minuten van de zitting de zaal te
verlaten.
De kandidaat levert zijn werk in bij een toezichthouder. Hij verlaat de examenzaal en gaat daarna
zo spoedig mogelijk uit de omgeving van de zaal weg om anderen niet te storen.
Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten tot een toezichthouder het sein geeft om
te mogen vertrekken.
De kandidaat die zijn werk heeft ingeleverd, mag niet meer terugkomen in de examenzaal.
Na afloop van de examenzitting kunnen de examenopdrachten afgehaald worden.
Ingeval van klachten tijdens het examen dient een kandidaat zich te melden bij de voorzitter of
secretaris van de examencommissie.
De correctie van de schriftelijke examens vindt plaats door 1e en 2e corrector. Na afloop van de
examenperiode wordt door gecommitteerden van de staatsexamencommissie een
controlecorrectie uitgevoerd.
Inzage in het gemaakte werk na correctie is toegestaan, mits dit onder toezicht van een daartoe
door de school bevoegde persoon gebeurt. Er mogen tijdens de inzage geen aantekeningen of
foto’s van het werk worden gemaakt.

3.3 Specifieke gang van zaken bij digitale examens in de basisberoeps- en
kaderberoepsgerichte leerweg en het cspe
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5

De school bepaalt de afnamemomenten van het digitaal centraal examen, tenzij het CvTE (Het
College voor Toetsen en Examens) anders voorschrijft. Het definitieve rooster wordt tijdig door de
directeur schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld. Het moment waarop de kandidaten de
examenzaal vóór het einde van de zitting mogen verlaten wordt aan het begin van de
examenzitting meegedeeld.
De opgaven zijn na afloop van het examen niet ter beschikking van de kandidaat. Bij het verlaten
van de examenzaal mogen geen examendocumenten noch kladpapier worden meegenomen.
Indien de kandidaat bij een zitting met een wettige reden afwezig was, bepaalt de voorzitter van de
examencommissie op welk moment de zitting wordt ingehaald
Een mislukte afname wordt door de voorzitter van de examencommissie vastgesteld; op grond van
deze beslissing geldt het examen als niet-gemaakt en wordt het ook niet beoordeeld. De
kandidaten krijgen de gelegenheid om het examenonderdeel opnieuw te maken. De correctie van
de digitale examens gaat deels via automatische scoring door de computer. Na afloop van de
examenperiode wordt door gecommitteerden van de staatsexamencommissie een
controlecorrectie uitgevoerd.
De vaststelling van de uitslag van het digitale examen vindt plaats, zodra de normen bekend zijn
gemaakt door het CvTE.

4 Slotbepalingen
4.1 Afwijking wijze examineren
4.1.1

4.1.2

De examencommissie kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk 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 examencommissie de wijze waarop het examen zal worden
afgelegd met dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit moet worden voldaan. De
examencommissie 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 of orthopedagoog
is opgesteld;
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b) ee aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen 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
de deskundigenverklaring.
4.1.3

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 hoogte 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.

4.1.4

4.1.5

De in 4.1.3. 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 in de thuistaal van de kandidaat.
Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie.
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4.2 Uitslag
4.2.1

Eindcijfer eindexamen
Leerlingen moeten voldoen aan de eis dat alle centraal examencijfers gemiddeld tenminste
voldoende zijn. Gemiddeld voldoende impliceert het volgende: het onafgeronde gemiddelde van de
centraal examencijfers moet tenminste 5,5 zijn. Bij wijze van voorbeeld: een gemiddelde van 5,45
is onvoldoende (twee keer afronden is niet toegestaan).
Voor alle leerwegen geldt dat het eindcijfer van het examen in gelijke mate wordt bepaald door het
eindcijfer van het schoolexamen en het cijfer van het centraal schriftelijk examen. [(1 x se + 1 x ce):
2]. Dit met uitzondering van het beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg.
Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks 1 tot en met 10.
Indien het volgens artikel 4.2.1.1 berekende eindcijfer niet een geheel getal is, dan wordt het,
indien het eerste cijfer achter de komma minder is dan 5, naar beneden afgerond, en indien dit 5 of
meer is, naar boven afgerond.
Leerlingen in het havo en vwo mogen niet meer dan één vijf als eindcijfer scoren voor de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde. (Zie ook 4.2.1.4).
Leerlingen in het vmbo mogen als eindcijfer voor het vak Nederlands niet lager dan een 5 scoren.

4.2.2

Vaststelling uitslag
De examencommissie stelt de uitslag vast, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2.1.
De examencommissie stelt uit alle eindcijfers van de vakken waarin de kandidaat examen heeft
afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als
bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het Eindexamenbesluit VO, dat voldoet aan het
bepaalde in artikel 4.2.2.4.
Indien het noodzakelijk en mogelijk is om de kandidaat te laten slagen betrekken de voorzitter van
de examencommissie en de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken
niet bij de bepaling van de uitslag. Indien een "extra" vak buiten beschouwing moet worden gelaten
om de kandidaat te kunnen laten slagen, maakt deze, indien hij op meerdere manieren kan slagen,
zelf een keuze aan de hand van een voorstel van de school.
De kandidaat die het eindexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd is geslaagd indien:
− het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5
is. Hierbij tellen alle vakken voor het centraal schriftelijk examen (cse) én (in basisberoeps,
kaderberoeps en gemengde leerweg) het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe)
mee. Er is hier sprake van een onafgerond gemiddelde (een gemiddelde van 5,45 is
derhalve onvoldoende);
− voor de afzonderlijke vakken inclusief beroepsgerichte keuzevakken tenminste het eindcijfer
4 is behaald;
− voor het vak Nederlands minimaal het eindcijfer 5 is behaald;
− alle eindcijfers (dus ook het eindcijfer van het beroepsgericht vak) een 6 of hoger zijn of;
− voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige
examenvakken een 6 of hoger, of;
− voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 is behaald, voor de overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of;
− voor ten hoogste twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 is behaald en voor de overige
examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger;
− voor geen van de in 4.2.2.2 genoemde onderdelen een eindcijfer lager dan 4 heeft behaald;
− voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de
kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald;
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−
−

−

het profielwerkstuk met een “voldoende” of “goed” is afgesloten (voor gemengde of
theoretische leerweg).
Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolexamen
rekenen. De uitslag van deze rekentoets is niet van invloed op de slaag- zak regeling; het
eindcijfer van dit schoolexamen rekenen wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van het
diploma.
Voor cohort 2020-2021 geldt de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak (niet zijnde een
kernvak) niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Deze mogelijkheid is alleen van toepassing
op leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Het betreffende vak wordt
(inclusief cijfer) op de cijferlijst vermeld. Het volledige eindexamen moet zijn afgelegd
alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.

Het beroepsgerichte programma in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de
profielvakken en keuzevakken:
− Over de profielvakken worden schoolexamens afgenomen. Het eindcijfer van het
beroepsgerichte profielvak wordt conform het pta vastgesteld op basis van het resultaat van
het schoolexamen.
− Daarnaast volgt een leerling tenminste vier beroepsgerichte keuzevakken die worden
afgesloten met een schoolexamen. Het gemiddelde van de eindcijfers van het
schoolexamen van de keuzevakken vormt het combinatiecijfer dat meetelt voor de
uitslagbepaling. De uitslagbepaling van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is als
volgt: het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte
keuzevakken tellen elk één keer mee bij het beantwoorden van de vraag of een leerling
geslaagd is.
Het beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg bestaat uit de volgende vakken:
− Het profielvak bestaande uit twee aangewezen profielmodulen. Over de profielvakken
worden schoolexamens afgenomen.
− Daarnaast volgt een leerling twee beroepsgerichte keuzevakken die elk enkel met een
schoolexamen worden afgesloten Voor de bepaling van het eindcijfer voor het profielvak
tellen de resultaten van het schoolexamen. Elk keuzevak wordt afgesloten door middel van
een schoolexamen, dit levert per keuzevak een eindcijfer op. Het combinatiecijfer voor het
beroepsgerichte programma in de gemengde leerweg wordt voor 50% bepaald door het
eindcijfer van het profielvak en voor elk 25% door het eindcijfer van de twee keuzevakken.
Een kandidaat uit de theoretische leerweg is cum laude geslaagd als het gemiddelde van de
eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, de algemene vakken in het profieldeel en
het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel een 8,0 of hoger is. Tevens mag geen van de
eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan een 6.
Een kandidaat uit de gemengde leerweg is cum laude geslaagd als het gemiddelde van de
eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, de algemene vakken in het profieldeel en
het algemene vak in het vrije deel of het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak een 8,0 of hoger
is. Tevens mag geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan een
6.
Een kandidaat uit de basisberoepsgerichte of -kaderberoepsgerichte leerweg is cum laude
geslaagd als het gemiddelde van de eindcijfers voor het profielvak, de twee algemene vakken in
het profieldeel en de keuzevakken een 8.0 of hoger is. Tevens mag geen van de eindcijfers die bij
de uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan een 6.
De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd is geslaagd, indien hij:
− gemiddeld voor alle vakken voor het centraal schriftelijk examen (cse) een voldoende heeft
behaald; het onafgeronde gemiddelde van de centraal examencijfers moet tenminste 5,5
zijn. Bij wijze van voorbeeld: een gemiddelde van 5,45 is onvoldoende (twee keer afronden
is niet toegestaan);
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−
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−
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−

−

voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer een 5 heeft
behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 6
of meer heeft behaald;
voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
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 heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, of;
voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één
van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een
eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. Er wordt hierbij geen verschil gemaakt tussen cijfers
voor vakken uit het profieldeel en cijfers voor andere vakken;
één van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer, dat een gemiddelde is van de
cijfers voor de vakken maatschappijleer, CKV en voor het profielwerkstuk. Het
combinatiecijfer mag geen 3 zijn, ook de cijfers van de afzonderlijke onderdelen van het
combinatiecijfer mogen geen 3 zijn;
aanvullend geldt dat leerlingen niet meer dan (afgerond) één vijf voor de eindcijfers
(gemiddelde se en ce) van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mogen halen;
daarmee is het aantal cijfers voor een havo-leerling 8 (Nederlands, Engels, 4
profielvakken, 1 keuze examenvak en het combinatiecijfer) en voor een vwo-leerling 9
(Nederlands, Engels, 2e moderne taal, 4 profielvakken, 1 keuze examenvak en het
combinatiecijfer);
het vak lo met een voldoende of goed afgesloten heeft.
Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolexamen
rekenen. De uitslag van deze rekentoets is niet van invloed op de slaag- zak regeling; het
eindcijfer van dit schoolexamen rekenen wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst van
het diploma.
Voor cohort 2020-2021 geldt de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak (niet zijnde een
kernvak) niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Deze mogelijkheid is alleen van
toepassing op leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Het betreffende
vak wordt (inclusief cijfer) op de cijferlijst vermeld. Het volledige eindexamen moet zijn
afgelegd alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid.
Een kandidaat van het havo of vwo is cum laude geslaagd als het gemiddelde van de
eindcijfers 8.0 of hoger is. Alleen het hoogste cijfer uit het vrije deel telt mee voor deze
berekening. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn,
voor vwo lager zijn dan een 7 en voor havo lager zijn dan een 6.

Zodra de uitslag volgens artikel 4.2.2.4 t/m 4.2.2.7 is vastgesteld, deelt de examencommissie deze
tezamen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Zij maakt melding van het bepaalde in
artikel 4.2.3.
4.2.3

Herkansing
Voor cohort 2020-2021 geldt, dat de kandidaat zijn examens kan spreiden over twee tijdvakken.
Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen.
De kandidaat, geslaagd of (voorlopig) afgewezen, heeft het recht in het derde tijdvak deel
te nemen aan de herkansing van het centraal examen in één vak van het eindexamen waarin hij al
centraal examen heeft afgelegd.
Ook krijgen alle kandidaten een extra herkansing voor een centraal examen.
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Een kandidaat in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg heeft het recht om in
twee vakken deel te nemen aan de herkansing van het centraal schriftelijk examen.
Een kandidaat in de gemengde leerweg heeft het recht om in twee vakken deel te nemen aan de
herkansing van het centraal schriftelijk examen.
Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen
geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de examencommissie vóór een door
de examencommissie te bepalen dag en tijdstip.

4.3 Diploma en cijferlijst
4.3.1

4.3.2
4.3.3

De examencommissie reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop
zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, (indien van toepassing volgens welk programma
elk vak is geëxamineerd) de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de
examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen. Verder staat hierop vermeld de
beoordeling van lichamelijke opvoeding, ckv/ kckv en het eventuele profielwerkstuk.
De examencommissie reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit,
waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van
diploma's worden niet uitgereikt.
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken,
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld
op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.

4.4 Getuigschrift/certificaat
4.4.1

4.4.2

De examencommissie reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat in de
gemengde en theoretische leerweg die de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat
eindexamen een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, een certificaat uit. Hierop zijn vermeld (voor
zover van toepassing), het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft
behaald en het thema van het profielwerkstuk voor zover beoordeeld met “goed” of “voldoende”.
Daarnaast krijgt de kandidaat ook een cijferlijst uitgereikt.
De examencommissie reikt aan de definitief voor het eindexamen in de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor een of meer
vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, een certificaat uit waarop
is/zijn vermeld, voor zover van toepassing, het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een
eindcijfer 6 of meer heeft behaald.

4.5 Examen doen op een hoger niveau
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

4.5.5

Het is mogelijk dat een kandidaat voor één (of meerdere) vak(ken) examen doet op een hoger
niveau mits de docentenvergadering dit heeft geaccordeerd .
Het diploma dat uitgereikt wordt is dat van het laagste niveau.
De kandidaat bepaalt na vaststelling van het definitieve se-cijfer op welk niveau hij Centraal
Examen doet.
Vmbo en havo: de kandidaat geeft aan het eind van het derde leerjaar aan, welk vak hij op een
hoger niveau wil afleggen. Indien dit geaccordeerd is door de examencommissie wordt, door
middel van een maatwerkregeling van geval tot geval bekeken welke aanvullende toets(en) de
kandidaat nog moet afleggen.
Wanneer de kandidaat een onvoldoende haalt op het centraal examen op het hoogste niveau, dan
kan hij in het tweede tijdvak het vak op het eigen (lagere) niveau maken. Dit geldt niet als een
herkansingsmogelijkheid. (Er mag hiernaast dus nog een ander vak herkanst worden).Het
definitieve besluit over de hoogte van het niveau vindt plaats bij de bepaling van het niveau waarin
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4.5.6

tijdens het tweede tijdvak examen wordt gedaan. Het is in dat geval du niet mogelijk om het
examenvak tijdens het derde tijdvak op het eigen (lagere) niveau te maken.
Een eventuele terugvaloptie, als de kandidaat toch tussentijds naar het lagere niveau wil
terugkeren, staat vermeld in het pta.

4.6 Spreiding examens
Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord hebbend, toestaan dat een kandidaat het centraal examen
en in voorkomen geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het
andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt.
Dit is mogelijk in geval een kandidaat in het laatste leerjaar langdurig ziek is. Dan wel om 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.
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 toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste tijdvak van
het centraal examen.

4.7 Algemene bepalingen
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5

Van de schriftelijke toetsen van het centraal examen worden het gemaakte werk en de opgaven 6
maanden na de laatste dag van het examen bewaard.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de examencommissie, nadat partijen gehoord
zijn.
Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen
worden: de verzorgers of voogden.
Waar sprake is van (mede) ondertekening door de ouders van de kandidaat geldt dit voor
leerlingen, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Meerderjarigen (18 jaar en ouder)
hebben in dezen zelf tekenbevoegdheid.
De examencommissie behoudt zich het recht voor de ouders van meerderjarigen over alle
examenzaken inlichtingen te verschaffen, tenzij de meerderjarige schriftelijk kenbaar maakt dat hij
dit niet wenst.

5 Hardheidsclausule
5.1 Hardheidsclausule
5.1.1
5.1.2

In zaken waarin het examenreglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de
examencommissie.
In zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie kan
van het examenreglement afgeweken worden.
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