
Examenreglement.  1 

1 

 
 

 

 

Voorwoord 

 

Hierbij tref je het examenreglement aan dat geldig is voor schooljaar 2018-2019. Op de website tref je 

ook het PTA aan. PTA staat voor: het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het PTA maakt onderdeel 

uit van dit examenreglement. Het totale programma beslaat de gehele periode  in 3 en 4 m.a.v.o. en 

van de tweede fase (h.a.v.o. en v.w.o.), maar in dit overzicht vind je alleen de vakken / toetsen terug 

die dit schooljaar gegeven worden. Het is handig om een uitdraai te maken van de vakken in jouw 

sector (m.a.v.o.) of de vakken uit het gemeenschappelijke deel, uit het profiel dat je hebt gekozen en 

van het vak uit het vrije deel (havo en atheneum). Hoewel het uitgangspunt is dat de toetsen 

afgenomen zullen worden zoals in dit overzicht vermeld, is het mogelijk dat in de loop van het jaar 

enkele aanpassingen nodig zullen zijn. Uiteraard zullen jullie daarvan tijdig bericht ontvangen. 

 

Ter verduidelijking enkele opmerkingen over de betekenis van het een en ander in het PTA. 

 Als bij een toets RAP staat telt deze alleen mee voor het overgangsrapport. 

 Als bij een toets ExDo staat vermeld, telt het cijfer van deze toets zowel mee voor het 

overgangsrapport als voor het schoolexamen (het cijfer wordt opgenomen in het Examendossier). 

 Indien er bij een toets geen RAP of EXDO staat vermeld en het betreft geen handelingsdeel, telt 

het cijfer automatisch mee voor het Examendossier. 

 Als achter een handelingsdeel “  v of vold ” staat betekent dit dat dit onderdeel met een voldoende 

afgesloten moet worden om te kunnen worden bevorderd naar het volgende leerjaar. 

 In het PTA wordt aangegeven of er halverwege de periode een tussentoets zal worden gegeven. 

 

Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je docent, mentor of teamleider. 

 

 

Opbouw puntenscore bij het schoolexamen  
De puntenscore van een schriftelijk en mondeling schoolexamen zal bestaan uit een basisscore en de 
behaalde punten voor het gemaakte werk, meestal: 10 (basisscore) + 90 (score gemaakt werk)  
 
Je ontvangt de basisscore als je: 
  op tijd aanwezig bent bij een schoolonderzoek; 

  op tijd boekenlijsten, boekverslagen, (delen van) werkstukken/scripties inlevert. 

 
Hieronder wordt een aantal praktijkvoorbeelden gegeven om te laten zien wanneer je de basisscore 
niet krijgt. 

 
Je ontvangt de basisscore niet als je  
a. zonder geldige reden meer dan 20% van de duur van een schriftelijk schoolexamen te laat 

komt; 
b. zonder geldige reden te laat bent (of geheel niet aanwezig) bij een mondeling 

schoolonderzoek, een luistertoets of een practicum; 

c. zonder geldige reden boekverslagen, werkstukken, scripties, literatuurlijsten enz. niet op tijd 

inlevert. 
 
Het komt ook voor dat je ten behoeve van een mondeling schoolexamen boekenlijsten, artikelen enz. 
in moet leveren, die niet apart een waardering krijgen. Je ontvangt dan een puntenscore voor het op 
tijd inleveren, het op tijd aanwezig zijn en voor de waardering van het mondeling schoolonderzoek. 
Als de basisscore 10 is, betekent dat in de praktijk resp. 5 + 5 + 90 punten. 
d. Als je zonder geldige reden het materiaal voor het schoolonderzoek niet op tijd inlevert, mis 

je 5 punten van de basisscore; 
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e. Als je zonder geldige reden te laat bent (of niet aanwezig) bij het betreffende mondeling 

schoolexamen, ontvang je ook de resterende 5 punten van de basisscore niet.  

 
Verder is het van belang goed aandacht te besteden aan artikel 18 van het 
examenreglement.   
Daarin wordt aangegeven dat bij herhaaldelijk zonder geldige reden niet op tijd inleveren of niet op 
tijd verschijnen, gesproken wordt van een onregelmatigheid zoals omschreven in artikel 5. In het 
kader van dat artikel is de lichtste sanctie een 1.  

Hieronder tref je het examenreglement aan. Het examenreglement regelt hoe de school om moet 
gaan met toetsen die onderdeel uitmaken van het examendossier. Als je niet in de examenklas zit, 
heb je nog niet met alle artikelen te maken, want je doet dan nog geen Centraal Examen. Voor de 
volledigheid vermelden we dat ook op de toetsen die alleen meetellen voor het rapport, het 
examenreglement van toepassing is verklaard door de school. 
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Examenreglement v.w.o. – h.a.v.o. – m.a.v.o. 
 

Conform artikel 5.2.b van het directiestatuut van de Onderwijsgroep Galilei stelt de rector van o.s.g. 

De Ring van Putten het examenreglement vast. 

Overwegende dat ter uitvoering van het artikel 31 van het Examenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-

v.b.o. een examenreglement moet worden vastgesteld; In alle gevallen geldt dat het vigerende 

Examenbesluit VO van toepassing is. In situaties waarin het Examenbesluit VO afwijkt van het 

Examenreglement van de Ring van Putten, heeft het vigerende Examenbesluit VO voorrang boven 

het examenreglement van de Ring van Putten. 

stelt hij vast dat met ingang van 1 augustus 2018 op de o.s.g. De Ring van Putten het eindexamen 

zal worden ingesteld met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 

 

I. Indeling van het examen en algemene bepalingen. 

 

artikel 1 Begripsbepalingen (art. 1) * 

 In dit examenreglement wordt verstaan onder: 

 'de wet': de Wet op het voortgezet onderwijs (STB. 1986.552); 

 'onze Minister': Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;  

 'inspectie': de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het onderwijstoezicht (was 

art 113); 

 'het bevoegd gezag': het bestuur van de Onderwijsgroep Galilei; 

 'rector': de directeur of rector van een school voor voortgezet onderwijs; 

 'kandidaat': een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt  

 toegelaten; 

 'gecommitteerde': een gecommitteerde (artikel 31) belast met het toezicht op het 

eindexamen of een deel daarvan; 

 'examinator': degene die is belast met het afnemen van het examen; 

 'bijzitter': een ieder die door de rector wordt aangewezen om bij een  

 (school)examentoets mede aanwezig te zijn; 

'profielwerkstuk': het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk; 

'sectorwerkstuk': het in artikel 4 bedoelde sectorwerkstuk; 

'toets': een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een 

praktische opdracht; 

 'eindexamen': een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen 

voorgeschreven vakken; 

 'herkansing': het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of  

 het schoolexamen; 

 'examenstof': de aan de kandidaat te stellen eisen. 

 'mandaat': machtiging door het bevoegd gezag waaraan een bevoegdheid is  

 gegeven aan de rector tot het in naam en onder verantwoordelijkheid van het  

 bevoegd gezag uitoefenen van deze bevoegdheid. 

 'vertrouwensarts': arts die op verzoek van de rector nadere inlichtingen in kan  

 winnen omtrent absentie van de kandidaat bij enigerlei onderdeel van het  

 examen; 

 'College voor examens': College voor examens, genoemd in artikel 2 van het 

Eindexamenbesluit , eerste lid, van de Wet College voor examens; 

 'vakken': wat het v.w.o. en het h.a.v.o. betreft, vakken, deelvakken en andere  

 programmaonderdelen. 

 

 * waar in de tekst tussen haakjes artikelen worden vermeld, betreft dit  

  artikelen uit 'het Eindexamenbesluit'. 

 

 

artikel 2 Mandaat 

 Binnen de gebruikelijke beleidskaders mandateert het bevoegd gezag de in dit  

 examenreglement genoemde taken en bevoegdheden aan de rector. 

 

http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7/vhq9junklaj4?code=pexb#par6#par6
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artikel 3 Afnemen eindexamens (art. 3.1-2) 

1. De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag het eindexamen af. 

2. De rector wijst een van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het 

eindexamen, onverminderd artikel 37 van het Eindexamenbesluit. 

3. De rector kan zich laten vervangen door de plaatsvervangend rector of 

sectordirecteur. 

 

artikel 4 Indeling eindexamen; profielwerkstuk (art. 4) 

1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal 
examen dan wel uit beide. 

2. Het schoolexamen v.w.o. en h.a.v.o. 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. 

3. Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. 

Tenminste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor v.w.o. 

en 320 uur of meer voor h.a.v.o. 

4. Het schoolexamen m.a.v.o. voor zover het betreft de theoretische leerweg, 

genoemd in artikel 10 van de wet, en de gemengde leerweg, genoemd in artikel 

10 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 de 

desbetreffende sector.  

 

artikel 5  Onregelmatigheden (art. 5). 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden 

afwezig is, kan de rector maatregelen nemen. 

2. Onder het in lid 1 genoemde onregelmatigheid valt ook de term fraude. Enkele 

voorbeelden van fraude zijn 

I (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te 

hebben, 

II examenwerk van een ander inleveren, 

III gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen, waaronder digitale 

hulpmiddelen, 

IV tijdens het examenwerk (gelegenheid geven tot) afkijken of overleggen met 

anderen, 

V aanwijzingen krijgen/geven tijdens een zitting.  

3. 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 
zittingen 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 rector 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 
het volgend tijdvak van het centraal examen. 

4. 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. 

5. Alvorens een maatregel zoals genoemd in lid 3 a t/m d wordt genomen, vraagt de 

rector advies aan een commissie bestaande uit de teamleider van de betreffende 

afdeling en minimaal drie aan de betrokken leerling lesgevende examinatoren. 
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6. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de rector de 

kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige 

laten bijstaan. In plaats van een hoorzitting kan ook volstaan worden met een 

schriftelijke verklaring die, in het geval van een minderjarige kandidaat, mede 

ondertekend is door een ouder/ verzorger  

7. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de 

commissie van beroep van de Onderwijsgroep Galilei. Van de commissie van 

beroep mag de rector geen deel uitmaken. 

8. 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 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 rector en aan de inspectie. 

9. Een kandidaat kan bezwaar maken tegen enige maatregel of handeling die hij 

strijdig acht met dit examenreglement. Dit bezwaar wordt aangetekend bij de 

rector. 

Commissie van Beroep. 

Per adres: Onderwijsgroep Galilei, 

    t.a.v. het Bestuur, 

    Postbus 5 

    3230 AA  Brielle 

 

artikel 6 Geheimhouding  

 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk 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. 

 

 

II. Inhoud van het Eindexamen. 

 

artikel 7 Inhoud van het Eindexamen 

 De inhoud van het eindexamen is conform het Eindexamenbesluit de artikelen 7, 8, 11 

tot en met 13 en 22. 

 

 

III. Regeling van het Eindexamen. 

 III.1. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 

 

artikel 8 Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting (art. 31)  

1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, in de persoon van 

de rector, 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, de gang van zaken tijdens het eindexamen, de 
herkansing 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 
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bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, aan 

de desbetreffende toets deel te nemen. 

2. 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 welke 

onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de 

inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop en de tijdvakken 

waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing 

daaronder mede begrepen, de wijze van herkansing van het schoolexamen, 

alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een 

kandidaat tot stand komt. 

3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de 

rector voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 

 

 III.2. Schoolexamen 
 

artikel 9 Schoolexamen (art. 32) 

1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.  

2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak  
(art. 37). 

3. 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 niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, 
in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of die vakken af te sluiten 

voor het centraal examen in dat vak of die vakken, doch na de aanvang van het 
eerste tijdvak.  

4. In afwijking van het tweede lid geldt voor het m.a.v.o.,  h.a.v.o. en het v.w.o. dat 
de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, moeten zijn afgesloten uiterlijk 
een week voordat de uitslag van het centraal examen wordt vastgesteld. 

5. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het 

derde en vierde lid, zendt het de resultaten die zijn behaald met het 
schoolexamen en het sectorwerkstuk zo spoedig mogelijk aan de inspectie. 

6. Bij elk onderdeel van het schoolexamen met een duur langer dan 50 minuten mag 
een leerling na 50 minuten na inlevering van het werk de zitting verlaten tot 
uiterlijk 15 minuten voor het einde van de zitting. 

 
artikel 10 Mededeling beoordeling schoolexamen (art. 33) 

Na iedere toetsperiode en voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector 

aan de kandidaat bekend, voor zover van toepassing: 

a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen. 

b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfers wordt vastgesteld, en  

c. de beoordeling van het sectorwerkstuk. 

 

artikel 11  Cijfers schoolexamen (art. 35). 

1. Het cijfer van het schoolexamen ontstaat uit het gemiddelde, rekening houdend 

met de zwaarte van alle schoolexamencijfers van het betreffende vak, en wordt 

uitgedrukt in een cijfer uit een schaal lopende van 1 tot en met 10. 

2. 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. 

3. Indien een gemiddelde, als bedoeld in het eerste lid, een cijfer met twee of meer 
decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal. Dat betekent dat deze 

decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of 
hoger is. 

4. In afwijking van het eerste lid, worden het deelvak culturele en kunstzinnige 

vorming en het deelvak 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 deelvakken, zoals blijkend uit het 

examendossier. 

De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige toepassing op de 
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kunstvakken en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel 

van elke leerweg. 

5. In afwijking van het eerste lid worden het sectorwerkstuk beoordeeld met 

'voldoende' of 'goed'. Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het 

genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het 

examendossier. Het sectorwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste twee 

examinatoren. 

6. Bezwaar tegen de beoordeling van het gemaakte werk kan aangetekend worden bij 

de rector.  

 

artikel 12  Herkansing toetsing schoolexamen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.  

1. De kandidaat die eindexamen v.w.o., h.a.v.o. of m.a.v.o. aflegt, kan met 

inachtneming van het tweede lid, het recht verwerven om opnieuw dan wel alsnog 

deel te nemen aan toetsen van het schoolexamen die worden beoordeeld door 

middel van een cijfer. 

2. Na iedere toetsperiode kan de kandidaat in het examenjaar dit recht voor maximaal 

één herkansing verwerven.  

3. De kandidaat stelt de rector op een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het tweede lid bedoelde recht 

4. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag het aantal malen dat opnieuw dan 

wel alsnog aan een of meer toetsen van het schoolexamen mag worden 

deelgenomen, vaststellen op een hoger aantal dan één per toetsperiode. 

5. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde 

toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. 

 

artikel 13 Herexamen schoolexamen m.a.v.o. (art. 35b1) 

1. 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.  
Het herexamen omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het 
examenprogramma.  

2. 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 14 Examendossier (art. 35c) 

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 m.a.v.o. omvat tevens de resultaten 

die de leerling heeft behaald voor de vakken uit het derde leerjaar, voor zover in die 

vakken geen eindexamen is afgelegd. 

 

artikel 15  Informatie 

1. Bij een schriftelijk schoolexamen wordt na correctie het werk aan de kandidaten 

teruggeven. Naast de toegekende cijfers worden tevens bewaard: de opgaven, en 

de toegepaste beoordelingsnormen. De kandidaat of docent bewaart het 

gecorrigeerde werk. 

2. Bij een mondeling schoolexamen worden de protocollen bewaard. 
3. Al deze gegevens worden bewaard tot het einde van het schooljaar. 

 

artikel 16 Verhindering bij een schoolexamen 

1. De ouders of verzorgers stellen de rector van een verhindering, voor aanvang van 

het schoolexamen, telefonisch op de hoogte. Een telefonische mededeling dient 

schriftelijk bevestigd te worden. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter 

beoordeling van de rector, verhinderd is aan een schoolexamen deel te nemen, 

dient hij dit schoolexamen zo spoedig mogelijk in te halen.  
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2. Bij ziekmelding van een kandidaat geldt de volgende procedure: 

a. De zieke leerling of zijn ouders/verzorgers nemen contact op met de huisarts. 

b. De zieke leerling of zijn ouders/verzorgers nemen contact op met de 

teamleider. 

c. De rector kan de vertrouwensarts inschakelen. 

d. De vertrouwensarts heeft contact met zijn collega-huisarts en indien 

noodzakelijk, met de ziek gemelde leerling en ouders/verzorgers. 

e. De vertrouwensarts informeert de rector over de vermoedelijke duur van de 

ziekte. 

f. De telefonische ziekmelding dient zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd te 

worden. 

3. Ten aanzien van het inhalen van een schoolexamen geldt de volgende procedure:  

a. De kandidaat neemt nadat hij hersteld is onmiddellijk contact op met de 

teamleider. 

b. Deze stelt in overleg met de examinator een datum vast waarop het 
schoolexamen moet worden ingehaald. 

4. Bij vroegtijdig beëindigen van een schoolexamen wegens ziekte wordt het werk 

ingeleverd en als gemaakt beschouwd. 

 

artikel 17 Te laat komen bij een schoolexamen 

Indien een kandidaat te laat komt, worden met betrekking tot de verschillende soorten 

schoolexamen de volgende maatregelen genomen: 

a. Een kandidaat die te laat komt bij een practicum of een schriftelijk schoolexamen, 

niet zijnde een toets luistervaardigheid, mag uiterlijk tot het moment dat 20% 

van de tijdsduur van het betreffende schoolexamen is verlopen, worden 

toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor alle andere kandidaten 

geldt. 

b. Een kandidaat wordt bij een practicum of een schriftelijk schoolexamen, niet 

zijnde een toets luistervaardigheid, na het in lid a genoemde tijdstip niet 

toegelaten. Hij meldt zich direct voor een nieuwe afspraak voor dit schriftelijk 

schoolexamen bij de betreffende teamleider of, bij diens afwezigheid, bij de 

administratie. 

c. Een kandidaat die te laat komt bij een toets luistervaardigheid wordt niet 

toegelaten. Hij meldt zich direct voor een nieuwe afspraak voor deze toets bij de 

betreffende teamleider of, bij diens afwezigheid, bij de administratie. 

d. Een kandidaat die te laat komt voor een mondeling schoolexamen wordt niet 

toegelaten. Hij meldt zich direct voor een nieuwe afspraak voor het mondeling 

schoolexamen bij de betreffende teamleider of, bij diens afwezigheid, bij de 

administratie. 

 
artikel 18 Herhaaldelijk te laat komen of te laat inleveren 

Indien een kandidaat herhaaldelijk te laat komt bij onderdelen van het schoolexamen 
en/of  herhaaldelijk werkstukken, scripties, literatuurlijsten, artikelen e.d. te laat 
inlevert, wordt dit als een onregelmatigheid (art. 5) aangemerkt. Het meer dan twee 
dagen te laat inleveren van een praktische opdracht, (een deel van) een profielwerkstuk 
of (een deel van) een sectorwerkstuk wordt eveneens aangemerkt als een 

onregelmatigheid. 
Bij de beoordeling van het te laat inleveren wordt ervan uitgegaan dat de kandidaat de 
volgende voorzorgsmaatregelen heeft genomen. 
a. In elke planning ten behoeve van het uitvoeren van praktische opdrachten en 

handelingsdelen wordt er rekening mee gehouden dat door onvoorziene 
omstandigheden in de laatste vijf schooldagen voor de inleverdatum geen 
werkzaamheden kunnen worden verricht. 

b. Van de bestanden van praktische opdrachten en handelingsdelen worden 
reservebestanden bewaard op de harde schijf van het computersysteem op school. 

c. Van de praktische opdrachten en handelingsdelen wordt voor het inleveren eerst 
een kopie gemaakt. 

d. Praktische opdrachten en handelingsdelen worden op de betreffende datum bij de 
docent persoonlijk of aan de receptie ingeleverd. 

e. Een kandidaat die ziek is op de dag van inlevering zorgt ervoor dat praktische 
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opdrachten en handelingsdelen toch die dag ingeleverd  worden. 

 

 

IV. Centraal Examen. 

 

artikel 19  Centraal Examen  

Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 tot en met 46 van het 

Eindexamenbesluit. 

 

artikel 20 Informatie zitting centraal examen 

1. De kandidaten maken het werk onder toezicht van de rector en leraren, met dien 

verstande dat de rector ervoor zorgdraagt dat steeds per 25 kandidaten ten minste 

één toezichthouder aanwezig is en in elk lokaal waar het werk gemaakt wordt ten 

minste twee van hen aanwezig zijn. 

2. Zij die bij het examen toezicht hebben gehouden, maken over het verloop een 

proces-verbaal op. 

3. Nadat bij de aanvang van het examen in enig vak een van degenen die toezicht 

houden, de zich op de enveloppe bevindende en daarvoor aangewezen gegevens 

heeft opgelezen en in orde bevonden, opent hij de enveloppe in tegenwoordigheid 

van de kandidaten. 

4. Gedurende de examenzitting worden de opgaven niet buiten de examenlokalen 

gebracht. 

5. Een kandidaat die te laat komt mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van 

opening van de enveloppe tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn 

werk in op het tijdstip dat voor alle andere kandidaten geldt, tenzij nog tijdens de 

zitting in overleg met de inspectie anders wordt besloten. Als tijdens de zitting met 

de inspectie geen contact mogelijk is, neemt de rector zelf de beslissing en meldt 

deze aan de inspectie. 

6.    Een kandidaat die later komt dan 30 minuten na aanvang van de zitting, wordt niet     

meer tot het examen toegelaten. Er is sprake van verhindering. De rector maakt op het   

proces-verbaal melding van het te laat komen. Hij zorgt voor de opvang van de kandidaat en 

beslist of er sprake is van te laat komen met geldige reden. De rector informeert de kandidaat 

schriftelijk over de consequenties van het te laat komen en wijst deze op de 

beroepsmogelijkheid. 

7. Een kandidaat mag na één uur na aanvang en tot een kwartier voor afsluiting van 

de zitting na inlevering van het gemaakte werk en na toestemming van één van de 

surveillanten de examenzitting verlaten. 

8. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de 

rector, tenzij door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven ander 

papier is verstrekt. 

9. Het is de kandidaat niet toegestaan het werk met potlood te maken, tenzij dit 

nadrukkelijk wordt voorgeschreven. Ook het gebruik van correctielak is niet 

toegestaan. 

10. De kandidaat plaatst aan de linkerbovenkant van het papier zijn examennummer. 

Aan de rechterbovenkant schrijft de kandidaat zijn naam, tenzij een andere plaats is 

aangegeven, en het aantal blaadjes dat het ingeleverde werk bevat. Op ieder blad 

staat bovendien het nummer van het betreffende blad vermeld. 

11. Het gebruik van boeken, logaritmetafels, tabellen en andere hulpmiddelen is de 

kandidaat niet toegestaan met uitzondering van die waarvan het gebruik door de 

commissie, belast met de vaststelling van de opgaven, is toegestaan. Het is de 

kandidaat niet geoorloofd boeken, logaritmetafels en tabellen en evenmin andere 

hulpmiddelen dan door de commissie, bedoeld in het eerste lid, mede te nemen in 

het examenlokaal. 

12. Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de rector. 

13. Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder 

toestemming van degenen die toezicht houden, uit het examenlokaal te 

verwijderen. 
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14. De kandidaat levert zijn werk in bij een van de toezichthouders aan het einde van 

de zitting controleert een van de toezichthouders of alle kandidaten hun werk 

hebben ingeleverd. 

 

artikel 21 Overige informatie centraal examen 

1. Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard of 

door wie ook aan de kandidaten verstrekt. 

2. De rector maakt voor de aanvang van het examen de kandidaten uitdrukkelijk 

opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in de voorgaande leden van dit artikel 

en in artikel 5, eerste en tweede lid. 

3. Inzage van beoordeeld examenwerk: de rector geeft toestemming tot inzage in het 

centraal examenwerk. De rector draagt er zorg voor dat inzage geschiedt onder 

toezicht. Bij inzage vindt geen discussie plaats over het toegekende aantal punten. 

4. Beheren en bewaren van centraal examenwerk: de rector draagt er zorg voor dat 

centraal examenwerk tot zes maanden na diplomering bewaard blijft. De rector 

draagt er zorg voor dat de medewerker aan wie examenwerk wordt toevertrouwd 

dit zorgvuldig beheert. 

 

artikel 22 Verhindering centraal examen (art. 45) 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden, dit ter beoordeling van de rector, is 

verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt 

hem de gelegenheid gegeven het centraal examen in het tweede tijdvak voor ten 

hoogste twee toetsen per dag te voltooien. Indien het eindexamen in het tweede 

tijdvak wegens een landelijk zeer gering aantal kandidaten eveneens wordt 

afgenomen door het College voor examens, wordt gelegenheid gegeven het 

centraal examen op meer dan twee toetsen per dag te voltooien, afhankelijk van de 

feitelijke mogelijkheden.  

2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak eveneens 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 
examens zijn eindexamen te voltooien.  

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan 
bij het College voor examens. In dat geval deelt de rector aan het College voor 
examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat 

toepassing is gegeven aan artikel 55 van het Eindexamenbesluit , eerste, tweede 
dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing bestaat. 

4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat 

mede aan de rector. 

 

 

V. Uitslag, herkansing en diplomering. 

 

artikel 23 Eindcijfer eindexamen (art. 47) 

1. Het eindcijfer voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen wordt uitge-

drukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

2. De rector 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. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het 

schoolexamen tevens het eindcijfer. 

4. Het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 

 

artikel 24 Vaststelling uitslag (art. 48) 

1. De rector en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 

inachtneming van artikel 49 en artikel 50, en voor zover van toepassing artikel 52a 

van het Eindexamenbesluit. 
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2. De uitslag luidt ‘geslaagd voor het eindexamen’ of ‘afgewezen voor het 

eindexamen’. 

3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de rector en de 

secretaris van het eindexamen een of één of meer eindcijfers van de vakken niet bij 

de bepaling van de uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te 

vormen. 

 

artikel 25 Uitslag (art. 49 en art. 50) 

1. De kandidaat die eindexamen m.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien het 

rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is, en hij tevens: 

a. voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald. 

 

 Hij voldaan heeft aan onderdeel a en : 

 

b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 

en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of  

c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald 

en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 

of hoger, of  

d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 

 zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of 

 hoger. 

2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat het rekenexamen moet zijn 

afgelegd en dat voor de vakken lichamelijke opvoeding, het kunstvak ( alleen 

vwo) uit het gemeenschappelijk deel en voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 

'voldoende' of 'goed’ is behaald . 

3. De kandidaat die eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

ten minste 5,5 is, 

b. indien hij voor één van de kernvakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse 

taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of 
wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het andere vak 

dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald. De kandidaat die het examen aflegt moet het rekenexamen hebben 
afgelegd. 

c. hij voldaan heeft aan onderdeel b en: 
1. voor al zijn 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 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

d. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld met 
uitzondering van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 
literatuur, en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde 
C, 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 tenminste 6,0 bedraagt, dan wel 
e. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 heeft behaald dan wel 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 tenminste 6,0 bedraagt, met dien verstande dat hij daarbij 

voor één van de kernvakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 
literatuur en in voorkomende gevallen wiskunde A, wiskunde B of wiskunde 
C, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor het andere genoemde vak dan wel 
de andere twee genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

f. indien geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het zesde lid, 
lager is dan 4, en 
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g. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming ( alleen vwo) en 

lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, zijn 

beoordeeld als «voldoende» of «goed». 
4. Bij de uitslagbepaling volgens het vijfde lid wordt het gemiddelde van de 

eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer 
van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 
maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming ( alleen havo) en het 
profielwerkstuk en voor v.w.o. ook algemene natuurwetenschappen. 

5. De rector bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het zesde 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. 

6. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de rector 

deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 
51 van het Eindexamenbesluit bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien 
artikel 51, eerste lid, van het Eindexamenbesluit geen toepassing vindt. 

 

artikel 26 Herkansing centraal examen (art. 51) 

1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de 

uitslag volgens artikel 49, negende lid, van het Eindexamenbesluit de eindcijfers 

zijn bekendgemaakt, het recht om in het tweede tijdvak, of indien artikel 45, eerste 

lid, van het Eindexamenbesluit van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel 

te nemen aan het centraal examen. 

2. De kandidaat stelt de rector voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met 

overeenkomstige toepassing van artikel 48 van het Eindexamenbesluit en wordt 

deze schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld. 

5. Het eerste tot en met het 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 26a Herkansing rekentoets (art. 51a) 

 

1. De kandidaat heeft recht op drie herkansingen in de rekentoets binnen de periode 

waarin de rekentoets wordt afgenomen, bedoeld in artikel 46 van het 

eindexamenbesluit, vierde en vijfde lid. 

2. Artikel 26, tweede tot en met vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

 

artikel 27 Diploma en cijferlijst (art. 52) 

1. De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 

eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het 

schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, het vak of de vakken en het 

onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, het thema van het sectorwerkstuk, 

alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk, de beoordeling van de vakken 

culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding in v.w.o. en h.a.v.o., 

de beoordeling van het kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding uit het 

gemeenschappelijk deel van de leerweg in m.a.v.o., de eindcijfers voor de 

examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen. 

2. De rector 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 de College van examens, een 

diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de bepaling van 

de uitslag zijn betrokken. Op het diploma m.a.v.o. is de leerweg vermeld die bij de 

uitslag is betrokken. 
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3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die 

ten minste tezamen een eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken 

die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij 

de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit. 

4. De rector en de afdelingsleider tekenen de diploma’s en de cijferlijsten. 

5. Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de 

rector 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. 

6. Onze minister stelt het model van de cijferlijst vast. 

7. 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 v.w.o. of het eindexamen h.a.v.o.: 
1. de vakken algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer waarvoor 
de kandidaat bij het eindexamen v.w.o. is vrijgesteld op grond van het bezit 
van een diploma h.a.v.o., worden niet vermeld op de cijferlijst; 
2. 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 m.a.v.o.: 
vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend, worden 
vermeld op de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer. 
 

8. De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de 

cijferlijsten. 

 

artikel 28 Certificaten (art. 53) 

1. De rector reikt aan de definitief voor het eindexamen m.a.v.o. afgewezen kandidaat 

die de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een 

eindcijfer van 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, en 

b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of 

 ‘voldoende’. 
2. Onze Minister stelt het model van het certificaat en de cijferlijst vast. 

 

Artikel 29 Duplicaten en afgifte verklaringen (art.54) 

1. Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en 

cijferlijsten worden niet verstrekt. 

2. 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 

DUO worden verstrekt. 

 

 

VI. Overige bepalingen. 

 

artikel 30 Afwijking wijze van examineren (art. 55). 

1. De rector 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 rector de wijze waarop het examen zal worden 

afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

2. 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 deskundige psycholoog 

of orthopedagoog 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 
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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. 

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 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 letterkunde; 
b. het vak Nederlandse taal; 
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
 

4. 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. 

5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de 

inspectie. 

6. Het bevoegd gezag kan een leerling (in het atheneum) ontheffing verlenen van 

het volgen van onderwijs in een taal genoemd in artikel 26b, eerste lid, onder c 

van het inrichtingsbesluit.  

 

artikel 31 Gegevensverstrekking aan de minister (art. 56). 

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt het bevoegd gezag aan 

DUO en aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: 

a. het profiel of de profielen dan wel de leerweg waarop het examen betrekking 

heeft; 

b. de vakken waarin examen is afgelegd; 

c. de cijfers van het schoolexamen alsmede in voorkomend geval, het vak of de 

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft en de beoordeling en het 

thema van het sectorwerkstuk; 

d. de cijfers van het centraal examen; 

e. de rekentoets; 

f. de eindcijfers; 

g. de uitslag van het eindexamen. 

 

artikel 32  Bewaren examenwerk (art. 57) 

1. Het werk van het centraal examen en de rekentoets der kandidaten en de lijst, 

bedoeld in artikel 56 van het Eindexamenbesluit, worden gedurende zes maanden 

na de vaststelling van de uitslag bewaard door de rector, ter inzage voor 

belanghebbenden.  

2. Een door de rector en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar 

van de lijst, bedoeld in artikel 56 wordt gedurende ten minste zes maanden na de 

vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 

3. De rector 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. 

4. Een kandidaat die voor een vak ten overstaan van het College voor examens 

centraal examen aflegt met geheime opgaven, kan omtrent zijn werk gedurende 

genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij het College voor 

examens. 

 

artikel 33  Spreiding voltooiing eindexamen (art. 59) 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/geldigheidsdatum_16-11-2012#HoofdstukIII_3_Artikel26b
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1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een 

kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van 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 

eindexamen gespreid over twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat 

geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze 

schooljaren afgesloten. 

2. Het eerste lid is van toepassing op de rekentoets, met dien verstande dat de 

rekentoets in het ene schooljaar of in het daarop volgende schooljaar kan worden 

afgelegd.  

3. 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. 

4. 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 eindexamen, 

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 

eindexamen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. 

5. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het 

eerste schooljaar van het gespreid centraal examen, zendt het bevoegd gezag aan 

de inspectie een lijst waarop voor die kandidaat zijn vermeld de gegevens, 

genoemd in artikel 56, onderdelen a tot en met g. 

6. De rector en de secretaris van het eindexamen 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. 

 

artikel 34  

In alle gevallen waarin dit examenreglement, het programma van toetsing en afsluiting 

en het Eindexamenbesluit niet voorzien, beslist de rector. 

 
 
Datum van ingang: 1 augustus 2018 
 
Door vaststelling van dit examenreglement worden voorgaande versies van het examenreglement 
ingetrokken. 

 
 
 
Rector:  heeft het examenreglement vastgesteld 
 


