
Versie: 10. 9.2020 1 
 

 
 

 

EXAMENREGLEMENT 
 

csg Bogerman 
havo/ vwo 

 
2020-2021 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versie: 10. 9.2020 2 
 

 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
Inhoud 2 
 
Examenreglement 
 1. Algemeen 3 
 2. Begripsbepalingen 3 
 3. Het examen 3 
 4. Afkortingen 4 
 5. Schoolexamen 5 
     5.1 Algemeen 5 
     5.2 Tijden van het SE 5 
     5.3 De toetsen 5 
     5.4 Beoordeling 5 
     5.5 Mededeling cijfers/ beoordelingen 6 
     5.6 In beroep gaan  6 
     5.7 Herkansing 6 
     5.8 Afsluiting schoolexamen 7 
       5.9 ‘Houdbaarheid’ schoolexamens bij doubleren                              7 
     5.10 Overige bepalingen 7 
 6. Onregelmatigheden 8 
 7. Centraal Examen 9 
     7.1 Algemeen 9 
     7.2 Gang van zaken tijdens het Centraal Examen 9 
 8. Afwijking wijze van examineren 10 
 9. Absentie 10 
 10. Normering 11 
 11. Uitslag 11 
 12. Diploma en cijferlijst 14 
 13. Cijferlijsten 14 
 14. Geheimhouding 14 
 15. Slotbepalingen 15 
 
Schoolexamenreglement 15 
Data (jaarrooster) 17 
Ten slotte                                                                                          17 
 
Bijlage 1: Rooster eerste tijdvak 2021 CE havo/vwo 18 
Bijlage 2: Regelgeving rondom (SE-)toetsen                                          20 
Bijlage 3: Richtlijnen centraal examen havo/vwo                                    22 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie:30. 6.2020  



Versie: 10. 9.2020 3 
 

 
  
  
  

1. ALGEMEEN 
 
1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 
1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 
1.3 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en bij besluit van 24 maart 

2000 gewijzigd in verband met de invoering van de leerwegen in het mavo en vbo. 
           Daarnaast is per 30 mei 2008 het besluit van 31 maart 2008 in werking getreden, inhoudende   
           een wijziging van het Eindexamenbesluit v.w.o.-havo-mavo-v.b.o. en enige andere besluiten   
           met het afleggen van het centraal examen in een vak op een hoger niveau. 
1.4 Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit.  
1.5 Een exemplaar van dit besluit ligt ter inzage bij de administratie van de school. 

 
 

2. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
2.1 bevoegd gezag:  De stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuid-West Fryslân (CVO). 
2.2 bestuur:  Het College van Bestuur van de stichting CVO Zuid-West Fryslân. 
2.3 directeur:  De rector van csg Bogerman. 
2.4 kandidaat:  Een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten. 
2.5 examen:  Het geheel van schoolexamen en centraal examen. 
2.6 examinator:  Degene die belast is met het afnemen van het examen. 
2.7 toetsen:  Alle door de kandidaat af te leggen onderdelen van het schoolexamen  (zie ook 
  begrippen 5.1.1). 
2.8 examendossier:  Omvat alle onderdelen van het schoolexamen, zoals deze in het voorlaatste 

leerjaar (de voorlaatste leerjaren) en laatste leerjaar van de opleiding wordt 
opgebouwd, ook van die vakken die niet centraal worden geëxamineerd, of al in 
een eerder leerjaar worden afgesloten. 

2.9 programma van toetsing en afsluiting:  
Hierin is opgenomen een omschrijving van de inhoud van de toetsen, van de 
wijze waarop getoetst wordt, van de wijze van herkansing alsmede van de 
beoordeling en weging van het resultaat. 

2.10  examencommissie: De examencommissie bestaat uit de examensecretaris(sen),                 
leerjaarcoördinator(en) en afdelingsleider.  
 

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

centraal examen. 
3.3 De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het 

examen af. 
3.4 De directeur wijst één van de personeelsleden aan als secretaris van het examen. Deze secretaris regelt 

samen met de directeur alle aangelegenheden die het examen betreffen. 
3.5 De examencommissie heeft de opdracht de kwaliteit van de schoolexaminering te bewaken en te 

bevorderen. 
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4. AFKORTINGEN 

 
CE    Centraal Examen 
CPE    Centraal Praktisch Examen 
CSPE    Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
SE    Schoolexamen 
PTA    Programma van Toetsing en Afsluiting 
WVO    Wet op het Voortgezet Onderwijs 
CvTE    College van Toetsing en Examens 
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5. SCHOOLEXAMEN 
 
5.1 Algemeen 
 
5.1.1 Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen: 

a. mondelinge toetsen 
b. schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen 
c. praktische opdrachten 
d. handelingsopdrachten 

5.1.2 Voor kandidaten op havo/ vwo geldt bovendien een één of meerdere vakken omvattend profielwerkstuk 
(PWS). 

5.1.3 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend programma van toetsing 
en afsluiting. 

 
 
5.2 Tijden van het schoolexamen. 
 
5.2.1 Het schoolexamen start in het vierde leerjaar van de opleidingen havo en vwo met de opbouw van het 

examendossier. Het schoolexamen wordt ten minste één week voor aanvang van het centraal examen 
afgesloten 

5.2.2 De kandidaten ontvangen voor 1 oktober het examenreglement met het bijbehorende programma van 
toetsing en afsluiting [algemeen deel en PTA per vak], waarin vermeld staat: 
a. een overzicht van de toetsen van het schoolexamen 
b. een planning van de toetsen en de duur van de toetsen 
c. een omschrijving van de te toetsen leerstof en de gehanteerde eindtermen (domeinen) 
d.  een omschrijving van de wijze van toetsing 
e.     de wijze waarop het eindcijfer in het schoolexamen meetelt (wegingsfactor) 
f.     het al dan niet herkansbaar zijn van het betreffende onderdeel 

5.2.3 Ten minste vijf schooldagen voor aanvang van elke toets ontvangen de kandidaten mededeling van: 
a. de plaats waar de toetsen worden afgenomen 
b. het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen 
c. de duur van de toetsen. 

 
5.3 De toetsen 
 
5.3.1 De vakgroepen dienen voor 1 juni van het cursusjaar, waarin met het schoolexamen wordt begonnen, 

bij de directeur een overzicht in van de bij de verschillende toetsen af te vragen stof. De directeur zorgt 
ervoor, dat deze overzichten voor 1 oktober aan de kandidaten ter hand worden gesteld. 

5.3.2 De opgaven voor de toetsen en de daarbij behorende normen worden door de vakgroepen vastgesteld. 
5.3.3 Mondelinge toetsen worden afgenomen door de leraar-examinator. 
5.3.4 Mondelinge toetsen kunnen via opnameapparatuur worden vastgelegd. Zo nodig kan de directeur een 

tweede examinator aanwijzen, die een protocol maakt van de toets. 
5.3.5 Het cijfer wordt door de leraar-examinator (eventueel in overleg met de tweede examinator) 

vastgesteld.  
5.3.6 De gemaakte SE-onderdelen worden op een centrale plaats in de school bewaard, resp. gearchiveerd 

gedurende de ‘SE-loopbaan’ van de betreffende leerling + 7 maanden. Bewaard worden per vak en per 
module: de gemaakte toetsen, een exemplaar met toetsopgaven en een correctiemodel.   

5.3.7 De criteria aan de hand waarvan de beoordeling van werkstukken, praktische opdrachten, 
handelingsdelen en profielwerkstuk plaatsvindt, worden tijdens de lessen aan de kandidaat bekend 
gemaakt. 

5.3.8. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat er bij afnemen van een toets voor een andere 
toetsvorm wordt gekozen dan in het PTA is beschreven. De inhoud/leerstof en eindtermen/domeinen 
van de betreffende toets veranderen niet. 

 
5.4 Beoordeling 
 
5.4.1 Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de examinator de cijfers 1 t/m 10 

met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. 
5.4.2 Het handelingsdeel wordt niet met een cijfer beoordeeld, maar met de beoordeling ‘onvoldoende’ 

‘voldoende’ of ‘goed’. Indien naar het oordeel van de leraar-examinator deze opdracht met een 
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onvoldoende beoordeeld wordt, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld door herhaling en 
verbetering alsnog een voldoende/ goed te halen. 

5.4.3 Voor de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding wordt gebruik gemaakt van de beoordeling 
‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed”. Indien naar het oordeel van de leraar-examinator deze onderdelen 
met een onvoldoende beoordeeld worden, wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog een 
voldoende of goed te halen (zie 5.8). 

5.4.4 Uit de beoordeling en weging van alle toetsen in een vak of programma leidt de examinator het 
eindcijfer voor het schoolexamen af. Hiervoor worden de cijfers 1 t/m 10 en de daartussen liggende 
cijfers met één decimaal gebruikt. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van 
de beoordelingen, die voor de toetsen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. Dit 
gemiddelde wordt afgerond op 1 decimaal. 

5.4.5 Indien een kandidaat in een (onderdeel van een) vak of programma door twee of meer leraren is 
geëxamineerd bepalen deze leraren in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij 
niet tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de 
beoordelingen door ieder van hen. 

 
5.5 Mededeling cijfers/beoordelingen. 
 
5.5.1 Het cijfer van iedere toets of beoordeling van opdrachten worden zo spoedig mogelijk aan de kandidaat 

bekend gemaakt. Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen gemaakte 
werk in te zien. 

5.5.2 In de bovenbouw havo/ vwo hebben de leerlingen een overzicht in Magister van de tot dan toe 
behaalde cijfers voor de diverse vakken. Aan het eind van de klassen 4 (havo/vwo) en 5 (vwo) krijgt de 
leerling een jaarcijfer per vak dat meetelt voor het uiteindelijke SE-cijfer. In het PTA staat vermeld voor 
hoeveel procent het jaarcijfer meetelt in de volgende klas. 

5.5.3 Schriftelijke rapportering aan de kandidaten en hun ouders betreffende de beoordelingen van het 
schoolexamen geschiedt in de laatste week voor de aanvang van het centraal examen, waarbij dan 
tevens de eindcijfers voor het schoolexamen worden gerapporteerd. De cijferlijst met de definitieve SE-
cijfers wordt aan de leerlingen en ouders verstrekt (de akkoordverklaring).  

 
5.6 In beroep gaan  
 
5.6.1 Indien getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer, of aan de juistheid van de berekening van het 

eindcijfer van het schoolexamen, kan de kandidaat binnen 3 schooldagen na het bekend worden van 
het cijfer een verzoek tot herziening van het cijfer indienen. Dit verzoek dient mede ondertekend te zijn 
door de ouders. 

5.6.2 Het in 5.6.1 genoemde verzoek dient schriftelijk ingediend te worden bij de directeur. 
5.6.3 De directeur treedt zo spoedig mogelijk in overleg met de betrokken docent en neemt vervolgens een 

beslissing. Hij deelt die beslissing mee aan de kandidaat binnen een termijn van 3 schooldagen nadat 
hem de bezwaren zijn voorgelegd. 
 

5.7 Herkansing 
 
5.7.1 Elke kandidaat kan in de bovenbouw (klas 4/5havo en 4/5/6vwo) maximaal drie toetsen van het 

schooljaar herkansen (mits ze herkansbaar zijn, dit staat aangegeven in het vak-PTA).  Deze bepaling 
dient als volgt te worden gelezen: maximaal één herkansing na een van de eerste drie modules van een 
schooljaar. D.w.z.: maximaal één herkansing per module en in totaal dus maximaal drie over een heel 
schooljaar. Een toets mag slechts één keer herkanst worden. 

5.7.2 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
5.7.3 Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een georganiseerd herkansingsmoment vervalt het recht op 

deze herkansing. 
5.7.4 Zijn op een in het PTA aangegeven controlemoment (na de eerste drie modules van een schooljaar) niet 

alle absenties (OA, OT, UL e.d.) verantwoord, dan verspeelt de leerling het recht op herkansing van een 
toets uit de voorafgaande module(s).  

 
 
5.8 Het inhalen van toetsen  
 

Wanneer de leerling in de toetsperiode een of meer toetsen heeft gemist, moeten die op door de 
afdelings- of schoolleiding vastgestelde data worden ingehaald.  Deze data worden  zelk schooljaar 
duidelijk in het PTA alg. deel vermeld. 
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Wanneer een leerling niet correct is afgemeld voor een inhaaltoets, dan moet de leerling deze maken op 
het herkansingsmoment. Er mag dan géén herkansing (van een willekeurig ander vak) meer worden 
opgeven. Is een leerling bij meer dan één toets ongeoorloofd afwezig geweest, dan wordt ‘maatwerk’ 
toegepast. De afdelingsleider past een dergelijke maatregel toe, na advies te hebben ingewonnen van 
leerjaarcoördinator, mentor en de betreffende vakdocent(en). 
 
NB: inhaaltoetsen kunnen niet worden herkanst. 
 

5.9. Afsluiting schoolexamen 
 
5.9.1 Het schoolexamen kan pas dan worden afgesloten indien alle toetsen en onderdelen behorende bij de 

door de leerling gekozen vakken zijn afgelegd. Het vak l.o. moet met een voldoende of goed zijn 
afgesloten.  
In het geval van een bepaalde lichamelijke gesteldheid is het mogelijk een leerling een permanente 
vrijstelling te verlenen voor het vak l.o. Is er sprake van een permanente handicap hoeft de leerling 
geen vervangend onderwijs te volgen. Indien er sprake is van een blessure of een tijdelijke lichamelijke 
gesteldheid, dan krijgt de leerling een vervangende opdracht met vergelijkbare zwaarte als het gemiste 
onderdeel. Deze opdracht wordt gegeven door de betreffende vakdocent en dient binnen de betreffende 
studieperiode te zijn afgerond.  

5.9.2 Indien een kandidaat niet voldoet aan de in 5.8.1 gestelde verplichting kan de directeur na alle 
betrokkenen gehoord te hebben de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het schoolexamen of 
een van de andere maatregelen treffen, genoemd in artikel 6. 

 
5.10 ‘Houdbaarheid’ schoolexamens bij doubleren 

 
5.10.1 Wanneer de kandidaat tijdens de examenperiode doubleert of is afgewezen voor het eindexamen en het 

betreffende leerjaar overdoet, dan valt hij onder het PTA-reglement, inclusief wegingsfactoren e.d., van 
het nieuwe cohort.  

5.10.2 Doubleert de kandidaat of wordt hij afgewezen voor het eindexamen dan moet het programma van het 
betreffende leerjaar worden (over-)gedaan (uitzonderingen zie 5.9.3) Voor het al of niet overdoen van 
een of meer handelingsdelen ligt de beslissing bij de betreffende vakgroep. 

5.10.3  Voor gezakte kandidaten geldt een vrijstellingsregeling voor de vakken die met een schoolexamen (SE) 
worden afgesloten, m.a.w.: vakken waarvoor geen centraal examen (CE) bestaat. Deze vakken moeten 
wel met een voldoende zijn afgesloten. De vakken zijn: godsdienst, BSM, wiskunde D, O&O en 
informatica. Een vrijstellingsregeling geldt ook voor het PWS. Voor 5havo-leerlingen die hun opleiding in 
5vwo voortzetten geldt een vrijstellingsregeling m.b.t. de afgesloten vakken in klas 4. 
Voor leerlingen die in 4havo doubleren, geldt een vrijstellingsregeling voor de vakken maatschappijleer 
(MAAT) en culturele & kunstzinnige vorming (CKV), mits deze vakken met een voldoende zijn 
afgesloten. Voor zittenblijvers in 4vwo geldt deze regeling voor MAAT en voor zittenblijvers in 5vwo voor 
CKV. 

 
5.11 Overige bepalingen 

 
5.11.1 De schoolexamenresultaten, behaald in het laatste schooljaar van havo/ vwo, komen te vervallen, als de 

kandidaat niet slaagt voor het examen. 
5.11.2 Voor de kandidaat die in de bovenbouw h/v wordt toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen zijn 

gehouden, stelt de leerjaarcoördinator een regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de 
kandidaat. 
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6.        ONREGELMATIGHEDEN 
 

•  
6.1  Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen dan wel 

ten  aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft 
gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 

6.2   De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in 
 combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

• het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal 
examen, 

• het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

• het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen, de 
rekentoets of het centraal examen, 

• het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen 
in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen 
van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal 
examen. 

6.3   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. 

6.4  De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in 
beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de 
commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. 

6.5  In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing 
aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie 
stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze 
termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing 
zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen 
of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin 
van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de 
ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de 
inspectie. 

(bron: Eindexamenbesluit v.o., hoofdstuk 1, artikel 5)  

 
6.6 Het adres van de Commissie van beroep: 

 
Commissie van Beroep Examens 
T.a.v. Mw. Mr. M.A. van Zadelhoff 
p/a Molenstraat 109 
9402 JL Assen 
e-mail: m.vanzadelhoff@preadyz.nl 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=30a&g=2019-11-12&z=2019-11-12
mailto:m.vanzadelhoff@preadyz.nl
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De uitspraak van de commissie is voor alle betrokkenen bindend. 
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7. CENTRAAL EXAMEN 
 
7.1 Algemeen 
 
7.1.1 Het centraal examen wordt afgenomen conform het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 
7.1.2 Ten minste 14 dagen 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. 

7.1.3 (uit art. 37a van het Eindexamenbesluit)   
 In afwijking van art. 37, tweede lid, kan het bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste of direct 
daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle 
vakken van het eindexamen. 
Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten voordat in 
dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken aanvangt. 
Art. 49. Zevende lid en art. 50, vijfde lid, zijn van overeenkomstige toepassing. 
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend aan het 
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College voor toetsen en 
examens. 
Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct 
daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit 
centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. 

7.1.4 (uit art. 51a van het Eindexamenbesluit)      
Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van eindexamen in 
een vak op hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort of leerweg van inschrijving, stelt de 
directeur de kandidaat in de gelegenheid in dat vak alsnog het eindexamen af te leggen van die 
schoolsoort of leerweg. 

 
 

 
7.2. Gang van zaken tijdens het centraal examen 
 
7.2.1 De kandidaten maken het schriftelijk werk onder toezicht van door de directeur aangewezen leraren. In 

elk examenlokaal zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig.  
7.2.2 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke 

aard ook, aangaande de opgaven gedaan. 
7.2.3 Een overzicht van hulpmiddelen waarvan het gebruik door het CvTE is toegestaan, zal tijdig aan de 

leerlingen worden uitgereikt. 
7.2.4 Tassen, jassen, telefoons e.d. mogen niet naar het examenlokaal worden meegenomen. 
7.2.5 Het examenwerk mag niet met potlood worden gemaakt. 
7.2.6 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Ook het kladpapier wordt 

door de school gewaarmerkt en verstrekt. Kandidaten mogen geen papier meenemen naar het 
examenlokaal. 

7.2.7 De kandidaat vermeldt zijn examennummer, zijn naam en de naam van de betrokken examinator. 
7.2.8 Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat zich gedurende een toets van het 

examen niet verwijderen uit het examenlokaal. 
7.2.9 Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het lokaal te heersen. 
7.2.10 Een kandidaat mag ten hoogste een half uur na aanvang van de zitting nog aan het betreffende 

examen beginnen; de vastgestelde eindtijd blijft in dit geval voor hem ongewijzigd. Komt een kandidaat 
meer dan een half uur te laat, dan wordt hij van deelname aan de betreffende zitting uitgesloten.  

7.2.11 Gedurende een half uur volgende op het tijdstip van opening van de envelop is het een kandidaat niet 
toegestaan te vertrekken. 

7.2.12 Vanaf een kwartier voor het einde van een toets van het examen mogen de kandidaten het 
examenlokaal niet verlaten. 

7.2.13 Aan het einde van een zitting blijven de kandidaten zitten totdat een toezichthouder het sein geeft om 
te vertrekken. 

7.2.14 Het is de kandidaten verboden enig papier dat op het examen betrekking heeft op een andere plaats 
dan op de hun toegewezen tafel te leggen. 
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8. AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN 
 
8.1 De directeur kan toestaan dat een lichamelijk, visueel of anderszins beperkte kandidaat het examen 

geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In 
dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo 
spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 
Om het examen met dertig minuten te verlengen volstaat de diagnose van een deskundige. Indien 
andere faciliteiten dan verlenging van de examentijd noodzakelijk zijn, dient de deskundigenverklaring 
aan te geven waaruit die zouden moeten bestaan. Ook hiervan doet de directeur mogelijk mededeling 
aan de inspectie. 

8.2 Het bevoegd gezag kan toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het 
 schooljaar waarin hij examen aflegt ten hoogste vier jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor 
wie het Nederlands niet de moedertaal is, met betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde, 
tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het  gebruik van de Nederlandse taal van 
overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. 
Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt deze afwijking medegedeeld aan de inspectie. 
De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft slechts bestaan uit een verlenging van de duur 
van de 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. 

8.3. Spreiding voltooiing examen  
Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar
 langdurig ziek is, en een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de 
kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken 
eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend 
geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in 
het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in 
het tweede van deze schooljaren afgesloten (art. 59 van het Eindexamenbesluit VO). 

 
 
9. ABSENTIE 
 
9.1 Indien een kandidaat zonder geldige reden te laat bij een toets verschijnt, kan hij uiterlijk tot een half 

uur na het begintijdstip van de toets tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op 
het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 

9.2 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in staat is een toets te 
maken, moet dit schriftelijk of telefonisch op de dag van de toets voor de aanvang van de toets gemeld 
worden aan de directeur.  

9.3 Zodra een kandidaat die door ziekte een toets heeft verzuimd weer op school komt, dient hij een 
verklaring ondertekend door zijn ouders omtrent zijn verzuim in te leveren bij de directeur. In 
bijzondere gevallen kan de directeur een doktersverklaring eisen. 

9.4 Een kandidaat die in gebreke blijft de in 9.3 genoemde verklaring van de ouders in te leveren, wordt 
geacht niet reglementair afwezig geweest te zijn. 

9.5 Indien een kandidaat op grond van ongeoorloofde afwezigheid een toets niet heeft afgelegd neemt de 
directeur maatregelen overeenkomstig het gestelde in art. 6. 

9.6 Indien een toets van het schoolexamen niet is afgelegd op grond van geoorloofde afwezigheid kan deze 
ingehaald worden. Indien het een toets van het centraal examen betreft, wordt de kandidaat in het 
tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien. 

9.7 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen 
in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten 
overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 

9.8 De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter 
van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de directeur aan de commissie mede 
welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het 
centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: 
-  dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 8.2 toestemming is verleend dat met 
betrekking tot het vak Nederlandse taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig 
vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van 
de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit; 
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-  dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 8.1. toestemming is 
verleend dat hij het centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn 
mogelijkheden. 

9.9 Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatscommissie het resultaat mede aan de directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. NORMERING 
 
 Voor alle centrale examens havo/ vwo in het examenjaar 2020-21 geldt dat de score wordt vastgesteld 

met in achtneming van het bijbehorende correctievoorschrift. Met behulp van de landelijke vastgestelde 
omzettingstabel van het CvTE wordt de score omgezet in een cijfer. 

 
 
11. UITSLAG 
 
11.1.1 Het cijfer voor het schoolexamen. 

 
Het cijfer voor het SE is samengesteld uit de cijfers en de beoordelingen voor de toetsen en de 
praktische opdrachten, zodanig dat er aantoonbaar sprake is van een evenwichtige bijdrage van de 
verschillende onderdelen. Voor de bandbreedte van de cijfers (1 t/m 10), de vaststelling ervan (in 
decimalen) e.d. wordt verwezen naar de paragrafen 5.4.1 en 5.4.4.  

 In het PTA legt de school de weging van de verschillende onderdelen vast. 
 
11.1.2 Het cijfer voor het centraal examen 

 
Voor alle examenvakken bestaat er een CE, met uitzondering van de vakken maatschappijleer, 
godsdienst, CKV, BSM, wiskunde D, informatica en O&O. 
Het gemiddelde van de in het CE behaalde cijfers moet minimaal een 5,50 zijn om te kunnen slagen. 

 
11.1.3 Het eindcijfer voor het examen. 
 
 Indien in een vak alleen een SE is gehouden, is het SE-cijfer tevens het eindcijfer. 

Voor de vakken en programma’s waarin de kandidaat zowel SE als CE aflegt geldt dat het eindcijfer het 
gemiddelde is van het SE-cijfer en het CE-cijfer. Het SE-cijfer en het CE-cijfer worden uitgedrukt in 
cijfers met één decimaal. Het eindcijfer is een afgerond, geheel getal. 
 

 
11.2 Vaststelling uitslag 
11.2.1 De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van het 

bepaalde in 11.2.4. 
11.2.2 De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin de 

kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst vermelde vakken een 
eindexamen vormen als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 29 van het eindexamenbesluit vwo-havo-
mavo-vbo, dat voldoet aan het bepaalde in 11.2.4. 

11.2.3 Als een kandidaat door weglating van het resultaat van een vak kan slagen, dan moet de directeur dat 
vak buiten beschouwing laten. Dit kan het geval zijn, indien de kandidaat in meer dan het minimaal 
vereiste aantal vakken examen heeft gedaan (‘extra vak’). Het wordt wel op de cijferlijst vermeld, tenzij 
de kandidaat daartegen expliciet bezwaar heeft gemaakt. Als een vak buiten beschouwing wordt gelaten 
(meer dan één vak mag ook) dan moet wel een volledig examen overblijven.  

 Op een extra vak kan een leerling ook door de 5,5-eis voor het CE niet zakken.  
De algemene regel omtrent extra vakken geldt voor de gehele uitslagregel inclusief de CE-eis (vgl. art. 
48, 3 en art. 52, 3 van het Eindexamenbesluit VO). 
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11.2.4 Slaag-/zakregeling 6vwo 
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat een kandidaat alleen kan slagen als: 
1)  al de handelingsdelen tijdig en naar behoren zijn afgerond 
2)  het cijferbeeld compleet is  
3)  het profielwerkstuk tijdig is afgerond 
4)  al de absenties zijn verantwoord. 
Een 6vwo-leerling heeft 9 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, een moderne vreemde taal, 
vier profielvakken, één vak in het vrije deel en het combinatiecijfer (CKV, maatschappijleer, PWS, 
godsdienst).* 
In de huidige regeling slaagt de kandidaat wanneer:  
1. voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende is gehaald. Een leerling 
is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,50.  
2. ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde is gescoord. (N.B. Een cijfer lager dan een vijf bij deze vakken is dus niet toegestaan). 
3. de eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- alle vakken die meewegen zijn met een voldoende afgesloten. 
- of één eindcijfer is een 5 en de rest is 6 of hoger 

of één eindcijfer is een 4 en de rest is 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle vakken 
ten minste 6,0 is 
of twee eindcijfers zijn een 5, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle vakken ten 
minste 6,0 is 
of twee eindcijfers zijn een 5 en een 4, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 
vakken ten minste 6,0 is 

- LO is met een voldoende of goed afgesloten 
 
* De deelcijfers van het combinatiecijfer (CKV, maatschappijleer, PWS, godsdienst) moeten een 4 of 
hoger zijn. Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee en worden afgerond op 
gehele getallen. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de deelcijfers. Voor deze 
berekening worden de afgeronde cijfers gebruikt. 
NB  De eindcijfers van alle vakken, zowel van de vakken met uitsluitend een schoolexamen als van de 
vakken die een schoolexamen én een centraal examen hebben, worden in één stap afgerond naar een 
geheel getal. D.w.z.: is de eerste decimaal een 4 of lager: naar beneden. Indien de eerste decimaal een 
5 of hoger is: naar boven. 
 
 
 

11.2.5  Slaag-/zakregeling 5havo  
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat de kandidaat alleen kan slagen als: 
1)  al de handelingsdelen tijdig en naar behoren zijn afgerond 
2)  het cijferbeeld compleet is  
3)  het profielwerkstuk tijdig is afgerond 
4)  al de absenties zijn verantwoord. 
Een 5havo-leerling heeft 8 cijfers die meewegen. Dit zijn Nederlands, Engels, vier profielvakken, één 
vak in het vrije deel en het combinatiecijfer (CKV, godsdienst, maatschappijleer en PWS)*. 
In de huidige regeling slaagt de kandidaat wanneer:  
1. voor het centraal schriftelijk examen gemiddeld een voldoende is gehaald. Een leerling is dus 
gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CSE lager is dan een 5,50.  
2. ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is 
gescoord. (N.B. Een cijfer lager dan een vijf bij deze vakken is dus niet toegestaan). 
3. je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- alle vakken die meewegen zijn met een voldoende afgesloten. 
- of één eindcijfer is een 5 en de rest is 6 of hoger 

of één eindcijfer is een 4 en de rest is 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle vakken 
ten minste 6,0 is 
of twee eindcijfers zijn een 5, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle vakken ten 
minste 6,0 is 
of twee eindcijfers zijn een 5 en een 4, de rest 6 of hoger en waarbij het gemiddelde over alle 
vakken ten minste 6,0 is 

- LO is met een voldoende of goed afgesloten 
- schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder het vak wiskunde is afgelegd (zie hieronder). 
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* De deelcijfers van het combinatiecijfer (CKV, maatschappijleer, PWS, godsdienst) moeten een 4 of 
hoger zijn. Alle deelcijfers van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee en worden afgerond op 
gehele getallen. Het combinatiecijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de deelcijfers. Voor deze 
berekening worden de afgeronde cijfers gebruikt. 
NB  De eindcijfers van alle vakken, zowel van de vakken met uitsluitend een schoolexamen als van de 
vakken die een schoolexamen én een centraal examen hebben, worden in één stap afgerond naar een 
geheel getal. D.w.z.: is de eerste decimaal een 4 of lager: naar beneden. Indien de eerste decimaal een 
5 of hoger is: naar boven. 
 
Schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde (per 2020-21) 
Voor leerlingen die geen eindexamen doen in het vak wiskunde is het van belang dat het 
vervolgonderwijs kan zien wat het rekenniveau van een leerling is. Daarom komt er voor deze groep 
leerlingen in vmbo en havo (2F voor vmbo, 3F voor havo) een schoolexamen rekenen. De afnamevorm 
en het aantal examens bepaalt de school zelf. Hierdoor kan er bijvoorbeeld ook rekening worden 
gehouden met relatief zwakke rekenaars. Het resultaat voor het schoolexamen rekenen telt niet mee in 
de uitslag, maar wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. 
Het schoolexamen voor leerlingen zonder wiskunde gaat  in het schooljaar 2020-2021 in voor leerlingen 
die in dat jaar eindexamen doen. Op die manier wordt  het gat tussen het afschaffen van de rekentoets 
en de introductie van het schoolexamen rekenen zo klein mogelijk gehouden.  
Bron: Nieuwsbrieven ministerie van OCW, 26. 5.2020 
https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/afschaffing-rekentoets 
 
 

11.3 Herkansing 
De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te nemen aan de 
herkansing van het centraal examen in één vak of programma dat deel uitmaakt van het centraal 
examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken. Het hoogste van de cijfers behaald bij de 
herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal 
examen. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de directeur, resp. de 
leerjaarcoördinator die zorgdraagt voor een correcte afhandeling richting leerlingenadministratie, resp. 
DUO.  

 
11.4 Richtlijnen inzage van beoordeelde papieren centrale examens 
 

11.4.1 Uitgangspunten 
 
 De directeur geeft toestemming tot inzage in het centraal examenwerk. 
 De directeur draagt er zorg voor dat inzage geschiedt onder toezicht. 
 Bij deze inzage vindt geen discussie plaats over het toegekende aantal punten. 

 
11.4.2 Wat is ‘inzage’? 

 
Bij een inzage in een gemaakt examen krijgt de leerling de gelegenheid om zijn antwoorden te 
vergelijken met de antwoorden uit het correctiemodel, dit ter voorbereiding op een herexamen. Er 
wordt geen toelichting gegeven op de door de leerling gegeven antwoorden of de antwoorden uit het 
correctiemodel, noch op de beoordeling van het gemaakte examen.  De leerling heeft geen recht op 
teruggave van gemaakt werk of een kopie daarvan (zie voor de voorwaarden 11.4.3). 
Een kandidaat kan op basis van inzage van het door hem/haar gemaakte centraal examenwerk geen 
bezwaar maken bij de Commissie van Beroep tegen de beoordeling van het werk van het centraal 
examen. De correcte beoordeling is gewaarborgd door het inschakelen van de gecommitteerde (2de 
corrector; bij cspe’s een 2de examinator).  
Een kandidaat kan wel naar de rechter stappen. Uit jurisprudentie blijkt dat de rechter alleen in de 
beoordeling ingrijpt als blijkt dat sprake is van een onmiskenbare onzorgvuldige beoordeling. 

 
11.4.3 Voorwaarden 
 

Ten aanzien van inzage in het gemaakte examenwerk (1ste of 2de tijdvak) gelden de volgende afspraken: 
1.  inzage in een gemaakt examen is mogelijk tot zes maanden na de datum waarop de uitslag van het 
examen is vastgesteld (analoog aan art. 57 van het Eindexamenbesluit VO); 

https://www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuws/2020/05/26/afschaffing-rekentoets
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2. de inzage heeft betrekking op de examenopgave(n), het correctievoorschrift en het gemaakte 
examenwerk en de toegekende scorepunten (en desgewenst de omrekeningstabel van scorepunten 
naar beoordelingscijfer [N-termen]); 
3. de inzage blijft beperkt tot het examenwerk van het vak, waarin de leerling herexamen wil doen (na 
1ste tijdvak), resp. waarin de leerling herexamen heeft gedaan (na 2de tijdvak). 
4.  de inzage is eenmalig en heeft plaats na vaststelling van de scores; 
5. de inzage heeft uitsluitend plaats op school onder verantwoordelijkheid en in tegenwoordigheid van 
de examensecretaris of diens vervanger;  
6. indien de leerling dit wenst, vindt de inzage plaats in tegenwoordigheid van diens ouders/verzorgers; 
7. andere personen dan de leerling en diens ouders/verzorgers zijn niet gerechtigd om bij de inzage 
aanwezig te zijn; 
8. het is niet toegestaan om (gedeelten van) het gemaakte examenwerk op enigerlei wijze te kopiëren 
of mee te nemen. 

 
11.4.3 Onregelmatigheden bij correctie 

 
Wanneer in het werk van een afgewezen leerling door zowel de examinator (1ste corrector) als de 
gecommitteerde (2de corrector) een aantoonbaar correct antwoord 1 fout is gerekend, wordt de volgende 
procedure gevolgd: 

a. er wordt (via Examenloket of rechtstreeks) door de voorzitter van de examencommissie 
of bij diens afwezigheid door de examensecretaris van het geconstateerde melding 
gemaakt bij de Inspectie; 

b. na consultatie van de Inspectie zal doorgaans de gangbare route zijn: 
o de examinator kijkt de bewuste vraag opnieuw na en noteert het scorepunt; 
o de score wordt in WOLF aangepast (en indien van toepassing: op de DI200-lijst); 
o een kopie van het betreffende gedeelte van het examenwerk wordt (indien van toepassing: samen 

met de DI200-lijst) naar de gecommitteerde gezonden (mail); 
o de gecommitteerde kijkt de bewuste vraag opnieuw na en overlegt met de examinator 

(telefonisch); 
o bestaat er overeenstemming over de score dan wordt deze definitief gemaakt in WOLF (of indien 

van toepassing: op de DI200-lijst) en door gecommitteerde en examinator ondertekend; 
o de score wordt daarna in ‘Magister’ aangepast door de CLA, zodat het correcte cijfer verschijnt; 
o na ontvangst van de gefiatteerde (aangepaste) score in WOLF (indien van toepassing: de 

ondertekende DI200-lijst) is de uitslag definitief en kan zij (bijvoorbeeld ‘afgewezen’ wordt 
‘geslaagd’) worden aangepast. 

 
1 Het betreft hier dus niet díe antwoorden, waarover een verschil van interpretatie kan bestaan! 
 

 
 
12. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 
 
12.1 De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, 

een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn vermeld: 
a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen. 
b. de titel en het vak van het profielwerkstuk, alsmede de beoordeling van het profielwerkstuk. 
c. eindcijfers voor de examenvakken 
d. de uitslag van het eindexamen. 

12.2  Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden de 
eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, 
tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

13. CIJFERLIJSTEN 
13.1 De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat van een dagschool die de 

school verlaat een cijferlijst uit. 
13.2 De cijferlijst vermeldt het profiel en de vakken waarin de kandidaat examen heeft gedaan en de daarbij 

behaalde cijfers. 
 
14. GEHEIMHOUDING 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie 
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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. 

 

15.  SLOTBEPALINGEN 
16.1 Van de schriftelijke toetsen van het examen worden het gemaakte werk en de opgaven 6  

maanden na de laatste dag van het centraal examen op school bewaard. Daarna wordt het vernietigd. 
16.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur nadat hij de partijen  

gehoord heeft. 
16.3 Waar in dit reglement gelezen wordt: de ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen 

worden: de verzorgers/ verzorgers. 
 
 

 SCHOOLEXAMENREGLEMENT 
 

1. Het schoolexamen zal worden afgenomen volgens een programma van toetsing en afsluiting (PTA). 
2. Dit programma wordt jaarlijks uiterlijk 1 oktober vastgesteld . 
3. Het is mogelijk dat er in dit PTA wijzigingen of aanpassingen worden doorgevoerd als gevolg van 

organisatorische oorzaken. Deze wijzigingen zullen tijdig aan de leerlingen worden medegedeeld. 
4. Het programma bevat schriftelijke en/of mondelinge toetsen, handelingsdelen en praktische 

opdrachten.  
 

4.a  Schriftelijke- en mondelinge toetsen: 
Het werk van de leerlingen wordt beoordeeld aan de hand van een correctievoorschrift waarin 
mogelijke antwoorden en een puntenverdeling zijn opgenomen. 
 

4.b  Handelingsdelen (HD): 
Opdrachten behorende bij vakken waarvan per leerling door de docent moet worden vastgesteld of 
deze naar behoren zijn uitgevoerd. Deze worden beoordeeld met O, V of G. 
 

4.c Praktische opdrachten (PO) 
Bij sommige vakken komen praktische opdrachten voor. Beoordeling vindt plaats aan de hand van 
criteria die vooraf aan de leerling zijn bekend gemaakt. De praktische opdracht kan op meerdere 
manieren vorm worden gegeven, bijvoorbeeld als werkstuk of als presentatie. Praktische 
opdrachten worden met een cijfer beoordeeld. 
 

4.d Profielwerkstuk (PWS) 
In het voorlaatste leerjaar beginnen de leerlingen havo/ vwo aan het maken van een 
profielwerkstuk (PWS). Dit PWS wordt in het examenjaar, in elk geval vóór aanvang van het CE,  
afgerond. Aan dit werkstuk moeten minimaal 80 studiebelastinguren worden besteed. 
Gedetailleerde informatie over het PWS is opgenomen in de PWS-handleiding van de verschillende 
afdelingen. 

 
5. Examendossier 

Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat: 
- een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 
- een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen 
- informatie over de handelingsdelen 
Het examendossier wordt opgebouwd vanaf het vierde leerjaar.   
  

6. Planning toetsen 
De toetsen worden in vier toetsweken (eindexamenklassen: drie) gepland. Na elke module van 8 
schoolweken is er een toetsperiode van in de regel vijf dagen.  
 
 

7       Weging van de toetsen 
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Elke toets wordt gewogen in procenten. In het PTA van elk vak staat hoe de weging over de toetsen 
is vastgesteld.  
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          DATA: jaarrooster 2020-21 
 
augustus 17 

20 
start schooljaar 
start 1ste roosterperiode/ start lessen volgens rooster 

oktober 5-9 
11 
10 t/m 18 
22 t/m 28 

6vwo: PWS-presentaties 
5havo: inleveren concept-PWS (It’s Learning) 
HERFSTVAKANTIE 
toetsweek 1 

november 11 
12 
24 
26 

> controledag toetsweek 1 
5havo: PWS-presentaties 
* herkansing vwo mod. 1/ 5/ 9 
* herkansing havo mod. 1/ 5 

december 19 t/m 3 jan. KERSTVAKANTIE 
januari 11 t/m 15 

18 
25 t/m 3 feb. 
 
 
29 

toetsweek 2 
start 2de roosterperiode 
Cito kijk-/luistertoetsen examenklassen 
Adviesdata: 25/1 FATL havo; 27/1 ENTL vwo; 28/1 FATL vwo;                                  
29/1: DUTL havo; 1/2 ENTL havo; 3/2 DUTL vwo               
> controledag toetsweek 2 

februari 9 
11 
20 t/m 28 

* herkansing vwo mod. 2/ 6/10 
* herkansing havo mod. 2/ 6 
VOORJAARSVAKANTIE 

maart 18 t/m 24 toetsweek 3  
april 2 

5 
7 
13 
22 
23 

Goede Vrijdag 
Tweede Paasdag 
> controledag toetsweek 3  
* herkansing mod. 7 [5havo] en mod. 11 [6vwo] 
* herkansing mod. 3 [4havo, 4vwo} en mod. 7 [5vwo] 
eindcontrole cijfers schoolexamen 5havo en 6vwo 

mei 1 t/m 16 mei 
17 t/m 31 
24 

MEIVAKANTIE (incl. Hemelvaartsdag) 
CE 1ste tijdvak 
Tweede Pinksterdag 

juni 16 
21 t/m 24 

uitslag CE 1ste tijdvak 
CE 2de tijdvak (incl. aangewezen vakken) 

juli 2 
5 
6 
10 t/m 22 aug. 

uitslag CE 2de tijdvak; diploma-uitreiking vwo 
diploma-uitreiking havo (1) 
diploma-uitreiking havo (2) 
ZOMERVAKANTIE 

* tijdstip wordt tijdig bekendgemaakt 
 
NB  Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend; wijzigingen voorbehouden! 
 
Examenkandidaten moeten rekening houden met calamiteiten: het plannen van een vakantie e.d. direct ná het  
laatste examen wordt ten zeerste afgeraden! 
 
 

 
 
Ten slotte 
De directeur van de school beslist in alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet. 
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Bijlage 1: Rooster voor de centrale examens (tijdvak 1) van havo en vwo in 2021 
 
havo 

 
maandag 17 mei 2021 13:30-16:30 bedrijfseconomie havo 

dinsdag 18 mei 2021 
09:00-12:00 geschiedenis havo (bezemexamen) 

09:00-12:00 geschiedenis havo 

13:30-16:00 Engels havo 

woensdag 19 mei 2021 
09:00-12:00 kunst (algemeen) havo 

13:30-16:30 Nederlands havo 

donderdag 20 mei 2021 
09:00-12:00 aardrijkskunde havo 

13:30-16:30 natuurkunde havo 

vrijdag 21 mei 2021 

09:00-11:30 Duits havo 

13:30-16:00 handvaardigheid havo 

13:30-16:00 textiele vormgeving havo 

13:30-16:00 tekenen havo 

dinsdag 25 mei 2021 
09:00-11:30 muziek havo 

13:30-16:00 Frans havo 

woensdag 26 mei 2021 
13:30-16:30 wiskunde A havo 

13:30-16:30 wiskunde B havo 

donderdag 27 mei 2021 
09:00-12:00 filosofie havo 

13:30-16:30 biologie havo 

vrijdag 28 mei 2021 13:30-16:30 economie havo 

maandag 31 mei 2021 
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen havo 

13:30-16:30 scheikunde havo 

dinsdag 1 juni 2021 

09:00-11:30 Fries havo 

09:00-11:30 Russisch havo 

13:30-16:00 Spaans havo 

13:30-16:00 Turks havo 

13:30-16:00 Arabisch havo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-3/2021
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-4/2021
https://www.examenblad.nl/examen/engels-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/duits-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/frans-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/filosofie-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-havo-3/2021
https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-havo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-havo-3/2021
https://www.examenblad.nl/examen/fries-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/russisch-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/spaans-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/turks-havo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/arabisch-havo/2021
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vwo 
 
vrijdag 1 januari t/m woensdag 
26 mei 2021 
afnameperiode cpe vwo 
beeldende vakken 

schooleigen 
rooster 

handvaardigheid vwo 
tekenen vwo 
textiele vormgeving vwo 

maandag 17 mei 2021 
13:30-16:30 wiskunde A vwo 

13:30-16:30 wiskunde B vwo 

13:30-16:30 wiskunde C vwo 

dinsdag 18 mei 2021 
09:00-12:00 geschiedenis vwo 

13:30-16:00 Frans vwo 

woensdag 19 mei 2021 
09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur vwo 

13:30-16:30 biologie vwo 

donderdag 20 mei 2021 
09:00-12:00 filosofie vwo 

13:30-16:00 Engels vwo 

vrijdag 21 mei 2021 
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen vwo 

13:30-16:30 Nederlands vwo 

dinsdag 25 mei 2021 
09:00-12:00 Griekse taal en cultuur vwo 

13:30-16:30 economie vwo 

woensdag 26 mei 2021 
09:00-11:30 muziek vwo 

13:30-16:30 scheikunde vwo 

donderdag 27 mei 2021 

09:00-11:30 Duits vwo 

13:30-16:00 handvaardigheid vwo 

13:30-16:00 textiele vormgeving vwo 

13:30-16:00 tekenen vwo 

vrijdag 28 mei 2021 
09:00-12:00 aardrijkskunde vwo 

13:30-16:30 natuurkunde vwo 

maandag 31 mei 2021 

09:00-12:00 kunst (algemeen) vwo 

13:30-16:30 bedrijfseconomie vwo 

13:30-16:30 management en organisatie vwo 
(bezemexamen) 

dinsdag 1 juni 2021 

09:00-11:30 Fries vwo 

09:00-11:30 Russisch vwo 

13:30-16:00 Spaans vwo 

13:30-16:00 Turks vwo 

13:30-16:00 Arabisch vwo 

 
Bron: examenblad.nl (wijzigingen voorbehouden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-a-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-b-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/wiskunde-c-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-3/2021
https://www.examenblad.nl/examen/frans-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/latijnse-taal-en-cultuur-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/biologie-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/filosofie-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/engels-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/maatschappij-wetenschappen-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/nederlands-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/griekse-taal-en-cultuur-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/muziek-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/scheikunde-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/duits-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/handvaardigheid-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/textiele-vormgeving-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/tekenen-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/aardrijkskunde-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/natuurkunde-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/kunst-algemeen-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/management-en-organisatie-vwo/2021
https://www.examenblad.nl/examen/fries-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/russisch-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/spaans-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/turks-vwo-2/2021
https://www.examenblad.nl/examen/arabisch-vwo-2/2021


Versie: 10. 9.2020 21 
 

Bijlage 2: Regelgeving rondom (SE-)toetsen 
 
Aanwezigheid 
1. Je bent vijf minuten voor aanvang van de toets aanwezig in het in ‘Zermelo’ vermelde toetsruimte. Denk 
eraan: je mag uitsluitend in de voor jou ingeroosterde toetsruimte je toets(en) maken! Meld je je bij het 
verkeerde lokaal, dan word je niet toegelaten. 
 
2. a. Bij verhindering, om welke reden dan ook, moet je voor het begin van de toets worden afgemeld 
(ouderportaal of telefonisch (0515) 482 482). Bij afwezigheid tijdens toetsen moet je elke dag opnieuw door je 
ouders/verzorgers worden afgemeld.  
 b. Wanneer je een toets hebt gemist, stuur je nog dezelfde dag de vakdocent(en) een mail. Voor het 
inhalen van toetsen zijn afzonderlijke, centraal georganiseerde momenten vastgesteld.  
 c. Ben je niet op tijd of correct afgemeld voor een toets, dan moet je deze maken op het 
herkansingsmoment. Je mag dan géén herkansing meer opgeven. Ben je bij meerdere toetsen ongeoorloofd 
afwezig geweest, dan wordt ‘maatwerk’ toegepast. De afdelingsleider past een dergelijke maatregel toe, na 
adviezen van leerjaarcoördinator, mentor en de betreffende vakdocent(en).  
  
 
3.  Legitimatie is verplicht! Leg duidelijk zichtbaar voor de surveillanten je schoolpas op je tafel. 
 
4. Als je te laat komt, krijg je geen extra toetstijd. 
 
5. Als je meer dan 15 minuten te laat komt, mag je niet meer aan de toets meedoen. 
 
6. Bij het maken van ‘computertoetsen’ en/of het gebruik van het spraaksyntheseprogramma ‘Kurzweil’ 
hoort een aparte inlogcode. Het inloggen op een eigen account is daarbij verboden. 
 
Let op! Aan luistertoetsen mag je niet meer deelnemen als je te laat komt – ook al gaat het ‘maar’ om een halve 
minuut! 
 
 
Bij het maken van de toets 
6. Toegestaan zijn pennen (blauw of zwart schrijvend), gum, passer, liniaal, geodriehoek en 
rekenmachine. Potlood mag alleen gebruikt worden voor tekeningen. Tipp-ex e.d. is verboden. 
 
7. Noteer op elk antwoordblad dat moet worden nagekeken (incl. eventuele bijlagen) je voor- en 
achternaam, het te toetsen vak (dus duidelijk bijvoorbeeld wiskunde A of wiskunde B), de naam van je docent 
en de correcte datum. 
 
8. Alle naslagwerken (woordenboeken, atlas, Binas, enz.) en tabellenboekjes die tijdens een toets gebruikt 
mogen worden – aangegeven op het toetsprotocol onder “Toegestane hulpmiddelen” – dienen absoluut 
onbeschreven te zijn. Ook mogen er geen (spiek-) briefjes, plakkertjes e.d. aan de hulpmiddelen worden 
toegevoegd, resp. in de toetsruimte worden meegenomen. 
 
9. Voor alle hulpmiddelen geldt, dat deze alleen voor eigen gebruik bestemd zijn en tijdens de toets niet 
onderling van elkaar geleend mogen worden. 
  
10. Je mag geen jassen, tassen e.d. meenemen in de toetsruimte (gebruik de garderobe of je kluisje). 
Mobiele telefoons, iPads, smartwatches e.d. zijn in de toetsruimte eveneens niet toegestaan. Bewaar deze je 
zolang in bijvoorbeeld je kluisje. Bij zittingen in de aula kun je gebruik maken van de daarvoor bestemde kasten 
en opbergvakken buiten de aula. 
 
11. Je mag niets meer toevoegen aan het antwoordblad, wanneer de surveillant heeft aangegeven dat de 
toetstijd voorbij is. De opgaven en de antwoordbladen dienen als één pakket/bundel bij de surveillant te worden 
ingeleverd. 
 
 
Als je (eerder) klaar bent met de toets 
12. Je mag tijdens de eerste 15 minuten van de toets de toetsruimte niet verlaten. Dit geldt tevens voor de 
laatste 15 minuten van de toets, om teveel geloop en verstoring te voorkomen. 
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13. Wanneer je eerder klaar bent, mag je de toetsruimte verlaten, mits dit zodanig gebeurt dat andere 
leerlingen daar geen last van ondervinden (let op de beperking onder punt 12). 
 
14. Wanneer je eerder vertrekt, mag je niet in de directe omgeving van de toetsruimte blijven, omdat dit 
storend is voor leerlingen die nog aan de toets bezig zijn. Je gaat dan dus naar buiten of naar de kantine. 
 
15. De toetsruimte wordt door jou netjes achtergelaten (stoelen aangeschoven onder de tafeltjes, afval en 
kladpapier in de prullenbak). 
 
 
Fraude 
16. Wanneer je je schuldig maakt aan fraude, dan wordt dit door de surveillant onmiddellijk kenbaar 
gemaakt aan de afdelingsleider of de leerjaarcoördinator. Gelegenheid geven tot fraude is ook fraude. 
 
17. Wanneer je je op een of andere wijze schuldig maakt aan fraude, dan kunnen verschillende 
maatregelen genomen worden (vgl. hfdst. 6: ‘Onregelmatigheden’). 
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Bijlage 3: Richtlijnen m.b.t. het centraal examen havo en vwo 
 
1. Na inlevering van alle schoolexamencijfers bij DUO en na inlevering van de verklaring dat je alle 
handelingsdelen naar behoren hebt verricht, kun je deelnemen aan het centraal examen. 
 
2. Het meenemen in de examenzaal van jassen, tassen, mobiele telefoons, een smartwatch, etuis en alle 
mogelijke, hier niet genoemde digitale informatiedragers is niet toegestaan. 
 
3. De examenroosters geven aan waar je moet zijn en hoe laat. Het is verstandig van te voren de 
gegevens nog eens apart op een kalender of in je agenda te zetten en ze ook thuis door te geven en ergens op 
te hangen (prikbord o.i.d.)  
 
De meeste examenzittingen zijn in de aula en de gymzaal van Hemdijk 2; de kandidaten met recht op ‘extra tijd’ 
zitten vaak op een afzonderlijke plek. Raadpleeg zorgvuldig je examenrooster, wanneer je waar wordt verwacht!  
 
Het is belangrijk dat er in en rond de examenzalen rust heerst. Ga dus in deze periode geen nieuwe, piepende 
en krakende schoenen testen…! Verlaat na afloop van elke examenzitting zo snel mogelijk gebouw en terrein 
van de school. Het ‘nabeschouwen’ moet beslist ergens anders plaatshebben.  
 
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of afname niet mogelijk is, zoals 
in 2013 als gevolg van de examendiefstal op een school in Rotterdam, hebben de examenorganisaties een 
continuïteitsplan met een aantal noodscenario's opgesteld. In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één 
of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het 
moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 10 juli 2021). Het is dus verstandig 
géén vakantie te plannen vóór 10 juli 2021! 
 
4. Het is erg belangrijk, dat iedereen tijdig aanwezig is. Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten voor het 
begin van een zitting in de toetszaal zit; dat maakt het de surveillanten mogelijk rustig te controleren en naar 
iemands afwezigheid te informeren en desgewenst actie te ondernemen. Op de tafels ligt een kaartje met je 
naam: neem uitsluitend dáár plaats. Na afloop van een zitting ruim je je tafel op en neem je je spullen mee. 
 
5. In geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden moet, zo vroeg mogelijk én vóór de 
examenzitting, telefonisch bericht worden gedaan aan het secretariaat van de school (0515 482482). Zorg 
ervoor dat de school contact met je kan opnemen: geef een telefoonnummer door, waaronder je bereikbaar 
bent. Controle na de ziekmelding is mogelijk. 
 
6. Oproepen voor testen, (rij-)examens of keuringen die samenvallen met examens, moeten worden 
verzet. Je krijgt er geen uitstel van het examen voor. Dit geldt uiteraard ook voor tandartsafspraken e.d. 
 
7. Wie te laat komt (zonder dat er sprake is van overmacht) krijgt minder werktijd. Kom je meer dan 30 
minuten te laat, dan mag je niet meer aan de betreffende examenzitting deelnemen. Het uitvallen van een trein 
of bus wordt meestal niet als overmacht beschouwd. 
 
Bij onvoorziene gebeurtenissen kan het noodzakelijk zijn om contact met je ouder(s)/verzorger(s) op te nemen. 
Zorg ervoor dat je bij elke zitting een telefoonnummer bij je hebt, waarop je ouder(s)/verzorger(s) bereikbaar 
zijn. 
  
Tussen het aanvangstijdstip van een examen en een half uur na dat aanvangstijdstip mag je de examenzaal niet 
verlaten. 
 
8. Het examen muziek voor havo en vwo wordt afgenomen met behulp van het programma Facet. 
 
9. Bij geconstateerde onregelmatigheden tijdens een examen moet je, onder begeleiding van een 
surveillant, de examenzaal verlaten en je bij een directielid melden (zie ook PTA). 
 
10. 15minuten-regel: een kwartier voor het einde van een examenzitting deelt een van de surveillanten je 
mee dat je vanaf dat moment nog maximaal vijftien minuten de tijd hebt. Na deze mededeling verlaat je de 
examenzaal niet meer vóór de officiële sluitingstijd (zie verder onder 13). 
 
11. Examenopgaven: tijdens de duur van een examenzitting is het niet toegestaan de examenopgaven mee 
te nemen uit de examenzaal. Ook kladpapier, aantekeningen e.d. mogen niet worden meegenomen. Pas 
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wanneer de examenzitting is gesloten, mogen de examenopgaven e.d. uit de examenzaal worden opgehaald en 
meegenomen. 
 
12. Inleveren: als je klaar bent, doe je alle papieren die moeten worden nagekeken, ook de bijlagen, in één 
bundel. Die overhandig je persoonlijk aan de surveillant. Op elk blad dat moet worden nagekeken moet je je 
naam en examennummer vermelden. Na het inleveren van je examenwerk en het verlaten van de 
examenruimte, kun je niets meer in je examenwerk veranderen en/of herstellen!  
 
13. Einde van de zitting. Aan het einde van de zitting blijf je zitten. De surveillanten halen het werk op. Je 
bent verplicht hun de in te leveren papieren, in één foliovel gelegd, persoonlijk te overhandigen. Op elk blad dat 
moet worden nagekeken moet je je naam en examennummer vermelden. Je mag pas vertrekken als de 
surveillanten het aantal werkstukken hebben gecontroleerd en je het sein tot vertrek hebben gegeven. 
 
14. Netheid examenzaal: Voordat je vertrekt het volgende doen s.v.p.: 
a. stoel aanschuiven 
b. tafel opruimen (koffiebekertje e.d., kladpapier en je eigen spullen meenemen; naamkaartje 

opruimen/weggooien!) 
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