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Examenreglement Stad & Esch 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Dit examenreglement verstaat onder: 
 
 
bevoegd gezag  de directeur-bestuurder van de Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, de 

stichting waar Stad & Esch onder ressorteert. 
 
centraal examen  het examen dat plaatsvindt volgens door de CVO vastgestelde en lan-

delijk genormeerde toetsen (CE). 
   
cspe  centraal schriftelijk en praktisch examen in een beroepsgericht pro-

gramma. 
 
dag   schooldag. 
 
directeur  de directeur Onderwijs & Personeel. 
 
eindexamen   een examen ten minste in het geheel van de voorgeschreven vakken. 

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

 
eindexamen vmbo  een eindexamen dat leidt tot een diploma vmbo voor zover het betreft 

de theoretische leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, basisbe-
roepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg.  

 
examendossier  het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumen-

teerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm.  
   
examenstof  de aan de kandidaat te stellen eisen. 
 
examinator  degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak. 
 
havo  hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de 

wet. 
 
herkansing  het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal examen of het 

schoolexamen. 
 
kandidaat  ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen, schoolexamen of 

de rekentoets wordt toegelaten. 
 
kunstvakken  de vakken behorende tot de beeldende vorming, alsmede muziek, dans 

en drama. 
 
leerling  een leerling aan een school van Stad & Esch. 
 
leerweg  de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, de 

kaderberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, de 
gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de wet en de theoreti-
sche leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet. 

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel8/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel10b/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel10d/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel10/geldigheidsdatum_14-08-2015
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locatie  één van de drie deelscholen van Stad & Esch waar examens worden af-
genomen: 
 Stad & Esch Lyceum, Ezingerweg 52, Meppel, 0522.23 66 88 
 Stad & Esch Beroepencollege, Ezingerweg 51, Meppel, 0522.26 32 77 
 Stad & Esch Diever, Westeres 7, Diever, 0521.59 22 66. 

 
ouder    ouder of verzorger van een leerling van de school. 
 
profiel  het geheel van vakken zoals genoemd in het geldende inrichtingsbesluit, 

respectievelijk voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium. 
 
profielwerkstuk een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïnte-

greerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die 
van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. Het profielwerkstuk 
heeft betrekking op één of meerdere vakken die onderdeel uitmaken 
van het totale pakket (eindexamen) van de kandidaat. Ten minste één 
van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 
320 uur of meer voor havo. Voor de theoretisch leerweg is geen speci-
fiek aantal uren vastgesteld.  

 
pta  programma van toetsing en afsluiting; beschrijving van het totaal van 

richtlijnen met betrekking tot het schoolexamen.  
   
school  een opleiding van de scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum 

en gymnasium en VSO Meppel. 
  
schoolexamen   het examenonderdeel dat plaatsvindt volgens het door het bevoegd ge-

zag vastgestelde programma van toetsing en afsluiting (SE). 
 
toets  een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten of een 

praktische opdracht of handelingsopdrachten.  

vmbo  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 
van de wet. 

vwo  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van 
de wet. 

wet  Wet op het voortgezet onderwijs. Eindexamenbesluit 
VO: http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_14-
08-2015#HoofdstukI_Artikel4. 

 
Overal waar de kandidaat ‘hij’ wordt genoemd, leze men ook ‘zij’, bij ‘hem’ leze men ‘haar’, 
enz. 
 
 
Bij dit examenreglement behoren de volgende documenten: 
 
1. Programma van toetsing en afsluiting (pta). 
2. Richtlijnen voor de examenkandidaten met betrekking tot het eindexamen. 
  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel21/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelII/AfdelingI/HoofdstukI/1/Artikel7/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/geldigheidsdatum_14-08-2015
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_14-08-2015%23HoofdstukI_Artikel4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_14-08-2015%23HoofdstukI_Artikel4
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Artikel 2 Rechtsgrond en toepassing van dit reglement 

1. Dit eindexamenreglement is gebaseerd op 
a. het Eindexamenbesluit Vwo-Havo-Mavo-Vbo zoals gepubliceerd in Staatsblad 624 van 

16 augustus 1994 en alle daarop volgende wijzigingen, met name de invoering van de 
profielen voortgezet onderwijs, Staatsblad 588 van 15 november 1997 

b. de regeling leerwegen Mavo en Vbo en de invoering van leerwegondersteunend en 
praktijkonderwijs, Staatsblad 227 van 25 mei 1998 

c. het tweede profielbesluit, Staatsblad 358 van 28 juli 2000 
d. aanpassing profielen 2e fase Vwo/Havo, Staatsblad 251 van 27 april 2006 

 Dit Eindexamenbesluit ligt op de betreffende locaties ter inzage. Alle daaruit voort- 
 vloeiende rechten en plichten blijven onverkort van kracht. 
2. Het eindexamen wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag afgenomen 

door de directeur en de examinatoren. 
 
 
Artikel 3 Indeling van het eindexamen 

1. Het eindexamen bestaat in ieder geval uit de examenonderdelen/vakken die verplicht zijn 
voor het behalen van het diploma van die school of afdeling zoals bepaald in het Eind-
examenbesluit. De indeling per school of afdeling is opgenomen in het programma van 
toetsing en afsluiting (pta). 

2. Het examen bestaat uit een schoolexamen en, voor zover dat in het examenprogramma 
bepaald is, een centraal examen. 

3. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt en eindigt. 
4. Het bevoegd gezag kan 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 af 
te sluiten vóór het centraal examen in dat vak. 

 
 
Artikel 4 Inhoud van het examen 

1. Het centraal examen heeft betrekking op de door de minister vastgestelde examenpro-
gramma’s met de door de CVO vastgestelde toetsen en bijbehorende correctievoorschrif-
ten en normen. 

2. Voor de inhoud van het schoolexamen wordt verwezen naar het programma van toetsing 
en afsluiting. In dit programma wordt voor de schoolexamens aangegeven de te toetsen 
examenstof in het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt (schrif-
telijke toetsen, mondelinge toetsen, praktische opdrachten en opdrachten in het kader 
van het handelingsdeel), het aantal toetsen en opdrachten, de tijdstippen waarop, alsme-
de de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen tot stand 
komt. 

 
 
Artikel 5 Toelating tot het eindexamen 

1. Aan de leerlingen van de school die tot het hoogste leerjaar van de opleiding zijn toegela-
ten, wordt de gelegenheid gegeven een eindexamen af te leggen met inachtneming van 
het gestelde in dit reglement en het programma van toetsing en afsluiting. 

2. Onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen in de leerjaar 3 en 4 vmbo, leerjaar 
4 en 5 havo en leerjaar 4, 5 en 6 atheneum en gymnasium. 

3. Degene die niet als leerling aan de school is ingeschreven, kan door het bevoegd gezag 
eveneens in de gelegenheid worden gesteld een examen af te leggen. 
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Artikel 6 Keuze van examenvakken, programma's en extra vak 

De kandidaten kiezen, met inachtneming van het bepaalde in dit hoofdstuk, in welke vakken 
zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag 
hen in de gelegenheid heeft gesteld onderwijs in die leerweg en die vakken te ontvangen. 
Basisberoepsgerichte leerweg 
Het eindexamen vmbo, voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg, omvat: 

a. de vakken die tot het gemeenschappelijk deel worden gerekend, 
b. de twee vakken die tot het profieldeel behoren en 
c. in het vrije deel een tot de profiel behorend afdelingsvak of een tot de profiel beho-

rend intrasectoraal programma van het Inrichtingsbesluit WVO. 
 
Kaderberoepsgerichte leerweg 
Het eindexamen vmbo, voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg, omvat: 

a. de vakken die tot het gemeenschappelijk deel worden gerekend, 
b. b. de twee vakken die tot het profieldeel behoren en 
c. in het vrije deel een tot de profiel behorend afdelingsvak of een tot de profiel beho-

rend intrasectoraal programma van het Inrichtingsbesluit WVO. 
 
Theoretische leerweg 
Het eindexamen vmbo, voor zover het betreft de theoretische leerweg, omvat: 

a. de vakken die tot het gemeenschappelijk deel worden gerekend, 
b. de twee vakken die tot het profieldeel behoren en 
c. in het vrije deel twee nog niet in het profieldeel gekozen vakken, met dien verstande 

dat het profieldeel en het vrije deel tezamen ten minste twee vakken omvatten die 
geen moderne taal zijn 

 
Havo 
Een kandidaat die bij de overgang van de voorexamenklas naar de eindexamenklas toestem-
ming voor een extra vak heeft verkregen, kan dat vak meenemen tot en met de uitslag van 
het eindexamen. Het eindexamen havo omvat: 

a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, daaronder tevens begrepen 
een profielwerkstuk 

b. de vakken van het profieldeel 
c. tenminste één vak met een normatieve studielast van 320 uur van het vrije deel van 

elk profiel 
 

Atheneum 
Een kandidaat die bij de overgang van de voorexamenklas naar de eindexamenklas toestem-
ming voor een extra vak heeft verkregen, kan dat vak meenemen tot en met de uitslag van 
het eindexamen. Het eindexamen atheneum omvat: 

a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, daaronder tevens begrepen 
een profielwerkstuk 

b. de vakken van het profieldeel 
c. tenminste één vak met een normatieve studielast van 440 uur van het vrije deel van 

elk profiel, met dien verstande dat door het bevoegd gezag vast te stellen vakken on-
derdeel zijn van het eindexamenbesluit 

 
Gymnasium 
Een kandidaat die bij de overgang van de voorexamenklas naar de eindexamenklas toestem-
ming voor een extra vak heeft verkregen, kan dat vak meenemen tot en met de uitslag van 
het eindexamen. Het eindexamen gymnasium omvat: 

a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, daaronder tevens begrepen 
een profielwerkstuk 

b. de vakken van het profieldeel 
c. tenminste één vak met een normatieve studielast van 440 uur van het vrije deel van 

elk profiel, met dien verstande dat door het bevoegd gezag vast te stellen vakken on-
derdeel zijn van het eindexamenbesluit 
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Artikel 7 Vrijstelling 

1. Een kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vwo is bij het eindexamen 
vrijgesteld van de vakken van het gemeenschappelijk deel voor welke hij werd vrijgesteld 
van het volgen van onderwijs op grond van artikel 26e, eerste tot en met derde lid of vijf-
de lid van het Inrichtingsbesluit WVO. 

2. Een kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor havo is bij het eindexamen 
vrijgesteld van de vakken van het gemeenschappelijk deel voor welke hij werd vrijgesteld 
van het volgen van onderwijs op grond van artikel 26e, eerste, vierde of vijfde lid van het 
Inrichtingsbesluit WVO. 

 
 
Artikel 8 Organisatie van het examen 

1. De directeur bepaalt de organisatie en de gang van zaken van het examen met in acht-
neming van het bepaalde in het Eindexamenbesluit. 

2. Hij vermeldt deze in de instructies voor de toezichthouders. 
3. De directeur is voorzitter van de examencommissie(s) op de locatie. Hij wijst een secreta-

ris van de examencommissie aan. 
4. De examinatoren zijn lid van de examencommissie. 
 
 
Artikel 9 Procedures rond het examen 

1. Vóór de aanvang van het centraal examen deelt de directeur de kandidaat schriftelijk me-
de: 
a. welke cijfers de kandidaat heeft behaald voor het schoolexamen (SE cijfers) 
b. de beoordeling van de vakken en examenonderdelen waarvoor geen cijfer wordt vast 

gesteld. 
2. Bezwaar tegen de in lid 1 bedoelde cijfers en beoordelingen kan worden ingediend vóór 

12.00 uur op de dag volgend op het in ontvangst nemen van de cijfers en beoordelingen. 
 
 
Artikel 10 Gang van zaken tijdens het examen 

1. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt 
uitgeoefend. 

2. De directeur regelt het toezicht in de Instructie voor toezichthouders. Hierin worden in elk 
geval geregeld het uitdelen van de opgaven, het invullen van een proces-verbaal en het in 
ontvangst nemen van het examenwerk van de kandidaten. 

3. Tijdens de zittingen van het examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van 
welke aard ook aangaande de opgaven gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald door de 
CVO. 

 
 
Artikel 11 Gedragsregels kandidaten 

1. De kandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van een examenzitting aanwezig 
te zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt. De plaats waar het examen wordt 
afgenomen, wordt uiterlijk 5 dagen vóór de zitting vermeld. 

2. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van een exa-
menzitting tot die zitting worden toegelaten. Hij levert evenwel het gemaakte examen-
werk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Indien een kandidaat meer dan een half uur 
na de aanvang van een zitting verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan deze zitting. 
Bij een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is artikel 23 van toepassing. De 
kandidaat dient echter wel te verschijnen op de overige zittingen van het examen. 

3. De kandidaat mag niet eerder dan een uur na de aanvang van de examenzitting vertrek-
ken. Tijdens het laatste kwartier van de examenzitting is het de kandidaat niet toegestaan 
de examenzaal te verlaten. 

4. Door deelname aan een examenzitting geeft een kandidaat te kennen op de hoogte te zijn 
van en in te stemmen met de strekking van dit examenreglement. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/geldigheidsdatum_01-09-2015#HoofdstukIII_3_Artikel26e
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005946/geldigheidsdatum_01-09-2015#HoofdstukIII_3_Artikel26e
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5. De overige regels waaraan de kandidaat zich tijdens de examenzitting dient te houden, 
worden beschreven in de bijlage die bij dit reglement hoort. De directeur draagt er zorg 
voor dat deze gedragsregels tijdig aan alle kandidaten bekend worden gemaakt. 

 
 
Artikel 12 Onregelmatigheden 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige onregelma-
tigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelma-
tigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het examen 
b. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde examen 
c. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen 
d. het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het 

schoolexamen of van het centraal examen 
Indien het hernieuwd examen, bedoeld in lid c, betrekking heeft op een of meer onderde-
len van het centraal of landelijk examen, legt de kandidaat dat examen af in het volgend 
tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de 
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten 
bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling 
en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het 
bepaalde in artikel 13. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toege-
zonden aan ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de kandidaat indien deze minderjarig 
is, alsmede aan het bevoegd gezag en de Inspectie. 

 
 
Artikel 13 Beroep 

1. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de directeur-
bestuurder. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis 
van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de directeur-bestuurder ingesteld. De direc-
teur-bestuurder stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep, tenzij 
hij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De di-
recteur-bestuurder stelt bij zijn beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat als-
nog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen, 
onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 12 lid 2. De directeur-
bestuurder deelt zijn beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan ouder(s)/verzor- 
ger(s)/voogd, aan de directeur en aan de Inspectie. Het correspondentieadres van de di-
recteur-bestuurder is: Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, Postbus 178, 7940 AD Meppel.  

 
 
Artikel 14 Vaststelling cijfers en beoordelingen 

1. Het cijfer van een schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers 
lopend van 1 tot en met 10. 

2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid ge-
noemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. Het eindcijfer 
van het schoolexamen van een vak wordt bepaald door het gewogen gemiddelde te ne-
men van de schoolexamenresultaten, volgens de wegingen in het Programma van Toet-
sing en Afsluiting. Het eindcijfer van de vakken die een centraal schriftelijk eindexamen 
kennen wordt afgerond op één decimaal; de vakken die geen centraal examen kennen, 
worden afgerond op een geheel cijfer. Dit laatste geldt ook voor de cijfers binnen het 
combinatiecijfer (op vmbo basis enkader, havo en vwo).   
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3. In afwijking van het eerste lid,  wordt het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeen-
schappelijke deel beoordeeld met een voldoende of goed. Dit geldt ook voor het vak KV1 
in het vmbo. Kandidaten havo die vanaf schooljaar 2017-2018 in de vierde klas het vak 
CKV volgen, sluiten dit vak af met een cijfer. Kandidaten vwo die vanaf schooljaar 2018-
2019 in de vijfde klas CKV volgen, sluiten dit vak af met een cijfer. Voor de havo en het 
vwo telt het vak CKV mee in het combinatiecijfer.  

4. In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk theoretische leerweg beoordeeld 
met «voldoende» of «goed». Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door tenminste twee 
examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het profiel-
werkstuk. 

De Rekentoets VO is een verplicht onderdeel; iedereen moet deze toets maken. De resultaten 
van de Rekentoets VO tellen niet mee voor het  behalen van het diploma.  
 
Artikel 15 Eindcijfer eindexamen 

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

2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexa-
men tevens het eindcijfer. Voor de vakken die buiten het combinatiecijfer vallen en alleen 
een schoolexamen hebben en geen centraal examen, wordt een eindcijfer schoolexamen 
in een geheel cijfer berekend. 

4. Indien de uitkomst van de berekening bedoeld in de eerste of tweede volzin, niet een ge-
heel 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. 

 
 
Artikel 16 Vaststelling uitslag 

1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtne-
ming van het bepaalde artikel 17. 

2. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft gedaan dan in het aantal vakken dat 
tenminste tezamen een eindexamen vormt, kunnen directeur en secretaris besluiten één 
of meer eindcijfers niet bij de bepaling van de definitieve uitslag te betrekken om daarmee 
de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. 

3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenmin-
ste tezamen een eindexamen vormen, worden de cijfers van de vakken die niet bij de be-
paling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daarte-
gen bezwaar maakt. 

 
 
Artikel 17 Uitslag 

vmbo   
1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien wordt voldaan aan 

de voorwaarden zoals beschreven op de site van de Rijksoverheid: wanneer ben ik ge-
slaagd voor het vmbo-examen? 

2. Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de directeur deze tezamen met de eindcijfers schrif-
telijk aan iedere kandidaat mede, onder mededeling van het bepaalde in artikel 18. De in 
de eerste volzin bedoelde uitslag is definitief indien de kandidaat geen gebruik maakt van 
artikel 18. 

 
havo/atheneum/gymnasium 
1. De kandidaat die eindexamen atheneum/gymnasium of havo heeft afgelegd, is geslaagd 

indien is voldaan de voorwaarden zoals beschreven op de site van de Rijksoverheid: 
wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo? 

2. Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van tenminste de volgende 
onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak: maatschappijleer en het profiel-
werkstuk. Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermel-

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-vmbo-examen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-het-eindexamen-havo-of-vwo
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de afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het 
gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 
5,45 een 5. Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de directeur deze tezamen met de eind-
cijfers schriftelijk aan iedere kandidaat mede, onder mededeling van het bepaalde 
in artikel 18. De in de eerste volzin bedoelde uitslag is definitief indien de kandidaat geen 
gebruik maakt van artikel 18. 
 

 
Artikel 18a Herkansing schoolexamen 

In het programma van toetsing en afsluiting staat vermeld indien er een mogelijkheid tot her-
kansing is. In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag besluiten tot een herkansing voor 
het schoolexamen vmbo, havo, atheneum en gymnasium.  
 
 
Artikel 18b Herkansing centraal examen 

1. Nadat de uitslag volgens artikel 17 is vastgesteld, heeft de kandidaat het recht om in het 
tweede tijdvak (of, indien artikel 23 lid 1 van toepassing is, in het derde tijdvak) voor één 
vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan 
het centraal examen. Datzelfde geldt voor het schriftelijk gedeelte van het centraal exa-
men in een beroepsgericht programma, met dien verstande dat, indien dat het eindexa-
men van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo betreft, dit recht even-
eens bestaat voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in het beroepsgericht 
programma, af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in 
het tweede tijdvak. De herkansing van het praktisch gedeelte van het centraal examen be-
staat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van een of meer onderdelen daarvan. 

2. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal 
examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

3. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de directeur vóór een door 
de directeur te bepalen dag en tijdstip. 

4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige 
toepassing van artikel 16 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. 

5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken 
waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. 
 

 
Artikel 19 Diploma en cijferlijst 

1. Aan de kandidaten die op grond van de definitieve uitslag zijn geslaagd, wordt het diplo-
ma uitgereikt. Duplicaten van diploma’s mogen niet verstrekt worden. 

2. Iedere kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, geslaagd of afgewezen, ontvangt op 
grond van de definitieve uitslag een lijst waarop zijn vermeld de cijfers van het school-
examen, de cijfers voor het centraal examen, de beoordeling van de vakken CKV/KV1 en 
lichamelijke vorming, de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het 
eindexamen. 

3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vak-
ken, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de definitieve uitslag zijn betrokken, 
vermeld op de cijferlijst tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 
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Artikel 20 Cum Laude 

1. Voor het vwo is de kandidaat cum laude geslaagd als het gemiddelde van zijn eindcijfers 
een 8,0 of hoger is. De Rekentoets VO en alleen het hoogste cijfer uit het vrije deel tellen 
mee voor deze berekening. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling 
betrokken zijn, lager zijn dan 7.  

2. Voor de havo is de kandidaat cum laude geslaagd als het gemiddelde van zijn eindcijfers 
een 8,0 of hoger is. Alleen het hoogste cijfer uit het vrije deel telt mee voor deze bereke-
ning. De rekentoets telt hierin niet mee. Bovendien mogen geen van de cijfers die bij de 
uitslagbepaling betrokken zijn, lager zijn dan 6.  

3. Voor de theoretische leerweg is de kandidaat cum laude geslaagd als het gemiddelde van 
zijn eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, de vakken in het sectordeel en 
het vak met het hoogste eindcijfer in het vrije deel een 8,0 of hoger is. De rekentoets telt 
niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn, mogen lager 
dan een 6 zijn. 

4. Voor vmbo basis/kader is de kandidaat cum laude geslaagd als het gemiddelde van zijn 
eindcijfers een 8,0 of hoger is. Het gemiddelde eindcijfer van minimaal 8,0 wordt bere-
kend op basis van de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken in het 
profieldeel en het combinatiecijfer in het vrije deel. Voor de andere vakken die meetellen 
bij de uitslagbepaling (Nederlands, Engels) mag het cijfer niet lager zijn behaald dan een 
6. De rekentoets telt niet mee. 

Wanneer de kandidaat cum laude geslaagd is, komt dat op zijn diploma te staan. 
 
 
Artikel 21 Klachten 

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kan hij 
de klacht binnen 3 dagen nadat de aanleiding tot de klacht zich heeft voorgedaan, schriftelijk 
kenbaar maken bij de directeur. Naar de aard van de klacht zal de directeur de klacht afhan-
delen. De directeur deelt zijn beslissing met redenen omkleed schriftelijk aan de kandidaat 
mee en vermeldt daarbij dat beroep tegen zijn beslissing conform artikel 13 mogelijk is. 
 
 
Artikel 22 Inzage 

De opgaven en de examenbescheiden die door de kandidaat zijn ingevuld, alsmede de exa-
menbescheiden die door de examinator(en) zijn ingevuld naar aanleiding van de prestaties 
van de kandidaat, worden gedurende tenminste 6 maanden na het bekend maken van de uit-
slag bewaard. De examenbescheiden kunnen door de kandidaat op afspraak onder toezicht 
van een lid van de schoolleiding of examinator worden ingezien. Na deze termijn kan 
een/kunnen de werkstuk(ken) van het centraal examen gedurende één maand op verzoek 
worden afgehaald op de locatie. Na zeven maanden na het bekend maken van de uitslag ver-
vallen de niet teruggevraagde werkstukken aan het bevoegd gezag. 
 
 
Artikel 23 Afwijkende wijze van examinering 

1. De directeur kan toestaan dat een kandidaat met een lichamelijke of verstandelijke beper-
king het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de moge-
lijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen 
zal worden afgelegd. 

2. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens het Eindexamenbesluit vwo-havo-
mavo-vbo 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 bete-

kenis is 
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3. De in het tweede 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. 

4. Van elke afwijkende manier van examinering op grond van het eerste of tweede lid doet 
de directeur zo spoedig mogelijk mededeling aan de Inspectie. 

 
 
Artikel 24  Verhindering deelname aan schoolexamen 

1. Een kandidaat kan voor een toets van het (school)examen uitstel krijgen als hij op de dag 
van een bepaalde toets ziek is. Er dient dan als volgt gehandeld te worden: 
De ouder(s) of verzorger(s) stelt/stellen de school vóórdat de toets van het 
(school)examen begint op de hoogte van de ziekte. Indien de directeur nader wenst te 
beoordelen of er sprake is van niet te accepteren afwezigheid, verzoekt hij de ouders de 
huisarts te waarschuwen. In dit geval bevestigt/en de ouder(s) of de verzorger(s) schrif-
telijk de ziekmelding bij de huisarts aan de directeur. Op de eerste dag dat de leerling 
weer aanwezig is, maakt de leerling een afspraak met de betrokken docent voor het inha-
len van de gemiste schoolexamentoets. Hierbij verliest de leerling zijn recht op herkan-
sing. 

2. Een kandidaat kan voor een toets van het schoolexamen uitstel krijgen. Het aanvragen 
van uitstel om dringende redenen dient zo mogelijk twee dagen vóór de dag waarop de 
toets wordt afgenomen, schriftelijk met motivering bij de directeur te worden ingediend. 

3. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, verhinderd 
is aan één of meer toetsen van het examen deel te nemen, wordt hem gelegenheid gebo-
den: 
a. de SE toetsen van het schoolexamen alsnog af te leggen en/of 
b.  de examens van het Centraal Examen in het tweede tijdvak en of derde termijn te 

voltooien 
3. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer de kandi-

daat het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt de kandidaat in 
de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie 
het eindexamen te voltooien. 

4. De directeur bepaalt in overleg met de examinator(en) wanneer de betreffende toets(en) 
van het schoolexamen moet(en) worden ingehaald. 

5. Indien een kandidaat nalaat te handelen overeenkomstig het gestelde in lid 1, wordt hij 
geacht onwettig afwezig te zijn geweest. De directeur kan op grond hiervan maatregelen 
nemen conform artikel 12 lid 3 van dit examenreglement. 

 
 
Artikel 25  Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin dit reglement noch het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo voorziet 
en waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de directeur. Deze deelt 
zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokkenen en aan de Inspectie. 
 
 
Artikel 26  Overgangs- en slotbepalingen 

1. Dit examenreglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017. 
2. Dit examenreglement kan worden aangehaald als: Examenreglement Stad & Esch. 
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