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1.

Algemeen

1.1
1.2

Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.
Het examenreglement wordt door het bevoegd gezag vóór 1 oktober toegezonden aan de
inspectie, geplaatst op de website van de school en op verzoek verstrekt aan de kandidaten
en voor zover de kandidaten minderjarig zijn aan hun ouders/verzorgers.

2.

Begripsbepalingen
Bevoegd gezag:

Het bestuur van de Stichting Lauwers College gevestigd te
Buitenpost;

de Wet:

de Wet op het voortgezet onderwijs;

Onze Minister:

onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Kandidaat:

Een ieder die door de locatiedirecteur tot het examen wordt
toegelaten;

Locatiedirecteur:

een integraal leidinggevende van een locatie van de school;

Secretaris van het
eindexamen:

het personeelslid dat belast is met de organisatie van
examen;

vwo:

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in
artikel 7 van de Wet op het voorgezet onderwijs;

havo:

hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel
8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

mavo:

middelbaar algemeen voorgezet onderwijs als bedoeld in
artikel 9 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

vbo:

voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a
van de Wet op het voortgezet onderwijs;

vmbo:

voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in
artikel 21 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Toets:

een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en
opdrachten of een praktische opdracht;

Programma van toetsing
en afsluiting:

Hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud van
de toetsen, van de wijze waarop getoetst wordt, de
beoordeling en weging van het resultaat en de
herkansingen. Daarnaast kunnen per afdeling vmbo, havo
en vwo nadere regels worden gesteld aan de uitvoering van
het schoolexamen.

Rekentoets:

centrale rekentoets die een verplicht onderdeel is van het
eindexamen;
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Examen:

hiermee wordt zowel het schoolexamen als het centraal
examen bedoeld;

Eindexamen:

een examen tenminste in het geheel van de
voorschreven vakken;

Eindexamen vmbo:

een eindexamen dat leidt tot een diploma vmbo voor
zover het betreft de theoretische leerweg, de
kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde
leerweg;

Schoolexamen:

het deel van het eindexamen dat door de school,
volgens een vastgesteld Programma van Toetsing en
Afsluiting wordt afgenomen;

Herkansing:

Het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal
examen of het schoolexamen;

Inhalen:

het alsnog afleggen van een eerder gemist examen;

Verhindering:

afwezigheid met opgaaf van redenen;

Fraude:

het op arglistige wijze geven van een onjuiste
voorstelling van zaken, in eigen of andermans belang,
door vervalsing van administratie of ontduiking van de
voorschriften;

College voor Toetsen en
Examens:

College voor Toetsen en Examens, genoemd in
artikel 2, eerste lid van de Wet College voor toetsen en
examens;

Examenstof:

de aan de kandidaat te stellen eisen;

DUO:

Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI en IB-groep)

Eindexamenbesluit:

Eindexamenbesluit VO;

Profielwerkstuk:

het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk;

Sectorwerkstuk:

het in artikel 4 bedoelde sectorwerkstuk;

Examencommissie:




de voorzitter: de locatiedirecteur
de secretaris van het examen (wordt per locatie
aangewezen)
 de examinator(en) van de kandidaat
Adres: Examencommissie C.S.G. Lauwers College
Postbus 41
9285 ZV Buitenpost
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3.

Het examen

3.1

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de
opleiding een examen af te leggen.
Kandidaten die niet als leerling aan de school zijn ingeschreven, kunnen onder voorwaarden
in de gelegenheid worden gesteld aan de school eindexamen af te leggen.
Het examen bestaat uit een schoolexamen en voor zover dat in het examenprogramma
bepaald is, een centraal examen.
De locatiedirecteur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag het examen af.
De locatiedirecteur wijst per locatie één van de personeelsleden aan als secretaris van het
examen. Deze secretaris regelt samen met de locatiedirecteur alle aangelegenheden die het
examen betreffen.

3.2
3.3
3.4
3.4

4 Het schoolexamen
4.1.

Algemeen

4.4.1

Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:
a. mondelinge toetsen
b. schriftelijke toetsen met open en/of gesloten vragen
c. praktische opdrachten
d. handelingsdelen
Voor havo en vwo kandidaten geldt dat het profielwerkstuk deel uitmaakt van het
schoolexamen.
Voor kandidaten van de theoretische leerweg vmbo geldt dat het sectorwerkstuk deel uitmaakt
van het schoolexamen.
Voor kandidaten van de kader- en basisberoepsgerichte leerweg wordt het sectorwerkstuk
vervangen door één of meerdere praktische opdrachten.
Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldende programma
van toetsing en afsluiting.
De locatiedirecteur bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.
Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal
examen.
De locatiedirecteur kan in afwijking van het lid 4.4.7 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 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.
Indien de locatiedirecteur gebruik maakt van de afwijkingsbevoegdheid in het lid 4.4.8, zendt
hij de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het sectorwerkstuk zo spoedig
mogelijk aan de inspectie, tenzij de locatiedirecteur op grond van artikel 103b, tweede lid van
de wet examengegevens samen met het persoonsgebonden nummer verstrekt aan de Dienst
Uitvoering Onderwijs.

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.4.8

4.4.9

4.2.

Beoordeling

4.2.1

Het eindcijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers
lopende van 1 tot en met 10.
Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in 4.2.1. genoemde
cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
Het eindcijfer van het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen die
voor de onderdelen van het schoolexamen zijn gegeven. In het geval dat dit eindcijfer een
cijfer is met 2 of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal met dien
verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder
afronding een 5 of hoger is.
In afwijking van art. 4.2.1 worden het deelvak culturele en kunstzinnige vorming(1) en het
deelvak lichamelijke opvoeding(1) uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel en de

4.2.2
4.2.3

4.2.4
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4.2.5
4.2.6

4.2.7

kunstvakken en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elke
leerweg, beoordeeld met ‘ voldoende’ of ‘ goed’.
In afwijking van art. 4.2.1 wordt het sectorwerkstuk (v.m.b.o. theoretische leerweg) beoordeeld
met ‘voldoende’ of ‘ goed’.
e
Combinatiecijfer 2 fase havo.: bij de uitslagbepaling volgens art. 6.6.2 wordt het
gemiddelde van de eindcijfers van de onderdelen maatschappijleer en het profielwerkstuk
aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het zogenaamde combinatiecijfer. Ten aanzien van
dit combinatiecijfer geldt dat het profielwerkstuk en het vak maatschappijleer afzonderlijk
moeten zijn beoordeeld met een 4 of hoger. De locatiedirecteur bepaalt het eindcijfer als het
rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van het profielwerkstuk en het vak
maatschappijleer.
e
Combinatiecijfer 2 fase vwo.: bij de uitslagbepaling volgens art. 6.6.2 wordt het gemiddelde
van de eindcijfers van de onderdelen maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en
het profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het zogenaamde
combinatiecijfer. Ten aanzien van dit combinatiecijfer geldt dat het profielwerkstuk en de
vakken maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen afzonderlijk moeten zijn
beoordeeld met een 4 of hoger. De locatiedirecteur bepaalt het eindcijfer als het rekenkundig
gemiddelde van de eindcijfers van het profielwerkstuk en de vakken maatschappijleer en
algemene natuurwetenschappen.

4.3

Mededeling cijfers

4.3.1

Het cijfer van iedere toets wordt zo spoedig mogelijk aan de kandidaat bekend gemaakt.
Tijdens de bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte werk te
zien en vragen te stellen omtrent de beoordeling. Na deze bespreking is er geen gelegenheid
meer om op de beoordeling van het gemaakte werk terug te komen.
De kandidaat noteert de behaalde cijfers in het examendossier.
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de locatiedirecteur aan de kandidaat
bekend, voor zover van toepassing, welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen, de
beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld en de beoordeling van het
profielwerkstuk of het sectorwerkstuk.

4.3.2
4.3.3

4.4

Verhindering bij schoolexamen

4.4.1

Als een kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke
omstandigheid niet in staat is aan een onderdeel van het schoolexamen deel te nemen of niet
in staat is op tijd hieraan deel te nemen, moet dit door de ouders/verzorgers, of door de
kandidaat zelf indien hij meerderjarig is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor de aanvang
van het schoolexamen via de administratie van de school/locatie aan de teamleider worden
gemeld.
Een telefonische melding moet binnen 3 werkdagen door een schriftelijke verklaring,
ondertekend door één van de ouders/verzorgers, of door de kandidaat zelf, als hij
meerderjarig is, worden bevestigd. In het geval van ziekte dient ook de aard van de ziekte te
worden vermeld.
Als een kandidaat zelf, als hij meerderjarig is, in gebreke blijft of diens ouders/verzorgers in
gebreke blijven inzake het bepaalde in art. 4.4.1 wordt geacht onwettig afwezig te zijn
geweest.
Indien een kandidaat op grond van een niet geldige reden een toets van het schoolexamen
niet heeft afgelegd, of niet op tijd heeft afgelegd, waaronder ook het niet op tijd inleveren van
praktische opdrachten en het op tijd en naar behoren voldoen aan de handelingsdelen, neemt
de locatiedirecteur maatregelen overeenkomstig het gestelde in art.7.

4.4.2

4.4.3

4.5

Herkansing schoolexamen

4.5.1

Iedere afdeling heeft een herkansingsregeling. Deze wordt per afdeling beschreven in het
Programma van toetsing en afsluiting.
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4.5.2

4.5.3

De in het vorige lid beschreven regeling kan van toepassing zijn op toetsen die meetellen voor
het schoolexamen of op één of meer vakken van het schoolexamen waarin geen centraal
examen wordt afgenomen.
Praktische opdrachten kunnen niet herkanst worden.

4.6

Herkansing schoolexamen vmbo

4.6.1

Indien een kandidaat voor het vak maatschappijleer in het gemeenschappelijk deel van de
leerwegen een eindcijfer heeft behaald lager dan een 6, heeft hij het recht om opnieuw
schoolexamen in dit vak af te leggen. Dit herexamen omvat door de locatiedirecteur
aangegeven onderdelen van het examenprogramma.
De locatiedirecteur stelt vast hoe het cijfer van het in het vorige 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.

4.6.2
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4.7

Herkansing schoolexamen havo en vwo

4.7.1

Indien een kandidaat voor vakken met uitsluitend schoolexamen een eindcijfer heeft behaald
lager dan een 6, heeft hij het recht om opnieuw schoolexamen in dit vak af te leggen. Dit
herexamen omvat door de locatiedirecteur aangegeven onderdelen van het
examenprogramma.
De locatiedirecteur stelt vast hoe het cijfer van het in het vorige lid bedoelde herexamen en
het definitieve cijfer van het schoolexamen wordt bepaald.

4.7.2

4.8

Afsluiting van het schoolexamen

4.8.1
4.8.2

Het schoolexamen kan pas afgesloten worden als alle toetsen zijn afgelegd.
Tevens geldt dat de kandidaat voldaan moet hebben aan de verplichtingen van de
handelingsdelen, de praktische opdrachten en het profielwerkstuk of het sectorwerkstuk.
Jaarlijks wordt een datum vastgesteld waarvóór de onderdelen genoemd in 4.8.1 en 4.8.2
moeten zijn afgerond.
Een kandidaat in de theoretische en gemengde leerweg heeft het schoolexamen afgerond
indien:
het sectorwerkstuk is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en
de kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en
de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het gemeenschappelijke
gedeelte, het sectordeel en het vrije deel als aangegeven in het programma voor toetsing en
afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen en
de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond.
Een kandidaat in de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg heeft het schoolexamen
afgerond indien:
de kunstvakken 1 en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en
de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het gemeenschappelijke
gedeelte, het sectordeel en het beroepsgerichte programma als aangegeven in het
programma voor toetsing en afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een
eindcijfer is verkregen en
de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond.
Verdere regels voor afronding van het schoolexamen zijn:
Het schoolexamen moet zijn afgerond (minimaal één week) voor aanvang van het eerste
tijdvak van het centraal examen.
Een kandidaat die een handelingsdeel van het schoolexamen voor welk vak dan ook niet
afgerond heeft, heeft het schoolexamen niet afgerond en mag dus voor geen enkel vak
deelnemen aan het centraal examen.
Voor vakken waarvoor geen centraal examen wordt afgelegd en voor zover van toepassing
het sectorwerkstuk / profielwerkstuk, moet het schoolexamen uiterlijk één week voordat de
uitslag van het examen wordt vastgesteld, zijn afgerond.

4.8.3
4.8.4
-

4.8.5
-

4.8.6
-

-

4.9

Klachten

4.9.1

Als een kandidaat ten aanzien van enig deel van het schoolexamen een klacht heeft, kan
deze klacht ter beoordeling aan de locatiedirecteur worden voorgelegd.
De klacht moet binnen drie werkdagen na het feit waarop de klacht betrekking heeft,
schriftelijk en ondertekend, bij de locatiedirecteur zijn ingediend.
De locatiedirecteur bepaalt de datum en het tijdstip waarop de behandeling van de klacht zal
plaatsvinden en geeft hiervan kennis aan alle betrokkenen. De behandeling moet plaatsvinden
binnen drie werkdagen na ontvangst van de klacht.
De locatiedirecteur hoort alle belanghebbenden.
De locatiedirecteur geeft binnen drie werkdagen na de behandeling een schriftelijk
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt direct aan de betrokkene(n) en bij
minderjarigheid aan de ouders/verzorgers, uitgereikt, of aangetekend verzonden. Hij geeft
hierin tevens aan dat de betrokkene(n) binnen drie werkdagen na ontvangst van de beslissing
in beroep kan (kunnen) gaan bij de commissie van beroep. ( zie art. 8)

4.9.2
4.9.3

4.9.4
4.9.5
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4.10

Spreiding examen

4.10.1 Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat 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 het onderwijs in al zijn eindexamenvakken gedurende één
laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen.
4.10.2 Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk vóór 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 al zijn
eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. De kandidaat legt in elk van zijn
eindexamenvakken examen af in één van de twee schooljaren, bedoeld in het eerste lid.

4.11

Overige bepalingen

4.11.1 De resultaten van schoolexamens behaald in enig schooljaar komen te vervallen als de
kandidaat niet wordt bevorderd of niet slaagt voor het examen.
4.11.2 Per afdeling kan op de in lid 1 genoemde regel worden afgeweken.
4.11.3 Examendossier
1. Het schoolexamen voor vmbo, havo en vwo bestaat uit een examendossier.
2. Het examendossier bestaat uit twee componenten:
a)
de door de school geadministreerde beoordelingen van de resultaten van alle
schoolexamentoetsen;
b)
de door de kandidaat verzamelde bundeling van alle schoolexamenonderdelen, te
weten de beoordeelde schriftelijke schoolexamentoetsen en de verslagen en/of
bewijsstukken van de resultaten van praktische opdrachten.
3. De kandidaat is verplicht alle door hem verzamelde schoolexamenonderdelen te bewaren
tot de datum van 1 januari volgend op het moment waarop hij het centraal examen heeft
afgelegd.

5

De rekentoets
1.
2.
3.
4.
5.

6.

6

De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste en laatste leerjaar.
De locatiedirecteur biedt in het voorlaatste leerjaar de leerling de eerste mogelijkheid
om de rekentoets af te leggen.
De locatiedirecteur kan de kandidaat in de gelegenheid stellen de rekentoets
behorend bij een hogere schoolsoort af te leggen.
Artikel 6.4 is van overeenkomstige toepassing.
Indien de leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en niet is
bevorderd tot het laatste leerjaar, vervallen de met de rekentoets behaalde resultaten.
In afwijking hiervan kan de leerling die na het voorlaatste leerjaar van het vwo
deelneemt aan het laatste leerjaar van het havo en de leerling die na het voorlaatste
leerjaar van het havo deelneemt aan het laatste leerjaar van één van de leerwegen
van het vmbo, het op het vwo respectievelijk havo behaalde cijfer voor de rekentoets
behouden.
Voor kandidaten vmbo, havo en vwo is de rekentoets een verplicht onderdeel van het
eindexamen.

Het centraal examen

6.1 Algemeen
6.1.1

Ten minste 5 werkdagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten
het rooster van het centraal examen. In dit rooster staat in elk geval vermeld:
a. de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen;
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen;
c. de duur van de toetsen;
8
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d. de door de kandidaten mee te brengen hulpmiddelen.
Geruime tijd voor het centraal examen zal gedetailleerde informatie worden verstrekt over de
gang van zaken bij het centraal examen.

6.1.2

6.2 Beknopte gang van zaken tijdens het centraal examen
6.2.1
6.2.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

6.2.7
6.2.8
6.2.9
6.2.10

6.2.11
6.2.12
6.2.13
6.2.14

De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de locatiedirecteur
aangewezen toezichthouders. In elk lokaal zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig.
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen
van welke aard ook aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededeling van door de
CvTE vastgestelde errata.
Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door de CvTE is toegestaan, zal tijdig
aan de kandidaten worden uitgereikt.
Tassen, jassen, gsm’s e.d. mogen niet in de examenzaal worden meegenomen.
Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. Eveneens is het gebruik van
correctielak niet toegestaan.
Het werk wordt gemaakt op door de school gewaarmerkt en verstrekt papier. Ook het
kladpapier wordt door de school gewaarmerkt en verstrekt. Het is de kandidaten niet
toegestaan papier mee te nemen in de examenzaal.
De kandidaat vermeldt op elk gebruikt papier zijn examennummer, zijn naam, de naam van de
betrokken examinator en indien van toepassing het niveau van het examen.
Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets
van het examen niet verwijderen uit het examenlokaal.
Gedurende een uur volgend op het tijdstip van opening van de envelop met de opgaven is het
de kandidaat niet toegestaan te vertrekken.
Een kandidaat die te laat komt mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot
die toets worden toegelaten. De betreffende kandidaat heeft hierdoor echter geen recht op
extra tijd na het einde van die toets.
De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in
het examenlokaal tot het einde van die toets.
Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het
examenlokaal niet verlaten.
Indien een kandidaat deelneemt aan een toets van het centraal examen behoudt het resultaat
dat de examinator voor die toets vaststelt zijn geldigheid.
Voor het uitvoeren van de examenopdrachten in het examenlokaal mogen alleen die zaken
het examenlokaal worden ingebracht, die voor de voorgeschreven en toegestane uitvoering
van de opgaven noodzakelijk zijn. Persoonlijke bezittingen zoals tassen, boeken,
elektronische apparatuur, mobiele telefoons en dergelijke behoren daar niet toe, met
uitzondering van de toegestane hulpmiddelen die staan vermeld op de lijst van toegestane
hulpmiddelen. De kandidaat maakt bij de schoolexamens uitsluitend gebruik van toegestane
bronnen en draagt ervoor zorg dat medekandidaten geen gebruik kunnen maken van
informatie of werk van de kandidaat zelf.
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6.3 Gang van zaken tijdens de flexibele digitale examens algemene vakken in het vmbo (de
basisberoepsgerichte leerweg en eventueel de kaderberoepsgerichte leerweg)
6.3.1

6.3.2

6.3.3
6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7
6.3.8
6.3.9

De kandidaten hebben het recht om het digitale centrale examen van één algemeen vak te
herkansen. Daarnaast hebben zij tevens het recht het cspe voor het beroepsvak te
herkansen.
Nadat alle digitale centrale examens van de algemene vakken van een kandidaat zijn
afgenomen kan er maximaal één vak worden aangewezen voor een herkansing. In overleg
met de locatiedirecteur en de examinator wordt in dat geval dit vak vastgesteld.
Indien een kandidaat bij een zitting met wettige reden afwezig was, bepaalt de locatiedirecteur
op welk moment de zitting wordt ingehaald.
De locatiedirecteur kan besluiten dat, indien de afnamecondities van een examen een
adequate beoordeling onmogelijk maken, het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en niet
wordt beoordeeld. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen hebben dan het recht om
het betreffende centrale examen opnieuw te maken.
Het digitale centrale examen in een algemeen vak kan pas plaats vinden als het
schoolexamencijfer is vastgesteld. Het afnamerooster wordt door de locatiedirecteur tijdig
schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.
De kandidaten doen zoveel mogelijk collectief examen; indien nodig worden de kandidaten
verdeeld in twee of meer groepen. In dat geval kunnen de verschillende varianten van het
examen gebruikt worden. Ook kan de quarantaineregeling eventueel worden toegepast.
In afwijking van de papieren examens worden de opgaven na afloop van een zitting niet aan
de kandidaten ter beschikking gesteld.
Bij het verlaten van de examenruimte mogen door de kandidaten geen examendocumenten
(bijv. kladpapier) worden meegenomen.
Evenals bij de papieren examens kan, indien het programma dit toestaat, inzage van het
gemaakte werk onder toezicht worden toegestaan, mits tijdens de inzage geen aantekeningen
worden gemaakt.

6.4 Verhindering bij centraal examen
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4
6.4.5

Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de locatiedirecteur, is
verhinderd één of meer toetsen in het eerste tijdvak van het centraal examen af te leggen,
wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste
twee toetsen te voltooien. Indien het centraal examen hiermee voor de kandidaat niet voltooid
is wordt gelegenheid gegeven het centraal examen in het derde tijdvak alsnog te voltooien.
Een kandidaat die door ziekte of een andere geldige reden niet in staat is een examen bij te
wonen, moet dit schriftelijk of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van het
examen melden aan de locatiedirecteur.
Een telefonische melding moet binnen 3 werkdagen door een schriftelijke verklaring,
ondertekend door één van de ouders/verzorgers, of door de kandidaat, als hij meerderjarig is,
worden bevestigd. In het geval van ziekte dient ook de aard van de ziekte te worden vermeld.
Een kandidaat die zelf, indien hij meerderjarig is, of diens ouders/verzorgers, in gebreke blijft
inzake het bepaalde in art. 6.4.2 wordt geacht onwettig afwezig te zijn geweest.
Indien een kandidaat op grond van een niet geldige reden een toets van het centraal examen
niet heeft afgelegd neemt de locatiedirecteur maatregelen overeenkomstig het gestelde in
art. 7.
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6.5 Eindcijfer eindexamen
6.5.1
6.5.2
6.5.3

6.5.4

6.5.5

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks 1 tot en met 10.
Het eindcijfer wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen.
Voor de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat voor de bepaling van het eindcijfer het cijfer
voor het schoolexamen tweemaal wordt meegerekend en het cijfer voor het centraal examen
éénmaal.
Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het
eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer
een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen
tevens het eindcijfer.

6.6 Uitslag
Examenuitslag vmbo
6.6.1
1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste
5,5 is, en hij voor het vak Nederlands minimaal een vijf als eindcijfer heeft behaald en hij
tevens:
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. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdelen b, c en d, wordt het eindcijfer van het
afdelingsvak of het intrasectorale of intersectorale programma in de basisberoepsgerichte
en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers.
3. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en
het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische
leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘goed’ is behaald.
4. In afwijking van het eerste en derde lid, is de kandidaat die eindexamen vmbo heeft
afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet,
geslaagd indien hij zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte
programma het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald. Indien de vakken waarin examen is
afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van de basisberoepsgerichte leerweg,
bedoeld in artikel 10b van de wet, zijn het eerste tot en met derde lid van overeenkomstige
toepassing.

Examenuitslag havo en vwo
6.6.2
1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd:
a. indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten
minste 5,5 is en hij voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf als
eindcijfer heeft behaald, en hij tevens:
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,
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3°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel
4°. 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.
b. de kandidaat vwo voor de rekentoets afgerond een 5 of hoger heeft behaald. Bovendien
mag de kandidaat voor het vwo voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de
rekentoets maximaal één 5 als eindcijfer behalen (kernvakregel).
c. indien geen van de eindcijfers van de onderdelen maatschappijleer en het profielwerkstuk
en voor vwo ook algemene natuurwetenschappen, lager is dan 4, en
d. indien de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel van elk profiel, zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.
2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste 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 en het profielwerkstuk en voor
vwo ook algemene natuurwetenschappen.

6.7 Ondertekening van het diploma
De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor het ondertekenen van de diploma’s. Het CvB
verleent de locatiedirecteur het mandaat om de diploma’s namens het CvB te ondertekenen.
Per locatie ondertekent tevens de aangewezen secretaris van het eindexamen het diploma.
Indien de secretaris van het eindexamen tevens vestigingslocatiedirecteur is, verleent het CvB
het mandaat aan één van de examinatoren om te ondertekenen namens de secretaris van het
eindexamen.

6.8 Herkansing centraal examen
6.8.1

6.8.2

De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd en waarvoor een
eindcijfer is vastgesteld, het recht om in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het
centraal 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.

6.9 Bewaren examenwerk
6.9.1
6.9.2

Van de schriftelijke toetsen van het examen worden het gemaakte werk en de opgaven 6
maanden na de laatste dag van het examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd.
De kandidaat heeft gedurende de in het eerste lid genoemde periode het recht van inzage.
Inzage geschiedt alleen onder direct toezicht van de locatiedirecteur en/of examinator.
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7 Onregelmatigheden
7.1

7.2
a.
b.
c.
d.

7.3

7.4
7.5

Wanneer een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het schoolexamen of het
centraal examen, of in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, of zich
schuldig maakt (of heeft gemaakt) aan enig bedrog of enige andere onregelmatigheid, kan de
locatiedirecteur maatregelen treffen. Onder ‘ het zich onttrekken’ wordt mede verstaan het
zonder geldige reden niet aanwezig zijn bij een toets van het schoolexamen, het niet tijdig
inleveren van de voorgeschreven opdrachten (handelingsdelen, praktische opdrachten,
profielwerkstuk c.q. sectorwerkstuk), het zich onttrekken aan de werkstukbegeleiding, het niet
tijdig inleveren van boekenlijsten, kortom iedere afwijking van de in dit reglement of in het
programma van toetsing en afsluiting of in de stofomschrijving vastgestelde regels.
De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of centraal examen;
het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of centraal examen;
het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of centraal examen;
het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de locatiedirecteur 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 een volgend tijdvak van het centraal examen.
Voordat de locatiedirecteur een beslissing neemt, hoort hij de kandidaat. De kandidaat kan
zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De locatiedirecteur deelt
zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In
de schriftelijke mededeling wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen 3 werkdagen na
ontvangst van de beslissing in beroep te gaan bij de commissie van beroep.
Het besluit van de locatiedirecteur wordt tegelijkertijd in afschrift verzonden aan de inspectie
en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
Onder een onregelmatigheid wordt in elk geval verstaan:
a. het op onrechtmatig wijze vooraf kennis verkrijgen van opgaven van het schoolexamen
en/of het centraal examen;
b. het tijdens het schoolexamen en/of centraal examen bij zich hebben van middelen die op
de aan de orde zijnde stof betrekking hebben, dan wel van andere middelen die de uitslag
kunnen beïnvloeden, zonder dat dit blijkens de omschrijving in het examenreglement en/of
programma van toetsing en afsluiting is toegestaan;
c. het tijdens het schoolexamen en/of centraal examen mondeling, schriftelijk of anderszins
communiceren met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder op
het examen;
d. het frauderen, waaronder spieken, het plegen van plagiaat (onrechtmatig toe-eigenen van
geestesvoortbrengselen van een ander) tijdens het schoolexamen en/of centraal examen;
e. het zonder geldige reden, ter beoordeling van de locatiedirecteur, afwezig zijn gedurende
een toets van het schoolexamen c.q. een toets van het centraal examen, waaronder
begrepen het zonder (tijds)bericht afwezig zijn bij een toets;
f. het niet inleveren binnen de gestelde termijn van schriftelijk werk dat buiten het kader van
een toets van het schoolexamen valt, maar wel deel uitmaakt van het schoolexamen
zonder dat er naar het oordeel van de locatiedirecteur sprake is van overmacht.

8 Beroepsmogelijkheid
8.1

De kandidaat kan tegen een beslissing van de locatiedirecteur zoals genoemd in de artikelen
4.9 en 7 in beroep gaan bij de onafhankelijke provinciale Commissie van Beroep:
Commissie van Beroep van Examens
T.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff
p/a Molenstraat 109
9402 JL Assen
m.vanzadelhoff@preadyz.nl
De uitspraak van deze commissie is voor alle betrokkenen bindend.
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9 Examenprogramma
1.

Onze Minister stelt, behalve voor door de locatiedirecteur vast te stellen vakken en andere
programma-onderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de
onderwijssoorten, examenprogramma’s vast, waarin zijn opgenomen:
a.
een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak en
b.
welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke
examenstof het schoolexamen zich uitstrekt.
Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken.
De examenprogramma’s voor zover het betreft leerwegen in het vmbo kunnen voorzien in
differentiaties waaruit de leerling een keuze maakt.
De locatiedirecteur kan een vmbo leerling of havo leerling in de gelegenheid stellen één of
meer vakken op een hoger kwalificatieniveau (uit een hogere leerweg binnen het vmbo, het
havo of vwo) te volgen en af te sluiten in plaats van het overeenkomstige vak op het “eigen”
kwalificatieniveau.

2.
3.
4.

10 Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten
1.

De kandidaten kiezen in welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze
keuze voorzover de locatiedirecteur al dan niet in samenwerking met een of meer scholen, hen
in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Indien
sprake is van samenwerking tussen scholen, is artikel 2 van het Besluit samenwerking VO-BVE
van toepassing.
De kandidaten kunnen, voor zover de locatiedirecteur hun dat toestaat, in meer vakken examen
afleggen dan in de vakken die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Een examen als
bedoeld in de eerste volzin heeft geen betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die
onderdeel zijn van dat eindexamen.
De locatiedirecteur beslist, welke in artikel 9, derde lid, bedoelde differentiaties worden
aangeboden.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op kandidaten die deeleindexamen afleggen

2.

3.
4.

11 Programma van toetsing en afsluiting
1

Vóór 1 oktober stelt de locatiedirecteur een programma van toetsing en afsluiting vast dat in
elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk
geval aangegeven:
welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden
getoetst;
de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen;
de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt;
de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de
herkansing daaronder begrepen;
de wijze van herkansing van het schoolexamen;
welke hulpmiddelen en faciliteiten voor een bepaalde specifieke doelgroep leerlingen
beschikbaar worden gesteld;
de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor
een kandidaat tot stand komt.
2. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) wordt vóór 1 oktober door de locatiedirecteur
toegezonden aan de inspectie, geplaatst op de website van de school en op verzoek verstrekt aan
de kandidaten en voorzover de kandidaten minderjarig zijn aan hun ouders/verzorgers.
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12 Cum Laude
1 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
1°.de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer
van je combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en
2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets en alle
vakken waarin je het centraal examen aflegt.
2 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
1°.De vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer van
je combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en
2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets en alle
vakken waarin je het centraal examen aflegt.
3 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg of gemengde
leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de
volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
1°.De vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de vakken
van het sectordeel, en
2°.het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets, het
sectorwerkstuk, het kunstvak en lichamelijke opvoering heeft behaald.
4 Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of
kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn
examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van:
1°.de eindcijfers voor de twee algemene vakken uit het sectordeel, en
2°.twee maal het eindcijfer voor het afdelingsvak, intrasectorale programma of intersectorale
programma uit het vrije deel, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor de rekentoets en
het beroepsgerichte programma.

13 Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de locatiedirecteur.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Lauwers College september 2016
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