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VOORWOORD 
 
De hier volgende tekst is het examenreglement vastgesteld door het bevoegd gezag van de RSG N.O.-VELUWE. 
Hiermee voldoet de RSG N.O.-VELUWE aan de verplichting uit het Eindexamenbesluit VO  artikel 31. 
 
Het examenreglement vormt de verbinding tussen wet- en regelgeving en overheidsvoorschriften

1
 enerzijds en de 

schoolinterne regelgeving anderzijds. Het is als zelfstandig document leesbaar, maar in geval van onduidelijkheid of 
waar het leidt tot interpretaties, of strijdig is met de betreffende wet- en regelgeving, zijn de teksten van de 
overheidsvoorschriften bepalend. 
Het reglement is opgebouwd in dezelfde volgorde als het Eindexamenbesluit VO; bij ieder artikel is voor zover 
mogelijk een verwijzing naar het bijbehorende artikel uit het Eindexamenbesluit VO  opgenomen: verwijzend naar 
letterlijk citaat (citaat Eindexamenbesluit VO  art), een selectie (selectie Eindexamenbesluit VO  art) of uitwerking 
(uitwerking Eindexamenbesluit VO  art). Als een artikel uit dit reglement inhoudelijk overeenkomt met een artikel 
uit het Eindexamenbesluit VO, maar ter wille van de leesbaarheid tekstueel is gewijzigd, wordt dit aangegeven door 
“conform Eindexamenbesluit VO” . 
 
In het Eindexamenbesluit VO is een aantal bevoegdheden rechtstreeks aan de rector/directeur toegekend. Er zijn 
ook bevoegdheden die het Eindexamenbesluit VO toekent aan het bevoegd gezag of aan de Examencommissie.  
Het bevoegd gezag van de RSG N.O.-Veluwe is het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Noordoost 
Veluwe; statutair is dat het College van Bestuur van de Aurora-onderwijsgroep.  
 
Aan alle leerlingen in de bovenbouw wordt een examenreglement en een Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) in digitale vorm ter beschikking gesteld; het PTA is een integraal onderdeel van het Examenreglement. Het 
Eindexamenbesluit VO is te raadplegen via het internet (www.examenblad.nl). 
 
Vanwege de leesbaarheid is in dit reglement gekozen voor de mannelijke persoonsvorm. Overal waar hij/hem 
staat, kan ook zij/haar/onbepaald gelezen worden.  
De gele achtergrondkleur in de bijlagen van het reglement is aangebracht in de brondocumenten waaruit zij 
afkomstig zijn en is en heeft geen relatie met de aanpassingen van dit reglement.  
 
1  

Bedoeld zijn: de Wet op het voortgezet onderwijs; het inrichtingsbesluit WVO; het Eindexamenbesluit VO  en bindende voorschriften 

van het Ministerie van OCW, de Inspectie voor het Onderwijs, het College voor Toetsen en Examens  of het CITO. 
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EXAMENREGLEMENT   RSG N.O.-VELUWE 
Het bevoegd gezag van de RSG N.O.-VELUWE, gelet op het Eindexamenbesluit VO  en aanvullende regelgeving op 
dit besluit, stelt het navolgende examenreglement voor de RSG N.O.-Veluwe vast. Dit reglement treedt in werking 
op 1 oktober 2021 en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld voor 1 oktober. Voor de navolgende schooljaren geldt 
hetzelfde reglement met inbegrip van de vermelde wijzigingen en eventuele latere aanpassingen op grond van de 
wet- en regelgeving). 
Bij eventuele strijdigheid met de landelijke regelgeving prevaleert uiteraard die landelijke regelgeving. 
 

SPECIALE ATTENDERINGEN 
Hulpmiddelen 
De laatste jaren zijn herhaaldelijk gewijzigde regels van kracht geworden voor het gebruik van hulpmiddelen bij 
examens. Extra aandacht is vooral gewenst voor de wijzigingen voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie en 
lichamelijke beperkingen. In algemene zin bevat dit reglement bepalingen voor deze groepen leerlingen in artikel 
D1-2 lid 13. De specifieke regelingen voor de examens 2022 staan in bijlage P. van dit reglement. 
De specifieke regelingen voor de examens 2023 zijn al beschikbaar via examenblad.nl en worden in het 
Examenreglement voor 2022-2023 verwerkt. 
Lees s.v.p. ook de hierna opgenomen informatie onder “Grafische rekenmachines als toegestaan hulpmiddel bij de 
CE’s wiskunde havo en vwo” 

COVID-19 gerelateerde maatregelen 
In 2021 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een Servicedocument voor schoolbesturen 
funderend onderwijs coronavirus COVID-19 gepubliceerd   
Bij het opstellen van dit Examenreglement waren nog geen nadere instructies voor de examens van het schooljaar 
2021-2022 bekend. Zodra een nadere versie van het Servicedocument verschijnt zullen de voor het examen 
relevante delen verwerkt worden.   

 
CSPE in 2021 -2022 
In het schooljaar 2021-2022 geldt voor de cspe’s een ruimere afnameperiode: 16 februari tot en met 22 juli 2022. 
(bron: Septembermededeling 2022 Examenblad.nl)  

 
Examens BB en KB  
Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt net zoals in schooljaar 2020-2021 een verlengde 

afnameperiode. Het examenjaar 2022 is opnieuw een keuzejaar waarin alle vmbo-scholen voor de algemene 

vakken bb en kb kunnen kiezen tussen ‘BB- en KB-flex’ en papieren CE’s met vaste afnametijdstippen. 
Voor de flexibele en digitale centrale examens bb en kb geldt net zoals in schooljaar 2020-2021 een verlengde 
afnameperiode van 4 april tot en met 22 juli.  
(bron: Septembermededeling 2022 Examenblad.nl) 
 
Aanpassingen regelgeving  
In 2018 en 2019 is ophef ontstaan rondom de eindexamens. Het bleek dat leerlingen het schoolexamen (SE) niet 
voldoende hadden afgerond voor de start van de centrale examens (CE). Onderzoeken die uitgevoerd zijn naar 
aanleiding van deze incidenten lieten zien dat er kwetsbaarheden zijn in de kwaliteitsborging van het 
schoolexamen. De examenincidenten waren een wake-up call voor het veld en scholen hebben samen met de VO-
raad actie ondernomen om de kwaliteit van de schoolexaminering te versterken. De aanpassingen in de 
regelgeving ondersteunen deze ontwikkeling. De wijzigingen in het eindexamenbesluit vo (hierna: EBVO) regelen 
op hoofdlijnen de volgende vier dingen: 

 Het wordt verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de 
kwaliteit van de schoolexaminering. 

 In het EINDEXAMENBESLUIT VO worden de taken van de examensecretaris verduidelijkt en wordt de 
verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, 
met als doel om zijn of haar positie te versterken. 

 Er worden twee aanpassingen gedaan rondom het programma van toetsing en afsluiting (PTA): 

 Het wordt verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) 
examenstof en de toetsen in het PTA. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/20/brief-nahang-eerste-kamer


 Er wordt verduidelijkt hoe het PTA tot stand moet komen, en hoe deze (in uitzonderlijke gevallen) 
nog na 1 oktober kan worden aangepast. 

 Het wordt verplicht dat scholen de schoolexamen resultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan 
leerlingen voor de start van de centrale examen in de vorm van een ondertekend document. De afronding 
van de schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd. 

Deze maatregelen gelden vanaf 1 augustus 2021. 

Tweede correctie BB- en KB-flex 
In 2021 heeft een succesvolle pilot plaatsgevonden waarin tweede correctie bij BB- en KB-flex is getest.  
In 2022 is tweede correctie bij BB- en KB-flex verplicht. Dat betekent dat de scholen die de BB- en KB-flex examens 
afnemen zelf verantwoordelijk zijn voor het laten verrichten van eerste en tweede correctie. De scholen kunnen 
daarvoor docenten inschakelen uit de eigen school, maar het kunnen ook correctoren zijn van een andere school 
binnen hetzelfde bestuur of een school uit de regio. 
Voor een beschrijving van de werkwijze zie hoofdstuk 7 van de brochure ‘Kaders BB- en KB-flex 2022’. 

Met de invoering van de tweede correctie is een volgende stap genomen naar het regulier maken van BB- en KB-
flex.  (bron: Septembermededeling 2022 Examenblad.nl). 

Instellen Examencommissie verplicht 
Voor scholen voor voortgezet onderwijs is het sinds 1 augustus 2021 verplicht de examencommissie ingesteld te 
hebben. De examencommissie is ingesteld voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering. Het 
bevoegd gezag kan zelf bepalen op welk niveau zij de examencommissie inricht. 
 
De belangrijkste taak van de examencommissie is het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. De 
examencommissie kijkt naar het geheel van de kwaliteit van schoolexaminering binnen de school. Deze evaluatie is 
breder dan alleen de uitvoering van de werkzaamheden van de examencommissie zelf en ook breder dan alleen de 
organisatie van de schoolexaminering. Te denken valt aan de duidelijkheid en transparantie van de taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het 
PTA en het examenreglement, of wordt voldaan aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de totstandkoming van de 
schoolexamentoetsen, het aantal en type maatregelen dat getroffen is etc. 
Bron: Examenblad.nl publicatie augustus 2021 
 
Wolf  
Via Wolf verzamelt Stichting Cito afnamegegevens. Dat gebeurt ten behoeve van de normering van de centrale 
examens. Stichting Cito heeft bij het adviseren over de normering voldoende aan anonieme informatie, waardoor 
de privacy van de examenkandidaten niet in het geding is. Derhalve is er volgens de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG) voor anonieme gegevensuitwisseling ter ondersteuning van de normering geen 
overeenkomst met de school nodig. 
 
Dat ligt anders bij de aanvullende dienstverlening die via Wolf mogelijk is, zoals de mogelijkheid om 
- over de uitgewisselde gegevens groepsrapportages te ontvangen; 
- gegevens uit te wisselen met de school voor tweede correctie; 
- de tweede correctie via Wolf af te handelen; 
-  (vastgestelde en gefiatteerde) scores uit te wisselen met het leerling-administratiesysteem. 
Voor deze aanvullende dienstverlening gaat Stichting Cito persoonsgegevens van leerlingen en correctoren van de 
school verwerken. De RSG N.O.-Veluwe sluit hiertoe een dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst met 
Stichting Cito.  
 
 
  



Grafische rekenmachines als toegestaan hulpmiddel bij de CE’s wiskunde havo en vwo 
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) bepaalt jaarlijks in een regeling welke hulpmiddelen zijn toegestaan 
tijdens de centrale examens. Voor de centrale examens in de vakken wiskunde a, b en c op havo- en vwo-niveau 
hebben leerlingen een grafische rekenmachine nodig. Over het algemeen beschikken veel types grafische 
rekenmachines over te veel functionaliteiten voor een goede toetsing van de examenstof. Daarom worden bij het 
centraal examen alleen die types grafische rekenmachines toegestaan, waarbij functionaliteiten die een onterecht 
voordeel geven kunnen worden geblokkeerd door middel van een examenstand. Om de controle voor 
examinatoren mogelijk te maken is verder vereist dat gedurende het examen zichtbaar is dat de rekenmachine in 
de juiste examenstand staat. De examenstanden worden door het CvTE goedgekeurd en waar nodig door de 
fabrikant bijgesteld. 
 
De regeling toegestane hulpmiddelen bevat een lijst met meerdere actuele types die zijn toegestaan. Vaak 
schrijven scholen daarvan een bepaald type voor. Voor het lesgeven wordt het namelijk als praktisch ervaren dat 
alle leerlingen in de klas over hetzelfde apparaat beschikken, aangezien verschillende typen verschillend kunnen 
werken. Aan welk type de voorkeur wordt gegeven, is een professionele afweging die betrokkenen op de scholen 
zelf kunnen maken. 
 
Als een type grafische rekenmachine eenmaal is toegestaan bij het centraal examen blijft deze meerdere jaren op 
de lijst staan. Bij de centrale examens van 2022 zijn dat negen types van vier verschillende merken. Zie regeling 
hulpmiddelen 2022. Dat zijn dezelfde toegestane rekenmachines die voor vwo sinds 2019 en voor havo sinds 2018 
zijn toegestaan, aangevuld met enkele nieuwe types. Fabrikanten stellen de examenstand bij van machines 
waarvan zij de software nog ondersteunen. Dit betekent dat machines die niet langer door de fabrikant 
ondersteund worden niet langer worden toegestaan. Vandaar dat per examenjaar 2023 twee types rekenmachines 
niet meer op de lijst staan die jarenlang wel toegestaan zijn geweest, in dit geval zeven jaar of langer. 
In de tabel hieronder staat met een kruisje aangegeven welke types in de examenjaren 2022, 2023 en/of 2024 zijn 
toegestaan. 
 

Merk Type 2022 2023 2024 

Casio 

fx-9860GII(SD) X X X 

fx-CG20 X 
    

fx-CG50 X X X 

Hewlett Packard HP Prime X X X 

Texas Instruments 
TI-84 Plus T, de basisversie met LED 
lampje 

X 
    

  
TI-84 Plus CE-T X X X 

  TI-Nspire CX (alleen de versie 
zonder CAS) 

X X X 

  TI-Nspire CXII-T (zowel de versie 
met als zonder CAS) 

X X X 

NumWorks 
De grafische rekenmachine van 
NumWorks 

X X X 

NB 
Casio type fx-9860GII(SD) is voor het laatst toegestaan bij de centrale examens havo/vwo 2025.  
Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan voor het examenjaar 2024. 
bron:  Examenblad.nl publicatie 9 september 2021 
 

 

 

 

 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022
https://www.examenblad.nl/publicatie/20200622/regeling-toegestane-hulpmiddelen/2022


A.  ALGEMENE BEPALINGEN (HOOFDSTUK I EINDEXAMENBESLUIT VO  art. 1 t/m 5) 

 
Artikel A-1  Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

Bevoegd gezag het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe, i.e. het 
College van Bestuur van de Aurora Onderwijsgroep 

  

Teamleider het lid van de schoolleiding dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de 
samenstellende afdelingen van de RSG N.O.-Veluwe;  
binnen de RSG N.O.-Veluwe wordt deze functie doorgaans aangeduid als teamleider.  

  

Centraal examen de examens die landelijk worden afgelegd en centraal worden bepaald; 

  

CvTE College voor Toetsen en Examens 

  

Eindexamen een examen in de in de artikelen 11 t/m 25 van het Eindexamenbesluit VO  
voorgeschreven vakken 

  

Examencommissie door het bevoegd gezag ingestelde commissie verantwoordelijk voor de de borging van de 
kwaliteit van de schoolexaminering en de organisatie van het examen 

  

Examendossier het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het 
bevoegd gezag gekozen vorm; 

  

Examenstof de aan de kandidaat te stellen eisen; 

  

Examinator degene die belast is met het afnemen van het examen 

  

Gecommitteerde een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van het Eindexamenbesluit VO ; 

  

Herkansen het voor de tweede maal afleggen van een toets of andere prestatie waaraan een 
beoordeling voor het schoolexamen moet worden toegekend ter mogelijke vervanging van 
het resultaat dat bij de eerste gelegenheid is behaald.  

  

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

  

Inhalen Het voor het eerste maal afleggen van een toets of praktische opdracht of andere prestatie 
waaraan een beoordeling voor het schoolexamen moet worden toegekend op een later vast 
te stellen tijdstip dan de eerst geboden gelegenheid 

  

Inspectie de inspectie voor het onderwijs , bedoeld in art. 113 en 114 van de wet; 

  

Kandidaat eenieder die tot het (deel) eindexamen wordt toegelaten; 

  

Leerweg Een nadere aanduiding voor het onderwijs in het vmbo; we onderscheiden theoretische, 
gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerwegen 

  

Minister onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 

  

Ouders ouders, voogden of verzorgers; 

  

Profiel Een nadere richtingsaanduiding voor het onderwijs in havo en vwo; we onderscheiden N&G, 
N&T, C&M, E&M 

  



Profielwerkstuk het in artikel A-4 van dit reglement (gelijkluidend aan artikel 4 van het Eindexamenbesluit 
VO ) bedoelde profielwerkstuk; in het verleden werd in het vmbo gesproken van 
“sectorwerkstuk”; waar die term nog voorkomt in PTA’s wordt “profielwerkstuk” bedoeld. 

  

PTA het programma van toetsing en afsluiting, zoals bedoeld in het Eindexamenbesluit VO; 

  

Rector/directeur de rector/directeur van de RSG N.O.-Veluwe;  
waar het gaat om taken/bevoegdheden van het bevoegd gezag (de Stichting Openbaar 
Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe) wordt hieronder tevens verstaan het College van 
Bestuur van de Aurora-onderwijsgroep;  
waar het gaat om de schoolleidersbevoegdheden wordt hieronder tevens verstaan het 
daartoe gemandateerde lid van het managementteam van de RSG N.O.-Veluwe. 

  

School de RSG N.O.-Veluwe te Epe 

  

Schoolexamen de onderdelen van het examen, waarvoor de school de opgaven produceert en  
het schoolexamencijfer bepaalt; 

  

Schoolleiding  de teamleiders van de RSG N.O.-Veluwe 

  

Secretaris van het 
eindexamen 

een daartoe door de rector/directeur aangewezen personeelslid van de school. 
 

  

Sector Een nadere richtingsaanduiding voor het onderwijs in het vmbo, voorbeelden: zorg en 
welzijn, economie, techniek, groen 

  

Sectorwerkstuk het in artikel A-4 van dit reglement (gelijkluidend aan artikel 4 van het Eindexamenbesluit 
VO ) bedoelde profielwerkstuk; “sectorwerkstuk” en “profielwerkstuk” zijn dus synoniem; 
”profielwerkstuk” is de formele term. 

  

Toets een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische 
opdracht  

  

Vakken vakken, intrasectorale programma’s en andere programmaonderdelen; 

  

Wet de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO); 

  

TOEVOEGING Voor termen uit dit reglement die niet in deze begrippenlijst zijn opgenomen wordt 
verwezen naar artikel 1 van het Eindexamenbesluit VO. 

 

Artikel A-2  Toelating tot het eindexamen (selectie en uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 2) 

1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de 
opleiding een eindexamen af te leggen. 

2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen kandidaten toelaten die niet als leerling van de 
school zijn ingeschreven.  Hiervoor is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het 
Eindexamenbesluit VO art. 2. lid 5 t/m 7. 

  

Artikel A-3  Afnemen eindexamen (citaat en uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 3 ) 
 

1. De rector/directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag het eindexamen af. 

  

Artikel A-4 De examensecretaris (citaat en uitwerking Eindexamenbesluit VO art 3a) 

2.  De rector/directeur wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot 
examensecretaris van het eindexamen. Een examensecretaris is tevens examensecretaris 
van de deeleindexamens. 

3. De rector/directeur en de examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs 



verrichten gezamenlijk de taken bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, 48, eerste en derde 
lid, 52, zesde lid, en 59, vierde lid van het Eindexamenbesluit VO.  
Dat betreft:  
- zij tekenen voor verstrekking aan de kandidaten van alle beoordelingen, resultaten en 
cijfers van het examendossier, schoolexamen, beoordelingen van vakken waarvoor geen 
cijfer wordt vastgesteld en beoordelingen van profielwerkstukken (zie EINDEXAMENBESLUIT 
VO artikel 33) 
- zij stellen de uitslag van het eindexamen vast (zie EINDEXAMENBESLUIT VO art 48 lid 1 en 
3) 
- zij tekenen de diploma’s en cijferlijsten (zie EINDEXAMENBESLUIT VO art. 52 lid 6) 
- zij stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen na het eerste 
schooljaar van een gespreid centraal examen of schoolexamen (zie EINDEXAMENBESLUIT VO 
art 59 lid 4) 

4.  De examensecretaris heeft de taak om de directeur te ondersteunen bij: 
a.het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen 
b.de uitvoering van het examenreglement bedoeld 
c.de uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting 
d.de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de 
schoolexamens 

5. De rector/directeur stelt een taakomschrijving voor de examensecretaris vast waarin in ieder 
geval de hierboven vermelde taken worden opgenomen. 

6.  De rector/directeur verstrekt de taakomschrijving aan het bevoegd gezag, aan de 
examensecretaris en aan de examencommissie.  
Hiertoe wordt de taakomschrijving opgenomen als bijlage N in dit Examenreglement. 

7. De rector/directeur draagt er zorg voor dat het deskundig functioneren van de 
examensecretaris is gewaarborgd. 

8. De examensecretaris werkt nauw samen met en is lid van de examencommissie. (zie 
hiervoor ook onderdeel C-2 van dit reglement). 

  

Artikel A-5  Indeling eindexamen; profielwerkstuk  (citaat Eindexamenbesluit VO  art. 4) 

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

2. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo kan mede een maatschappelijke stage omvatten. 

3. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo, voor zover het betreft de theoretische leerweg, 
bedoeld in artikel 10 van de wet, of de gemengde leerweg, bedoeld in artikel 10d van de 
wet, omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie 
daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de 
orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel. 

4. Het profielwerkstuk in het vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken van het 
eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor 
vwo  320 uur of meer voor havo. 

5. Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de 
leerling onderwijs volgt. 

  

Artikel A-6  Onregelmatigheden (citaat en uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 5) 

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

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: 
a.  het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 
 centraal examen; 
b.  het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer 
 zittingen van het schoolexamen of het centraal examen; 
c.  het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde  deel 
 van het schoolexamen of het centraal examen; 



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

 Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of 
meerdere onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in het 
volgende tijdvak van het centraal eindexamen. 

3. Alvorens een beslissing ingevolge artikel A-5 lid 1 en 2 wordt genomen, hoort de 
rector/directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen 
meerderjarige laten bijstaan. De rector/directeur deelt zijn beslissing met redenen omkleed, 
mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Daarbij wordt 
tevens gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt 
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector/directeur ingevolge artikel A- 5 van dit 
examenreglement in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag RSG N.O.-VELUWE 
ingestelde Commissie van beroep eindexamens RSG N.O.-Veluwe . Het reglement van deze 
commissie is in ieder geval te vinden op de website van de school. 

5. Het beroep moet binnen vijf schooldagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie worden ingesteld. De kandidaat stuurt 
een afschrift van het beroepsschrift aan de rector/directeur. 

6. Indien een kandidaat in beroep gaat tegen een uitsluiting van het schoolexamen c.q. het 
centraal examen of een gedeelte daarvan, dan is hij gerechtigd – hangende de uitspraak van 
de Commissie van beroep – aan nog volgende zittingen van het schoolexamen of het 
centraal examen deel te nemen. Bij afwijzen van het beroep wordt deze deelname ongeldig. 

7. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij 
de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De 
commissie stelt  bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het examen af te leggen, onverminderd het bepaalde in de 
laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de 
kandidaat, indien deze minderjarig  is aan diens ouders, voogden of verzorgers, 
alsmede aan de rector/directeur en aan de inspectie. 

8. Het beroep kan worden ingediend bij: de secretaris van de Commissie van Beroep 
Eindexamens RSG N.O.-VELUWE, postbus 419, 8160 AK EPE.  Het reglement is te vinden op 
www.rsgnov.nl en is onderdeel van dit Examenreglement. 

  

 
  



B. INHOUD VAN HET EXAMEN (hoofdstuk II Eindexamenbesluit VO  art. 7 t/m 25) 

 

Artikel B-1  Eindexamenvakken (selectie Eindexamenbesluit VO  art. 8) 

1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van hoofdstuk II van het Eindexamenbesluit VO, in 
welke vakken zij examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het 
bevoegd gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere 
scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te 
bereiden. Indien sprake is van samenwerking tussen scholen, is artikel 2 van het Besluit 
samenwerking VO-BVE van toepassing. 

2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken of 
niet-verplichte delen van de examenstof examen afleggen dan in de vakken en examenstof 
die ten minste tezamen een eindexamen vormen. Een examen als bedoeld in de eerste 
volzin heeft geen betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die onderdeel zijn 
van dat eindexamen. 

3.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op kandidaten die deeleindexamen 
afleggen. 

  

Artikel B-2  Minimumeis overeenstemming eindexamenvakken met schoolsoort of leerweg  van inschrijving 

Indien het eindexamen één of meer vakken omvat van een andere schoolsoort of leerweg dan die waarvoor de 
kandidaat is ingeschreven, behoort ten minste één vak tot de voorgeschreven eindexamenvakken van de 
schoolsoort of leerweg van inschrijving. 

  

Artikel B-3 Schoolexamen rekenen (artikel 61 Eindexamenbesluit VO) 

1. Het eindexamen vmbo en havo omvat voor leerlingen die geen examen afleggen in het vak 
wiskunde een schoolexamen rekenen zoals bedoel in artikel 118jj van de Wet Voortgezet 
Onderwijs. 

2.  In afwijking van het eerste lid is een kandidaat die in het bezit is van het diploma van een 
leerweg in het vmbo en die het schoolexamen rekenen heeft afgelegd zoals dit op grond 
van artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de Wet referentieniveaus Nederlandse 
taal en rekenen is vastgesteld voor het eindexamen vmbo, bij het afleggen van het 
eindexamen in een andere leerweg van het vmbo, vrijgesteld van het schoolexamen rekenen 

 

  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027679&artikel=2&g=2020-09-25&z=2020-09-25
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027679&artikel=2&g=2020-09-25&z=2020-09-25


C1. REGELING VAN HET EINDEXAMEN (hoofdstuk III Eindexamenbesluit VO  art.31 t/m 45) 

 

Artikel C1-1  Programma van toetsing en afsluiting (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 31 lid 2) 

1. Jaarlijks vóór 1 oktober wordt per school door de rector/directeur een programma van 
toetsing en afsluiting (PTA) vastgesteld, waarin de regeling van het schoolexamen per 
onderdeel/examenvak beschreven staat, conform art. 31 lid 2 van het Eindexamenbesluit 
VO . 

2.  Het PTA bestaat uit een algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte. 
In het algemene gedeelte staat aangegeven: 
-  door welke functionaris de rector/directeur zich in zaken het eindexamen 
 betreffende kan laten vervangen (art. C-8 van dit reglement); 
-  welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden 
 getoetst; 
-  de tijdvakken waarbinnen de toetsen en de herkansingen van het 
 schoolexamen plaatsvinden; 
-  op welke wijze het cijfer voor het schoolexamen tot stand komt; 
-  de regels met betrekking tot herkansing en herexamen (aantal,  voorwaarden, 
 vorm); 
-  de regels met betrekking tot te laat komen, verhindering en 
 onvolkomenheden tijdens het schoolexamen; 
-  de regels met betrekking tot vorm en beheer van het examendossier; 
- de regels met betrekking tot het profielwerkstuk 
 
In het specifiek gedeelte staat aangegeven: 
-  het programma per vak, gespecificeerd per onderdeel van dat vak; 
-  de duur en de programmering van de toetsen en herkansingen (de exacte 
 inroostering wordt steeds tijdig aan de kandidaten bekend gemaakt) 
-  de wijze waarop elk onderdeel wordt getoetst en herkanst daaronder 
 begrepen praktische opdrachten, handelingsdelen en profielwerkstuk 
 indien van toepassing; 
- de wijze waarop elk onderdeel beoordeeld wordt, daaronder begrepen 
 praktische opdrachten, handelingsdelen en profielwerkstuk indien van 
 toepassing; 
-  de weging van de onderdelen van het schoolexamen en de berekening van 
 het eindresultaat. 
 
In het PTA staat steeds duidelijk en herleidbaar vermeld welke toetsen die deel uitmaken van 
het schoolexamen bijdragen aan de afsluiting van welke onderdelen van het 
examenprogramma.  
 

2.  Een PTA kan ná 1 oktober slechts worden gewijzigd  
- in het geval van onvoorziene omstandigheden die leiden tot praktische 
 onuitvoerbaarheid van het PTA; of  
- ter verbetering van kennelijke onjuistheden of kennelijke onvolledigheden in 
 het PTA 
Het PTA kan ná 1 oktober slechts worden gewijzigd na voorafgaande advisering door de 
examencommissie, dit dient schriftelijk gemotiveerd te zijn en dient volgens de juiste 
procedure (Eindexamenbesluit VO artikel 31c) te worden gecommuniceerd. 

3. .  Het vastgestelde examenreglement en PTA worden jaarlijks voor 1 oktober toegestuurd aan 
de inspectie en beschikbaar gesteld aan de leerlingen in het eerste examenjaar (op papier of 
digitaal). Indien het specifiek gedeelte van het PTA slechts geldig is voor één cursusjaar 
ontvangen de leerlingen in de examenjaren voor 1 oktober van enig leerjaar het PTA 
betreffende dat leerjaar. 

4.  Wanneer naar het oordeel van het bevoegd gezag een wijziging in het PTA dient te worden 
aangebracht ná 1 oktober geeft het bevoegd gezag voorafgaand aan het vaststellen van die 
wijziging gevolg aan de bepalingen van Eindexamenbesluit VO artikel 31c. 

 



Artikel C1-2  Inrichting schoolexamen (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 32 en 35) 

1. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen aflegt. 

2. Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig hetgeen voor elk vak afzonderlijk in het 
programma van toetsing en afsluiting is aangegeven. Het schoolexamen wordt in een 
examendossier vastgelegd. 

3. Het schoolexamen havo en vmbo is gespreid over twee schooljaren en het schoolexamen 
vwo is gespreid over drie schooljaren. 

4. a.  Het schoolexamen moet uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het 
 eerste tijdvak (art. 37 Eindexamenbesluit VO ) zijn afgesloten (uitwerking 
 Eindexamenbesluit VO  art. 32 lid 1). In afwijking van de voorgaande zin kan 
 het bevoegd gezag een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere 
 van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft  
 kunnen afsluiten vóór aanvang van het eerste tijdvak van het centraal 
 examen in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten 
 ná aanvang van het eerste tijdvak, doch vóór het centraal examen in het 
 betreffende vak. 
b.  In afwijking van lid 4a wordt de kandidaat toegelaten tot het centraal 
 examen die het schoolexamen vwo of havo niet heeft afgesloten voor de 
 aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen doordat het 
 deelvak culturele en kunstzinnige vorming of het deelvak  
 lichamelijke opvoeding niet is afgesloten. 

5. Voor het vmbo kan om organisatorische redenen de afname van praktijkgedeeltes van het 
centraal examen beginnen voor aanvang van het eerste tijdvak (art. 39 Eindexamenbesluit 
VO ).  In dat geval hoeft het schoolexamen van de betreffende vakken nog niet 
afgesloten te zijn. In verdere  afwijking van het voorgaande lid van dit artikel geldt dat het 
schoolexamen voor de vakken waarin geen centraal examen wordt afgelegd en voor zover 
van toepassing het profielwerkstuk uiterlijk moeten zijn afgesloten een week voordat de 
eindexamenuitslag wordt  vastgesteld. 
De uiterste inleverdatum van het profielwerkstuk wordt door de schoolleiding vastgesteld in 
relatie tot de jaarplanning. 

6. Als een kandidaat het schoolexamen voor een of meer vakken van het centraal examen door 
buitengewone omstandigheden, ter beoordeling van de rector/directeur, niet op tijd heeft 
afgerond, wordt hij uitsluitend voor die vakken verwezen naar het tweede en eventueel het 
derde tijdvak. 

7. Van iedere beoordeling die bij het behalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, 
stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. 
Voor de beoordeling van het profielwerkstuk geldt dat die beoordeling zo mogelijk 
aansluitend aan de presentatie daarvan bekendgemaakt wordt, maar uiterlijk op de 
volgende schooldag. 

8. Het cijfer van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lopend van 1 
tot en met 10 met daartussen liggende cijfers met één decimaal. Het eindcijfer van het 
schoolexamen (eveneens uit een schaal van 1 tot en met 10 met daartussen liggende cijfers 
met één decimaal) is het gewogen gemiddelde van beoordelingen voor de verschillende 
onderdelen  waaruit het schoolexamen van een vak bestaat. 
In het programma van toetsing en afsluiting is per vak een regeling opgenomen, waarbij aan 
de beoordelingen van de verschillende onderdelen een bepaald gewicht wordt toegekend. 
a.  Indien het een vak betreft dat een centraal examen kent, en het  gemiddelde 
 een cijfer van méér dan een decimaal is, wordt het cijfer op één  decimaal 
 nauwkeurig afgerond, met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt 
 verhoogd, indien de tweede decimaal vóór de afronding 5 of hoger was. 
b.  Als het een vak betreft dat geen centraal examen kent, dan wordt het 
 decimaalloze eindcijfer vervolgens als volgt bepaald: het cijfer voor de 
 komma wordt met 1 verhoogd als de eerste decimaal 5 of hoger was. 
 Indien een kandidaat in één vak door twee of meer examinatoren is 
 geëxamineerd, bepalen deze in onderling overleg het cijfer voor de toets  van 
 het schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer 
 bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van 
 hen. 



c. De landelijke registratie van eindexamenresultaten accepteert alleen SE-
 cijfers met één decimaal. Daarom zal de RSG N.O.-VELUWE deze ook zo 
 aanleveren. 

9. In afwijking van het achtste lid, worden de kunstvakken  en het vak lichamelijke opvoeding 
uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Deze 
beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van 
het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken zoals blijkend uit het 
examendossier. 

10. In afwijking van het achtste lid wordt het profielwerkstuk beoordeeld met “voldoende” of 
“goed”. Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van het 
profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. Het profielwerkstuk in het vmbo 
wordt beoordeeld door tenminste twee examinatoren die de kandidaat hebben begeleid bij 
de totstandkoming van het profielwerkstuk (art. 35, lid 4 Eindexamenbesluit VO ). 

11. profielwerkstuk vwo, havo, mavo 
Het schoolexamen vwo, havo en mavo omvat mede een profielwerkstuk. Het 
profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 
geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis 
zijn in het desbetreffende profiel. 
Het profielwerkstuk vwo en havo heeft betrekking op één of meer vakken van het 
eindexamen. 
Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor vwo en 320 
uur of meer voor havo.  
Het profielwerkstuk mavo heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het 
onderwijs volgt. Het profielwerkstuk in het vmbo wordt beoordeeld door tenminste twee 
examinatoren. 

12. combinatiecijfer  
Bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende 
onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak – het zgn. combinatiecijfer - voor 
zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en 
kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk. 

  

Artikel C1-3  Examendossier (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 35c) 

1. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de 
onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag 
gekozen vorm. 

2. De school is verantwoordelijk voor het beheer van het examendossier. In ieder geval is 
geregeld dat: 
a.  per leerling de resultaten van alle in het PTA vermelde onderdelen van het 
 schoolexamen worden geregistreerd in het examendossier. 
b.  de in het examendossier vermelde resultaten door de leerlingen worden 
 geautoriseerd door parafering van de resultaatslijst. 
c.  onderliggende toetsen, werkstukken en verslagen tot een jaar na het 
 verlaten van de school in beheer blijven bij de verantwoordelijke docenten. 
 Na een half jaar kan het werk worden opgehaald door de leerlingen. Werk 
 dat in het tweede  half jaar  niet door leerlingen wordt opgehaald, kan 
 daarna vernietigd worden. 
d.  alle resultaten van het examendossier worden bijgehouden in het 
 cijferregistratiesysteem van de school. 

3. Het examendossier voor vmbo omvat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor 
de vakken bedoeld in artikel 26g van het Inrichtingsbesluit WVO. 

4.  Het examendossier voor vmbo en havo omvat voor leerlingen die geen examen afleggen in 
het vak wiskunde tevens de resultaten voor het schoolexamen rekenen 

 

Artikel C1-4  Te laat komen en verhindering 

1. a.  Alle kandidaten zijn verplicht alle voor hen vastgestelde onderdelen van het 
 schoolexamen af te leggen. 
b. Als een kandidaat zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt 
 of zonder geldige reden bij een onderdeel van het schoolexamen afwezig is, 



 dan is er sprake van een onregelmatigheid en zijn de bepalingen van artikel 
 A-5 van dit reglement van toepassing. 

2.  Een kandidaat dient ervoor te zorgen, dat hij bij elk onderdeel van het schoolexamen van elk 
van zijn eindexamenvakken op tijd aanwezig is. 

3. Nadere bepalingen bij te laat komen: 
a.  komt een kandidaat te laat bij een schriftelijk onderdeel van het  schoolexamen 
 dan mag hij uiterlijk tot een half uur na aanvang nog worden toegelaten tenzij 
 de rector/directeur anders beslist. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat 
 voor de andere kandidaten geldt; 
b.  komt een kandidaat te laat bij de voorbereiding van een mondeling af te 
 leggen onderdeel dan mag hij in de resterende tijd zich alsnog  voorbereiden. 
 Verschijnt hij in het geheel niet bij de voorbereiding, dan moet het onderdeel 
 zonder voorbereiding worden afgelegd; 
c.  bij te laat komen bij de feitelijke afname van een mondeling onderdeel of 
 luistertoets van het schoolexamen wordt dit niet meer afgenomen (zie lid 1 
 van dit artikel; artikel A-5 is van toepassing); 
d.  in gevallen waarbij tijdig melding wordt gedaan aan de rector/directeur 
 beslist deze over de verdere  gang van zaken; 
e. het eerst mogelijke tijdstip van vertrek uit het examenlokaal ligt altijd na  het 
 laatst mogelijke tijdstip van binnenkomst. 

4. Indien een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet veroorzaakt door 
onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, verhinderd is aan een onderdeel van het schoolexamen deel te nemen, 
stelt hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger de rector/directeur of de secretaris van het 
eindexamen van de afdeling waartoe de betrokken kandidaat behoort, zo vroeg mogelijk 
vóór de aanvang van bedoelde toets, of ander onderdeel van het schoolexamen, in kennis 
van deze verhindering en de reden(en) daarvoor.  
Een bericht van verhindering dient te worden verstuurd naar  mailadres 
toetsabsent@rsgnov.nl  
De school kan bepalen dat deze mededeling zo spoedig mogelijk moet worden gevolgd door 
een aan de rector/directeur gerichte ondertekende brief, die binnen vijf dagen ontvangen 
moet zijn.  
In die brief moeten vermeld staan: 
  a.  naam en adres van de kandidaat; 
  b.  datum van de gemiste toets en het desbetreffende vak; 
  c.  de reden van de afwezigheid/verhindering; 
  d.  in geval van een andere dringende reden voor de afwezigheid 
   dan ziekte of ongeval: een duidelijke omschrijving van die  
   reden of oorzaak. 

5. Indien het bericht van verhindering als bedoeld in lid 4 niet vóór aanvang van het onderdeel 
van het schoolexamen wordt gegeven, dient de kandidaat of diens wettelijke 
vertegenwoordiger tevens genoegzame bewijzen te leveren van de onmogelijkheid vóór 
aanvang van het onderdeel van het schoolexamen bedoeld bericht te geven; zonder deze 
bewijzen wordt de afwezigheid gezien als een onregelmatigheid (zie ook lid 1 van dit artikel). 

6. De rector/directeur kan voor het beoordelen van de geldigheid van de reden van de 
afwezigheid het overleggen van nadere bewijsstukken verlangen. 

7. De rector/directeur of de secretaris van het eindexamen onderzoekt de mogelijkheid de 
kandidaat volgens de geldende regels op de vastgestelde tijd, doch op een andere dan de 
vastgestelde plaats het onderdeel van het schoolexamen te laten afleggen. Is naar zijn 
oordeel deze mogelijkheid in redelijkheid aanwezig, dan wordt aan de kandidaat geen uitstel 
van bedoeld onderdeel van het schoolexamen toegestaan. 

8. Indien de rector/directeur ervan overtuigd is dat de kandidaat geen mogelijkheid had om 
een onderdeel van het schoolexamen op de vastgestelde plaats en tijd af te leggen, dan 
wordt de kandidaat de gelegenheid geboden een extra herkansing voor het betreffende 
onderdeel op een ander moment af te leggen. 

9. Een kandidaat die vóór de zitting onwel is, dient altijd contact met de teamleider op te 
nemen over wel of geen deelname aan de zitting.  
Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt, dient dit altijd aan de surveillant te melden. 



Achteraf wordt een beroep op onwel zijn niet geaccepteerd. 
Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het examenlokaal 
verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de toezichthouder of de kandidaat na 
enige tijd het werk kan hervatten.  
Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de rector/directeur of 
de secretaris van het examen, de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.  
Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, behoudt het tot dan toe gemaakte werk 
zijn geldigheid. 
Uitsluitend in bijzondere gevallen kan de rector/directeur het gemaakte werk ongeldig 
verklaren. 

10. In bijzondere gevallen kan de rector/directeur besluiten een in het PTA vastgesteld 
onderdeel van het schoolexamen uit te stellen voor alle daarbij betrokken kandidaten 

11.   In het kader van dit artikel wordt het inleveren van een praktische opdracht, een 
handelingsdeel of profielwerkstuk gelijkgesteld met het deelnemen aan een onderdeel van 
het schoolexamen. Overschrijding van de inleverdatum wordt gelijkgesteld met afwezigheid 
bij een onderdeel van het schoolexamen.  
De rector/directeur beoordeelt de geldigheid van de reden van de overschrijding en beslist 
over de maatregelen; artikel A-5 van dit reglement is van toepassing. 

12. Technische mankementen (bijv. defecte printers) gelden niet als excuus voor het te laat 
inleveren. 

  

Artikel C1-5  Herkansing en herexamen 

1. Herkansing schoolexamen 

 a.  Een kandidaat die examen vwo, havo, mavo of vmbo aflegt, heeft het recht 
 aan herkansingen voor dossiertoetsen van het schoolexamen deel te 
 nemen. 
b.  De school bepaalt het aantal herkansingen per leerjaar en de school bepaalt 
 onder welke voorwaarden deze herkansingen kunnen worden afgelegd. Dit 
 aantal herkansingen en de betrokken voorwaarden worden vermeld in 
 hoofdstuk G van dit reglement. 
c.  Indien een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansingen in een 
 leerjaar, dan vervalt het recht op deze herkansingen na het afsluiten van  het 
 desbetreffende leerjaar. 
d.  In bijzondere gevallen kan de rector/directeur – na voorafgaand advies door 
 de Examencommissie - extra herkansingen toekennen (zie artikel C1-4 van dit 
 reglement). 

2. a.  Als een kandidaat voor enig onderdeel van het schoolexamen aan een 
 herkansing deelneemt, wordt bij de  bepaling van het eindcijfer voor het 
 schoolexamen voor het desbetreffende vak de hoogste van de 
 beoordelingen, bij het oorspronkelijke schoolexamen en bij de herkansing 
 behaald, meegeteld. 

 b.  de kandidaat dient tijdig conform de instructies in het PTA of andere 
 bekendmakingen schriftelijk te kennen te geven, dat hij voor een 
 herkansing, overeenkomstig de onder 1. genoemde voorwaarden, in 
 aanmerking wil komen; 

 c.  de rector/directeur bepaalt, zo nodig na overleg met de examinator van het 
 desbetreffende vak, op welk tijdstip de herkansing voor een bepaald 
 onderdeel van dat vak zal plaatsvinden.  
  Dit tijdstip wordt tijdig aan de belanghebbende kandidaten meegedeeld. 

3.  
 

Herexamen bij vakken zonder centraal examen (uitwerking art 35b1 Eindexamenbesluit) 

 Onverminderd artikel C-4 sub 1.b en artikel C-5 sub 1 en 2, heeft de kandidaat die 
eindexamen of deeleindexamen vmbo of mavo aflegt het recht tot herexamen in het vak 
maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijk deel van de leerwegen, indien hij 
voor dat vak een eindcijfer heeft behaald lager dan 6. 
Het herexamen bevat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het 
examenprogramma (artikel 35 b 1 Eindexamenbesluit VO ). Het bevoegd gezag stelt vast hoe 
het cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen van het schoolexamen wordt 



bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het oorspronkelijke schoolexamen en het 
herexamen geldt als definitief eindcijfer. 

  

Artikel C1-6  Mededeling eindcijfers schoolexamen (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 33) 

1. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector/directeur aan de kandidaat 
bekend, voor zover van toepassing: 
a.  welke eindcijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; 
b.  de eindbeoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, 
 en  
c.  de eindbeoordeling van het profielwerkstuk. 

  

Artikel C1-7  Onvolkomenheden  

1. Indien een kandidaat tijdens de afname van een onderdeel van het schoolexamen meent te 
worden benadeeld door onvolkomenheden zoals het uitvallen van een koptelefoon bij een 
luistertoets of een onjuiste vraagstelling in de opgaven, dient hij dit te melden bij de 
surveillant. Indien een onvolkomenheid na afloop van het onderdeel wordt geconstateerd, 
dan dient de kandidaat dit binnen 2 werkdagen te melden bij de betrokken 
leraar/examinator. 

2.  Na melding aan de surveillant respectievelijk de leraar/examinator worden na onderzoek zo 
nodig maatregelen getroffen. Die maatregelen worden genomen door de rector/directeur. 
Mededeling hiervan geschiedt schriftelijk door de rector/directeur binnen 5 werkdagen. 

  

Artikel C1-8 Stages vmbo-leerwerktrajecten 

1. De leerlingen uit het Leerwerktraject gaan twee dagen per week op stage; er wordt 
uitgegaan van gemiddeld 8 uur per dag afhankelijk van het bedrijf of instantie. 

2. De leerling wordt begeleid door de coördinator LWT, die ook zorg draagt voor de stageplek. 
De docent van het beroepsgerichte vak verleent hierbij ondersteuning. 

3. Beoordeling 
De beoordeling wordt samengesteld uit de volgende gegevens: 
 stageverslag 
 beoordeling leermeester 
 beoordeling stagebegeleider 
 werklogboek 
Deze beoordeling moet voldoende zijn. 

4. Stage onvoldoende 
Indien blijkt dat tijdens de stage een beoordeling onvoldoende zal worden gegeven kan door 
de school worden besloten om de stage voort te zetten bij een ander stagebedrijf. 

5. Registratie 
Omwille van de registratie zal niet alleen een beoordeling voldoende/goed worden gegeven, 
maar wordt deze omgezet in een cijfer door de coördinator LWT in samenspraak met de 
leermeester en de betrokken docent. 
Het cijfer - minimaal zes - wordt meegenomen in de berekening van het overgangscijfer voor 
het beroepsgerichte vak aan het eind van het derde leerjaar en vormt 1/3 deel van dat cijfer. 

6. Verhindering 
Bij ziekte of verzuim moet de stage worden ingehaald op een tijdstip dat in overleg met 
betrokkenen wordt bepaald. 

7. De verantwoordelijkheid voor de stage ligt altijd bij de school. 

8. Blokstage 
Aan het eind van het derde leerjaar volgen ook de leerlingen van het LWT de blokstage, die 
door de leerlingen uit alle leerwegen wordt gevolgd. 
Voor de beoordeling daarvan gelden dezelfde regels als hierboven vermeld. 

 
  



C2  Examencommissie (Hoofdstuk III  Eindexamenbesluit VO artikel 35) 

Artikel C2-1  De benoeming en samenstelling van de examencommissie (art. 35d Eindexamenbesluit) 

1. Het bevoegd gezag 

 a.  stelt een examencommissie in ten behoeve van de borging van de kwaliteit van 
 de schoolexaminering; het is mogelijk om meerdere examencommissies in te 
 stellen voor verschillende schoolsoorten 

 b.  benoemt de leden van de examencommissie 

 c.  zorgt voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de 
 examencommissie 

2. De examencommissie heeft een oneven aantal leden en tenminste drie leden 

3.  De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot lid van de examencommissie 

 a. leden van het bevoegd gezag 

 b. de rector/directeur 

 c.  leden van de medezeggenschapsraad  

 d.  leerlingen van de school en hun wettelijk vertegenwoordigers 

4. Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt het bevoegd gezag er zorg 
voor dat de examencommissie deskundig is op het gebied van: 

 a.  de betreffende schoolsoorten  

 b. de regelgeving over examinering in het voortgezet onderwijs; en 

 c. de kwaliteit van examinering 

5. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het bevoegd gezag de overige leden 
van de examencommissie 

  

Artikel C2-2 De taken en bevoegdheden van de examencommissie (art. 35
 
e Eindexamenbesluit) 

1.  De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering de 
volgende bevoegdheden 

 a.  het opstellen van een voorstel voor een examenreglement als bedoed in art. 
 31 Eindexamenbesluit voor het bevoegd gezag 

 b.  het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een programma van toetsing en 
 afsluiting als bedoel in artikel 31 a Eindexamenbesluit voor het bevoegd gezag 

 c.  het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen 

 d. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een 
 beoordeling van het schoolexamen; en 

 e.  overige door het bevoegd gezag aan de commissie opgedragen taken en 
 bevoegdheden 

2.  De examencommissie stelt regels vast over haar werkwijze 

3. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden 

4. De examencommissie evalueert jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering en stelt een 
advies op aan het bevoegd gezag en de rector/directeur over noodzakelijke en wenselijke 
verbeteringen 

5. De examencommissie verstrekt de regels over haar werkwijze, het verslag, de evaluatie en 
het advies bedoeld in het tweede, derde en vierde lid aan het bevoegd gezag, aan de 
directeur en aan de examensecretaris 

  

Artikel C2-3  Nadere uitwerkingen (afspraken RSG N.O. Veluwe) 

1.  De examensecretaris werkt nauw samen met en is lid van de examencommissie (zie hiervoor 
ook artikel A-4 van dit reglement 

2.  De examencommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de rector/directeur over het 
toekennen van extra herkansingen zoals bedoeld in artikel C-4 van dit reglement 

3.  De school stelt een toetsbureau/examenbureau in ter ondersteuning en uitwerking van de 
taken van de examencommissie en de examensecretaris; daarbij gaat het vooral om 
uitvoerende werkzaamheden bij het verloop van de schoolexaminering 

4.  De taakverdeling rond de examenorganisatie is opgenomen in bijlage N.2 van dit reglement 

 



D1. REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN  
 (hoofdstuk IV en V Eindexamenbesluit VO  art. 36 t/m  59) 
 Voor de digitale centrale examens voor vmbo gelden allereerst de bepalingen van hoofdstuk D-2. 
 De bepalingen uit hoofdstuk D-1 zijn voor de digitale centrale examens voor vmbo aanvullend  
  geldig.  

 

Artikel D1-1  Centraal examen 

1. Het schoolexamen dient te zijn afgesloten alvorens een kandidaat kan worden toegelaten tot 
het centraal examen (zie ook artikel C1-2 lid 4, 5 en 6 voor uitzonderingen op deze regel). 

2. Het centraal examen wordt afgenomen conform het bepaalde in hoofdstuk IV en V van het 
Eindexamenbesluit VO  (ongewijzigd). 

  

Artikel D1-2 Regels omtrent het centraal examen (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 40). 

1. De rector/directeur zorgt er voor, dat de opgaven van het centraal examen geheim blijven 
tot de aanvang van het examen waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden 
voorgelegd. 

2. Voor de aanvang van elk examen controleert de rector/directeur, of de door hem 
aangewezen vervanger, of elke  kandidaat aanwezig is. 

3. De rector/directeur van de school draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal 
examen wordt uitgeoefend. 

4. Bij de aanvang van het examen worden de zich op de pakketten met opgaven bevindende en 
daarvoor aangewezen gegevens door de rector/directeur of diens vervanger opgelezen. 
Nadat deze gegevens in orde zijn bevonden, opent de rector/directeur of zijn vervanger de 
pakketten met opgaven in tegenwoordigheid van de kandidaten. 

5. Na het openen van de pakketten met opgaven mag geen enkele mededeling over het werk 
aan de kandidaten worden gedaan, tenzij mededelingen door het CvTE aan de school zijn 
verstrekt. 

6. Onmiddellijk na het openen van de pakketten, worden de opgaven uitgedeeld en heerst er 
absolute stilte. 

7. Zij die bij het examen toezicht houden, maken over het verloop van het examen een proces-
verbaal op. Het proces-verbaal bevat tenminste plaats en tijd van afname van het examen, 
namen van de toezichthouders en van degene die het pakket met opgaven heeft geopend, 
het geëxamineerde vak en de namen van de deelnemende leerlingen. Aangetekend wordt 
welke kandidaten afwezig zijn, het tijdstip van binnenkomen als een leerling te laat is en het 
tijdstip van vertrek van de leerlingen. Ook wordt aangetekend of een leerling van een 
afwijkende wijze van examineren ingevolge artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO  (zie 
artikel F-1 van dit reglement) gebruik maakt. Het proces verbaal wordt ondertekend door de 
toezichthouders en degene die het pakket met opgaven opende. 

8. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de 
examenzitting tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert het werk in uiterlijk op het 
aangegeven eindtijdstip van deze examenzitting. 

9. Gedurende het examen worden de opgaven niet buiten de examenlokalen gebracht. 

10. Indien de minister nadere richtlijnen ten aanzien van de in het voorgaande lid aangegeven 
handelwijze verstrekt, dan wordt gehandeld naar deze richtlijnen. 

11. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school, tenzij door de 
commissie belast met de vaststelling van de opgaven ander papier verstrekt wordt. Dit geldt 
ook voor kladpapier. 

12. De kandidaat vermeldt zijn naam en examennummer op het verstrekte papier. 

13. a. In het examenlokaal zijn de hulpmiddelen aanwezig waarvan het gebruik  door 
 de CvTE is toegestaan; andere mogen niet meegenomen of gebruikt 
 worden. Over het meenemen van hulpmiddelen, die niet op school gebruikt 
 worden, maar wel toegestaan zijn door CvTE dient de kandidaat tevoren in 
 contact te treden met de schoolleiding. 
b. de toegestane hulpmiddelen mogen alleen gebruikt worden op de wijze die 

door het CvTE is aangegeven. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar grafische 
en/of programmeerbare rekenmachines en daarop geïnstalleerde applicaties. 

c. Voor kandidaten met een beperking gelden soms andere, aanvullend 



toegestane  hulpmiddelen of faciliteiten. Het is van belang hiervoor tijdig, ruim 
vóór het examen en liefst vóór de start van het examenjaar, contact op te 
nemen met de Secretaris Eindexamen. 

d.  In het examenlokaal mogen geen jassen en tassen worden meegenomen. 
 Hetzelfde geldt voor elektronische communicatiemiddelen zoals mobiele 
 telefoonapparaten, smartwatches en noise-cancelling-headsets. Op de tafels 
 mogen geen etuis of hoezen van rekenmachines of andere apparatuur 
 aanwezig zijn. 
e.  Het gezamenlijk gebruik van de onder 13a bedoelde hulpmiddelen of het 
 onderling lenen is niet toegestaan. 

14. a.  Gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zonder 
 toestemming van degenen die toezicht houden, het examenlokaal te 
 verlaten. 
b.  Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding 
 het examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de 
 rector/directeur of de door hem aangewezen vervanger of de kandidaat het 
 werk mag hervatten. Indien dat zo is, kan de gemiste tijd aan het eind van 
 de zitting worden ingehaald. Indien de kandidaat het werk niet kan 
 hervatten, kan de rector/directeur beslissen dat het gemaakte werk 
 ongeldig is. De kandidaat mag dan in het tweede tijdvak dan wel het derde 
 tijdvak van het centraal examen in het gemiste (onderdeel van een) vak 
 opnieuw examen doen. 

15. De kandidaat levert zijn werk in bij één van de toezichthouders. Aan het eind van de zitting 
controleert één van de toezichthouders of alle kandidaten hun werk hebben ingeleverd. 

16. Voor aanvang van het examen maakt de rector/directeur de kandidaten nadrukkelijk 
opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in dit examenreglement. 

17. Indien een kandidaat zich bij het schriftelijk examen aan enige onregelmatigheid schuldig 
maakt, is artikel A-5 van dit reglement van toepassing. 

18 Indien de rector/directeur besluit een nieuw examen te laten afleggen, geschiedt dit door 
verwijzing naar het tweede of derde tijdvak. 

19. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten, totdat een toezichthouder het sein 
geeft om op te staan en het examenlokaal te verlaten. 

  

Artikel D1-3  Verhindering bij centraal examen (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 45) 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de rector/directeur is 
verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in 
het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee 
toetsen per dag alsnog te voltooien.  
Artikel  C-4 10 lid 1, 6, 7, 8 en 9 van dit reglement zijn overeenkomstig van toepassing met 
dien verstande dat examinering op een andere dan de vastgestelde plaats overleg met de 
inspectie vereist. 

2. 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 het CvTE zijn eindexamen te voltooien. 

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector/directeur aan 
bij de voorzitter van het CvTE. In dat geval deelt de rector/directeur aan de commissie mede, 
wanneer dat zich voordoet: 
a.  dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 55 van het 
 Eindexamenbesluit VO, tweede lid, 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 het Eindexamenbesluit VO ; 
b.  dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 55 van 
 het Eindexamenbesluit VO , eerste lid, toestemming is verleend dat hij het 
 centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast 
 aan zijn mogelijkheden. 

4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het CvTE het resultaat mee aan de rector/directeur. 



  

Artikel D1-4  Beoordeling centraal examen (selectie Eindexamenbesluit VO  art. 41) 

1. a.  De rector/directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de 
 opgaven, een exemplaar van de beoordelingsnormen van het examen en 
 het proces-verbaal van de examenzitting toekomen aan de examinator in 
 het desbetreffende vak. 
b.  De examinator kijkt het werk na, bepaalt de score aan de hand van de 
 beoordelingsnormen en zendt het beoordeelde werk en de score aan de 
 rector/directeur. 

2. a.  De rector/directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een 
 exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal
  toekomen aan de betrokken gecommitteerde. 
b.  De gecommitteerde beoordeelt het werk onder toepassing van de 
 beoordelingsnormen en van de regels voor het bepalen van de score. 

  

Artikel D1-5  Beoordeling praktisch gedeelte centraal examen vmbo (Eindexamenbesluit VO  art. 41a) 

1. De directeur draagt er zorg voor dat bij het maken van het cspe van een eindexamen vmbo, 
een examinator in het desbetreffende vak of programma aanwezig is. De examinator 
beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de opgaven en legt zijn bevindingen van de 
verrichtingen van de kandidaat schriftelijk vast, volgens daartoe door het College voor 
toetsen en examens gegeven richtlijnen. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig 
mogelijk en past daarbij toe de beoordelingsnormen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. De examinator drukt zijn 
beoordeling uit in de score, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College 
voor toetsen en examens. De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het 
beoordeelde werk aan de directeur. 

2. Voor het cspe vmbo vindt de beoordeling tevens plaats door een tweede examinator. De 
tweede examinator kan een deskundige als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de wet of 
een andere examinator van de school zijn. De tweede examinator beoordeelt het resultaat 
van de opgaven, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het 
eerste lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede 
examinator daartoe een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-
verbaal, alsmede de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid. Artikel 
41, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

  

Artikel D1-6 Vaststelling score en cijfer centraal examen (citaat art. 42 Eindexamenbesluit) 

1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal 
examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit 
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. 
Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de 
inspectie. De inspectie kan een onafhankelijke corrector/directeur  aanwijzen. De 
beoordeling van deze corrector/directeur komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2. De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, 
bedoeld in het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens. 

  

Artikel D1-7   Inzage 

De RSG N.O.-Veluwe volgt voor het inzien van examenwerk de ministeriële handreiking die is opgenomen als 
bijlage 7 van onderdeel P van dit reglement. 

 
  



D2. REGELING VOOR DIGITALE  EXAMENS VMBO  
 N.B.  Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing voor de digitale centrale examens voor vmbo. 
 Voor de overige centrale examens gelden de bepalingen van hoofdstuk D-1. 

 

Artikel D2-1   Tijdstip van afname 

De Centrale Digitale Examens voor het vmbo worden afgenomen in de periode, waarin ook de overige Centrale 
Examens worden afgenomen. Ruim daarvoor zal aan de kandidaten in een afzonderlijk rooster worden kenbaar 
gemaakt waar en wanneer zij hieraan zullen deelnemen. 

  

Artikel D2-2   Herkansing 

De kandidaat voor vmbo kaderberoepsgerichte leerweg of vmbo basisberoepsgerichte leerweg heeft het recht om 
naast het CSPE van de beroepsgerichte vakken één algemeen vak te herkansen, overeenkomstig artikel 51 van het 
Examenbesluit VO  zoals dat voor de overige leerwegen geldt. 
Het recht op herkansen kan pas worden uitgevoerd zodra de  eindcijfers zijn vastgesteld en vindt plaats in de 
periode van het tweede tijdvak van de overige examens. 

  

Artikel D2-3   Inhalen 

Indien een kandidaat bij een zitting van de digitale examens met een wettige reden afwezig is (zie hoofdstuk 
‘Verhindering” artikel D1-3 ) bepaalt de rector/directeur op welk moment de zitting kan worden ingehaald. 

  

Artikel D2-4  Mislukte afname 

Indien de afnamecondities van een examen een juiste beoordeling onmogelijk maken wordt het werk als ‘niet 
gemaakt’ beschouwd. Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen hebben dan het recht om het examen 
opnieuw te maken op een door de rector/directeur vast te stellen manier en tijdstip. 

  

Artikel D2-5  Afname 

Na afloop van het examen is het de kandidaat niet toegestaan examendocumenten in welke vorm dan ook, 
inclusief kladpapier, uit de examenzaal mee te nemen. 
De examenopgaven, bijlagen en examendocumenten van digitale examens worden in tegenstelling tot papieren 
examens niet ter beschikking gesteld van de kandidaat of aan anderen; deze informatie blijft onder geheimhouding 
vallen. 

Artikel D2-6 Inzage  

De kandidaat behoudt het recht om na vaststelling van de uitslag inzage te krijgen in zijn examenwerk, met daarbij 
de restrictie dat dit onder toezicht dient te gebeuren en er tijdens de inzage geen aantekeningen mogen worden 
gemaakt. 
De RSG N.O.-Veluwe volgt voor het inzien van examenwerk de ministeriële handreiking die is opgenomen als 
bijlage 7 van onderdeel P van dit reglement. 

  

Artikel D2-7 Beheer examenwerk op de computer 

Voor het beheer van examenwerk op de computer gelden dezelfde regels als voor de overige examens (zie artikel 
F-3 van het Examenreglement). 

  

Artikel D2-8  Hulpmiddelen 

Voor het gebruik van hulpmiddelen bij digitale examens gelden de bepalingen van artikel D1-2 lid 13 – nader 
uitgewerkt in bijlage O van dit reglement. 

  



E. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING (Hoofdstuk V Eindexamenbesluit VO ) 

 

Artikel E1       Vaststelling score en cijfer centraal examen (citaat art. 42 Eindexamenbesluit; identiek aan            
artikel D1-6) 

1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal 
examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit 
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. 
Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de 
inspectie. De inspectie kan een onafhankelijke corrector/directeur aanwijzen. De 
beoordeling van deze corrector/directeur komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

2. De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, 
bedoeld in het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens. 

3. score-middeling (aanvullende uitwerking art. 42 Eindexamenbesluit VO op grond van de 
zgn. Septembermededeling Examenblad 2016) 
In aanvulling op het eerste lid blijft het mogelijk dat de overeenstemming van examinator en 
gecommitteerde bestaat uit de afspraak dat zij weliswaar tot een verschillende score voor 
het centraal examen zijn gekomen maar vervolgens instemmen met het vaststellen van de 
score op het rekenkundig gemiddelde van beide scores. 

  

Artikel E-2  Eindcijfer eindexamen (conform Eindexamenbesluit VO  art. 47) 

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 rector/directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor 
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als de uitkomst van de berekening 
bedoeld in de eerste volzin geen geheel getal is, wordt afgerond naar beneden indien de 
eerste decimaal een 4 of lager is en wordt afgerond naar boven indien deze decimaal een 5 
of hoger is. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer van het schoolexamen 
tevens het eindcijfer. 

  

Artikel E-3  Vaststelling uitslag (selectie/uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 48) 

1. De rector/directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 48, 49, 50 en 52c van het Eindexamenbesluit VO. 

2. De uitslag luidt ‘geslaagd’of ‘afgewezen’. 

3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de rector/directeur en de 
secretaris van het eindexamen het eindcijfer van één of meer vakken niet bij de bepaling van 
de uitslag, na overleg met de kandidaat. 

4. De kandidaat toont in voorkomend geval ten genoegen van de rector/directeur aan dat hij 
recht heeft op een vrijstelling ingevolge artikel 11, 12, 13, 22, 23, 24 of 25 van het 
Eindexamenbesluit VO  (verwijzend naar art. 26-e van het Inrichtingsbesluit W.V.O.). 
Vrijstellingsbewijzen hebben een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. Het betreft 
vrijstellingen op grond van eerder onderwijs of behaalde diploma’s, maar ook op grond van 
buiten Nederland genoten (vergelijkbaar) onderwijs dat onvoldoende vooropleiding voor de 
betreffende vakken biedt. Daarnaast betreft het vrijstelling van het vak lichamelijke 
opvoeding voor gehandicapte leerlingen. 

  

Artikel E-4  Uitslag (uitwerking Eindexamenbesluit VO  art. 49) 

A VMBO 

A.1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd wanneer wordt voldaan aan 
elke eis uit de volgende onderdelen a tot en met d: 
a.   Regel CE-cijfers  
  Het  rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde  
  cijfers dient ten minste 5,5 te zijn; daarbij gaat het om het niet-afgeronde 
 gemiddelde, de  eerste decimaal van het niet afgeronde gemiddelde moet dus 
 minimaal een 5 zijn. 



b.  Regels eindcijfers kernvakken 
 Het cijfer voor het basisvak Nederlands dient tenminste een 5 te zijn. 

c.  Regels eindcijfers alle vakken 
  Aan de eisen wordt voldaan indien de kandidaat: 
 1.     voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of 
  meer heeft behaald, of  
 2.    voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 
  en voor zijn overige vakken een 6 of hoger, of 
  3.  voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald 
  en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 
  7 of hoger, of 
 4.     voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 
 zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of  
  hoger. 
d.  Regels lichamelijke opvoeding en kunstvak 
 Voor de vakken lichamelijke opvoeding en voor het kunstvak uit het 
 gemeenschappelijk deel moet als eindoordeel “voldoende” of “goed” zijn 
 behaald. 
e.  Regels profielwerkstuk  
 Voor mavo/theoretische leerweg geldt dat voor het profielwerkstuk als 
 eindoordeel “voldoende”of “goed”moet zijn behaald. 

A.2 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt het eindcijfer van het afdelingsvak 
of het intrasectorale of intersectorale programma in de basisberoepsgerichte 
en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als één eindcijfer. 
 
Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, onderdeel c, wordt in de 
basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg het 
gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte keuzevakken 
aangemerkt als het eindcijfer van één vak.  

Toelichting:  
Het eindcijfer voor het profielvak telt afzonderlijk mee in de uitslagregeling. Daarnaast telt 
het gemiddelde van de eindcijfers over de beroepsgerichte keuzevakken in de uitslagregeling 
mee als één combinatiecijfer. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg volgen leerlingen 
ten minste vier beroepsgerichte keuzevakken (artikelen 23, eerste lid, onder c, en 24, eerste 
lid, onder c, van het Eindexamenbesluit VO). Eventueel extra gevolgde beroepsgerichte 
keuzevakken worden voor de uitslagregeling betrokken in het combinatiecijfer. 

A.3. Voor leerlingen die een schoolexamen rekenen hebben afgelegd (zie artikel B-3-1) wordt het 
cijfer van dat schoolexamen niet meegewogen in de uitslagbepaling. 

 

A.4.   VMBO leerwerktraject 

 In afwijking van het eerste en derde lid van art. 49 van het Eindexamenbesluit VO, is de 
kandidaat die eindexamen vmbo in de  basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd ter 
afsluiting van een leerwerktraject zoals bedoeld in artikel 10b1 van de wet, geslaagd indien 
hij zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het 
eindcijfer 6 of hoger heeft behaald. Indien de vakken waarin examen is afgelegd, tezamen 
een eindexamen vormen van de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de 
wet, zijn het eerste tot en met het derde lid van overeenkomstige toepassing 

A.5. De kandidaat, die eindexamen vmbo heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, 
genoemd in het eerste tot en met het derde lid van het Eindexamenbesluit VO, is afgewezen, 
behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 51 van het Eindexamenbesluit 
VO . 

A.6. Voor leerlingen die een schoolexamen rekenen hebben afgelegd (zie artikel B-3-1) wordt het 
cijfer van dat schoolexamen niet meegewogen in de uitslagbepaling. 

  

B HAVO en VWO 

B.1. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd wanneer wordt 
voldaan aan elke eis uit de volgende onderdelen a  tot en met e: 
 a.  Regel CE-cijfers: 



   Het rekenkundig gemiddelde van de  bij het centraal examen behaalde 
 cijfers dient  ten minste 5,5  te zijn; daarbij gaat het om het niet-
 afgeronde gemiddelde, de eerste decimaal van het niet afgeronde 
 gemiddelde moet dus minimaal een 5 zijn. 

 b. Regel eindcijfers kernvakken 
 b.-1 (voor HAVO) 

 Voor de basisvakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing 
wiskunde A, B of C mag ten hoogste één vijf als eindcijfer  worden 
gescoord. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf 
voor Nederlands of Engels mag worden behaald. De leerling is dus 
afgewezen als er meer dan één vijf of als er een vier of lager voor een van 
deze vakken wordt gescoord.  

 b-2 (voor VWO) 
De kandidaat is geslaagd indien hij voor: 
1°. één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 
 en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of 
wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij het andere vak dan 
wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft 
behaald  

 c. Regels eindcijfers alle vakken 
  Aan de eisen wordt voldaan indien de kandidaat: 
  1.  voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
   eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of 
  2.  voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 
   als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een  
   eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 
   of 
  3.  voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 
   als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een  
   eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 
   en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt, 
   dan wel 
  4.  voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is  
   vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van 
   de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld   
   als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5  
   heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een  
   eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft  
   behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 
   bedraagt, 
  d.  Regel voor de eindcijfers van de onderdelen van het combinatiecijfer 

   Aan de eisen wordt voldaan indien  geen van de eindcijfers van de  
  afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer, genoemd onder f,  
  lager is dan 4 en  

  e.  Regel voor het vak lichamelijke opvoeding  
  Aan de eisen wordt voldaan het vak lichamelijke opvoeding van het  
  gemeenschappelijk deel van elk profiel,  is beoordeeld  
   als “voldoende” of “goed”. 
 f.  Regel combinatiecijfer 

De cijfers voor maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het 
profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer.  
Door eigen schoolkeuzes kunnen ook andere beoordelingen in het  
 combinatiecijfer opgenomen worden (zie artikel 49  Eindexamenbesluit VO 
voor de volledige tekst en het programma voor toetsing en afsluiting van de 
school voor de schoolkeuzes). 

B.2. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd en die niet voldoet aan de 
voorwaarden, genoemd in het zesde lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot 
herkansing, bedoeld in artikel 51 van het Eindexamenbesluit VO . 



B.3. Zodra de uitslag ingevolge het eerste tot en met zevende lid is vastgesteld, maakt de 
rector/directeur deze tezamen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, 
onder mededeling van het in artikel 51 van het Eindexamenbesluit VO  bepaalde. De in de 
eerste volzin bedoelde uitslag is de definitieve uitslag tenzij de kandidaat van de 
herkansingsmogelijkheid gebruik maakt (zie artikel E-5 van dit reglement). 

B.4. Voor havo-leerlingen die een schoolexamen rekenen hebben afgelegd (zie artikel B-3-1) 
wordt het cijfer van dat schoolexamen niet meegewogen in de uitslagbepaling. 

 

Artikel E-5  Herkansing centraal examen (conform art. 51 Eindexamenbesluit VO ) 

1.a. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat ingevolge 
artikel 49, vierde lid of artikel 50, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit VO, de eindcijfers zijn 
bekend gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of, indien artikel 45, eerste lid, van 
toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen,  af te 
nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede tijdvak. 

1.b. In aanvulling op het bepaalde in lid a geldt daarnaast voor het eindexamen van de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo dit recht eveneens voor het CSPE in een 
beroepsgericht programma. De school bepaalt dan welk deel of welk onderdeel opnieuw 
wordt geëxamineerd.  
Pas nadat de volledige uitslag van het examen bekend is kunnen herkansingen voor het 
praktijkexamen worden uitgevoerd. Het aantal herkansingen voor de praktijkexamens is 
maximaal drie. 

2. De kandidaat stelt de rector/directeur vóór een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 
in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 

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

4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige 
toepassing van artikel 48 van het Eindexamenbesluit VO en wordt deze schriftelijk aan de 
kandidaat bekend gemaakt. 

5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken 
waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een examenjaar 
zowel eindexamen als één of meer deelexamens aflegt, oefent het in het eerste lid bedoelde 
recht per examenjaar ten hoogste één maal uit. 

6.  Als blijkt dat een kandidaat in het tweede tijdvak Centraal Examen in twee vakken moet 
doen die op hetzelfde tijdstip vallen, dient in overleg met de inspecteur een oplossing 
gevonden te worden. 

  

Artikel E-6  Diploma, cijferlijst en certificaat (selectie Eindexamenbesluit VO  art. 52 en art. 53) 

1. De rector/directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 
eindexamen   heeft afgelegd, een cijferlijst uit welke is ingevuld volgens de voorschriften 
vermeld in artikel 52 van het Eindexamenbesluit VO 

2. De rector/directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen 
geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met 
gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van het CvTE, een diploma uit, waarop het 
profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is 
de leerweg vermeld die bij de uitslag is betrokken. 

3. De rector/directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen kandidaat 
die de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of 
meer heeft behaald een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: 
a.  het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft 
 behaald, en 
b.  het thema van het profielwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘goed’ of 
 ‘voldoende’ 
  (citaat Eindexamenbesluit VO  art.53 lid 3). 

4. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste 
samen een eindexamen vormen, worden deze op de cijferlijst vermeld. 

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



rector/directeur er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de 
vakken waarin in datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden 
vermeld op de cijferlijst. 

6. De rector/directeur reikt aan een kandidaat van een school voor mavo of een 
scholengemeenschap die in elk geval een school voor mavo omvat, die geslaagd is voor het 
examen vmbo gemengde leerweg en bovendien examen heeft gedaan in het algemene vak 
en met het meetellen hiervan voldoet aan art. 49 van het Eindexamenbesluit VO  
betreffende de theoretische leerweg op diens verzoek het  diploma vmbo theoretische 
leerweg uit. Het beroepsgerichte vak wordt als extra vak vermeld. 

7. De rector/directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s, de 
cijferlijsten en de certificaten. 

8.  Wanneer een leerling de school verlaat zonder het eindexamen te voltooien wordt door de 
rector/directeur een voorlopige cijferlijst uitgereikt voor zover dat mogelijk is op grond van 
de bepalingen van de artikelen 52c en 37a, vijfde lid van het Eindexamenbesluit VO. Deze 
verklaring wordt op officieel waardepapier verstrekt.  

9. Voor leerlingen vmbo en havo die geen eindexamen afleggen in het vak wiskunde wordt het 
cijfer voor het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.  
Wanneer de betreffende leerling is vrijgesteld van het schoolexamen rekenen wordt het 
schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de cijferlijst zonder vermelding van een 
cijfer. (zie artikel 61 lid 4 en 5 Eindexamenbesluit VO). 

10.  Wanneer het vak wiskunde niet is betrokken bij de uitslagbepaling en de kandidaat 
bedenkingen heeft geuit tegen het opnemen van het eindcijfer van het vak wiskunde op de 
cijferlijst wordt het cijfer voor het vak wiskunde vermeld op een bijlage bij de cijferlijst. 
(zie artikel 61 lid 6 Eindexamenbesluit VO). 

  

Artikel E-7   Voorschriften judicium cum laude (citaat Eindexamenbesluit VO artikel 52a) 

1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum 
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 
 voor: 
 1°. de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer 
  berekend op grond van artikel 50, tweede lid, en de vakken van het  
  profieldeel, en 
 2°. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, 
  en 
b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle 
 vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50. 

2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum 
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 
 voor: 
 1°. de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer 
  berekend op grond van artikel 50, tweede lid, en de vakken van het  
  profieldeel, en 
 2°. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, 
  en 
b.            ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle  
                vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 50 

3. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo theoretische leerweg met toekenning 
van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 
 voor: 
 1°. de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de  
  algemene vakken van het profieldeel, en 
 2°. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, 
  en 
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het 
 profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van 



 artikel 49. 

4. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg of 
kaderberoepsgerichte leerweg met toekenning van het judicium cum laude indien zijn 
examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van: 
 1°. de eindcijfers voor het profielvak en de twee algemene vakken van het 
  profieldeel, en 
 2°. het eindcijfer berekend op grond van artikel 49, derde lid, en 
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» alle vakken 
 die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 49. 

5. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vmbo gemengde leerweg met toekenning 
van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 
 voor: 
 1°. de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de  
  algemene vakken van het profieldeel, en 
 2°. het algemene vak uit het vrije deel of het eindcijfer berekend op grond 
  van artikel 49, vierde lid, en 
b.            ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het            
                profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van 
                artikel 49. 

  

  
  



F. OVERIGE BEPALINGEN (hoofdstuk VI Eindexamenbesluit VO ) 

 

Artikel F-1  Afwijkende wijze van examineren (selectie Eindexamenbesluit VO  art. 55) 

1. De rector/directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 
 gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In 
dat geval bepaalt de rector/directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Hij 
doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 
van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
a.  er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog 
 of orthopedagoog is opgesteld, 
b.  de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in  ieder 
geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de  desbetreffende toets van het 
centraal examen  met 30 minuten, 
c.  een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe 
 in de onder a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene 
 een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar 
 aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit ten aanzien van de 
kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt ten hoogste zes jaren 
onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is. 

4. 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. 

5. Van elke afwijking op grond van dit artikel wordt mededeling gedaan aan de inspectie 

  

Artikel F-2  Aanvullend reglement 

  

De rector/directeur van de school kan een aanvullend reglement opstellen dat geacht wordt deel uit te maken van 
dit examenreglement. Dit aanvullend reglement bevat aanvullende voorschriften en informatie ten behoeve van 
allen die betrokken zijn bij het examen dat wordt afgenomen door de school. Deze voorschriften mogen niet in 
strijd zijn met het Eindexamenbesluit VO  noch met dit reglement. 

  

Artikel F-3  Bewaren examenwerk (selectie Eindexamenbesluit VO  art. 57) 

1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten en de gegevens lijsten  conform artikel 
56 van het Eindexamenbesluit VO  worden gedurende tenminste zes maanden na 
vaststelling van de uitslag bewaard door de rector/directeur ter inzage voor 
belanghebbenden. Na afloop van deze periode wordt het werk vernietigd 

2. Een door de rector/directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar 
van de lijst, bedoeld in artikel 56 van het Eindexamenbesluit VO , wordt gedurende 
tenminste zes  maanden na vaststelling van de uitslag in het archief van de school 
bewaard. 

3. De rector/directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens 
gebruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag 
bewaard blijft in het archief van de school. 

  

Artikel F-4  Spreiding voltooiing eindexamen (citaat Eindexamenbesluit VO  art. 59) 

1. 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. 



2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de 
aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het 
bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet in 
alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd. 

3. Artikel 51, eerste tot en met vierde lid, van het Eindexamenbesluit VO is ten aanzien van de 
kandidaat van toepassing in het eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal 
examen, met dien verstande dat het in dat artikel bedoelde recht in het eerste schooljaar 
ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het centraal 
examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld. 

4. Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers, behaald tot en met het eerste 
schooljaar van het gespreid centraal examen, zendt het bevoegd gezag aan de Onze Minister 
een opgave waarop voor die kandidaat zijn vermeld de gegevens, genoemd in artikel 56 van 
het Eindexamenbesluit VO, onderdelen a tot en met g. 

5. De directeur en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het 
eindexamen reeds vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid centraal 
examen of het gespreid schoolexamen, met overeenkomstige toepassing van artikel 49 of 
artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO. 

  

Artikel F-5  Slotbepalingen 

1.   a.  De rector/directeur kan zich voor alle examenzaken door de betreffende 
 teamleider laten vervangen.  
  De teamleider neemt gemandateerde besluiten slechts met uitdrukkelijke 
 vermelding van het mandaat (dus:  “namens het bevoegd gezag”). 
b.  In alle gevallen waarin dit reglement tot meerdere uitkomsten aanleiding 
 geeft beslist de rector/directeur.  
c.  In alle gevallen, waarin noch het Eindexamenbesluit VO  noch dit 
 Examenreglement voorziet, beslist de rector/directeur. 
d.  In alle gevallen waarin beslissingen worden genomen of bepalingen zijn 
 vastgelegd die in strijd zijn met het Eindexamenbesluit VO of andere wet- 
 en regelgeving geldt hetgeen in het Eindexamenbesluit VO of die andere  wet- 
 en regelgeving is vastgelegd. 

2. De rector/directeur kan een of meer protocollen opstellen en/of van toepassing verklaren 
die beogen de gang van zaken rond examens zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  
Bij het opstellen en/of van toepassing verklaren van dergelijke protocollen wordt vooral 
aangesloten bij de protocollen die door de VO-raad ter beschikking worden gesteld. 

3.  De bepalingen van dit reglement zijn of worden ondergeschikt aan alle aanpassingen in wet- 
en regelgeving en aan instructies vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en 
Wetenschap en/of het College voor Toeten en Examens in het kader van bestrijding van 
infectieziekten. 

4.  Het bepaalde in lid 3 geldt ook voor de inhoud van de Programma’s van Toetsing en 
Afsluiting 

5.  Door of namens de rector/directeur wordt  op schoolniveau vorm gegeven aan maatregelen 
zoals bedoeld in lid 3 en lid 4.  
Voor die aanpassingen is geen nadere aanpassing van dit reglement nodig. 

6. Dit reglement kan worden aangehaald met de citeertitel:  
Examenreglement RSG N.O.-Veluwe 2021-2022 

  

.   
 
  



G. HERKANSINGSREGELING TOETSEN SCHOOLEXAMEN VMBO, MAVO, HAVO, VWO 

Het bevoegd gezag van de RSG N.O. –VELUWE: het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Noordoost Veluwe, in deze vertegenwoordigd door  de rector/directeur; 

Overwegende: 

- dat volgens artikel C-5  van het Examenreglement RSG N.O.-VELUWE door de school dient te 

 worden bepaald hoe en onder welke voorwaarden herkansingen voor toetsen en onderdelen 

 van het schoolexamen kunnen worden afgelegd; 

- dat het gewenst is hiervoor een aanvullende regeling op te stellen 

 

Artikel C-5  Herkansing en herexamen 
 
 Herkansing schoolexamen 
1. a.  Een kandidaat die examen vwo, havo, mavo of vmbo aflegt, heeft het recht aan   
 herkansingen voor dossiertoetsen van het schoolexamen deel te nemen. 
 b.  De school bepaalt het aantal herkansingen per leerjaar en de school bepaalt onder welke  
 voorwaarden deze herkansingen kunnen worden afgelegd. Dit aantal herkansingen en de  
 betrokken voorwaarden worden vermeld in hoofdstuk G van dit reglement. 
 c.  Indien een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansingen in een leerjaar, dan vervalt het  
 recht op deze herkansingen na het afsluiten van het desbetreffende leerjaar. 
 d.  In bijzondere gevallen kan de rector/directeur – na voorafgaand advies door de   
 Examencommissie - extra herkansingen toekennen (zie artikel C-4 van dit reglement 
2. a.  Als een kandidaat voor enig onderdeel van het schoolexamen aan een herkansing deelneemt,  
 wordt bij de  bepaling van het eindcijfer voor het schoolexamen voor het desbetreffende vak  
 de hoogste van de beoordelingen, bij het oorspronkelijke schoolexamen en bij de herkansing  
 behaald, meegeteld. 
 b.  de kandidaat dient tijdig conform de instructies in het PTA of andere bekendmakingen   
 schriftelijk te kennen te geven, dat hij voor een herkansing, overeenkomstig de onder 1.  
 genoemde voorwaarden, in aanmerking wil komen; 
 c.  de rector/directeur bepaalt, zo nodig na overleg met de examinator van het desbetreffende 
   vak, op welk tijdstip de herkansing voor een bepaald onderdeel van dat vak zal plaatsvinden.  
   Dit tijdstip wordt tijdig aan de belanghebbende kandidaten meegedeeld. 

 

BESLUIT 

vast te stellen, als onderdeel G van het Examenreglement, de “Herkansingsregeling Toetsen Schoolexamen VMBO, 

MAVO, HAVO, VWO”: 

 

Herkansingsregeling Toetsen Schoolexamen VMBO, MAVO, HAVO, VWO  

 

Artikel G-1 Begripsbepalingen 

Dit reglement verstaat onder: 

Inhalen het voor het eerst afleggen van een toets  of praktische opdracht of andere prestatie 
waaraan een beoordeling voor het schoolexamen moet worden toegekend op een later vast 
te stellen tijdstip dan de eerst geboden gelegenheid 

Herkansen het voor de tweede maal afleggen van een toets of andere prestatie waaraan een 
beoordeling voor het schoolexamen moet worden toegekend ter mogelijke vervanging van 
het resultaat dat  bij de eerst geboden gelegenheid is behaald. 

Periode een onderwijsperiode binnen het schooljaar die wordt afgesloten met een toetsperiode 

Toetsabsent de e-mailbox toetsabsent@rsgnov.nl waar leerlingen dienen te worden afgemeld wanneer zij 
niet in staat zijn een toets op het vastgestelde tijdstip af te leggen. 

Toetsperiode een periode van ongeveer een week die ter afsluiting van een onderwijsperiode dient en 
daartoe  wordt gevuld met toetsen die een beoordeling voor het schoolexamen opleveren. 

Tussentoetsen een toets die niet tijdens de reguliere toetsperiode is ingeroosterd, maar die op een ander 
moment plaatsvindt 

Dossiertoetsen toetsen die onderdeel uitmaken van het examendossier; voor de bepalingen van dit 

mailto:toetsabsent@rsgnov.nl


reglement worden praktische opdrachten, profielwerkstukken, luistertoetsen e.d. niet als 
dossiertoets beschouwd. 

Voortgangstoetsen toetsen die geen onderdeel uitmaken van het examendossier en doorgaans om hun 
diagnostische waarde of ter voorbeeld en voorbereiding op andere toetsen worden 
afgenomen 

  

Artikel G-2 Aanmelding voor een herkansing 

Een leerling die om enige reden een toets zou willen herkansen kan slechts gebruik maken van de mogelijkheden 

die in het kader van deze regeling worden geboden. 

  

Artikel G-3 Organisatie 

1. Voor toetsen uit een toetsperiode 
a. Inhaaltoetsen en herkansingstoetsen worden zoveel mogelijk gekoppeld. 
b. Inhaaltoetsen en herkansingstoetsen worden zoveel mogelijk aansluitend aan de 

betreffende periode  ingeroosterd 
c. De toetsroostermaker stelt een rooster voor inhalen en herkansen op en gebruikt 

daarvoor bij voorkeur een dinsdagmiddag 

2. Voor tussentoetsen 
De leerling is er zelf verantwoordelijk voor om een gemiste tussentoets vóór het einde van 
de periode in te halen. Wanneer dat niet lukt, dan wordt daartoe de herkansingsperiode 
gebruikt en vervalt de mogelijkheid tot herkansen. (zie ook artikel G-4 lid 3b) 

  

Artikel G-4  Toepassing afhankelijk van de soort toets en het wel of niet vooraf melden van afwezigheid bij  
  Toetsabsent 

Artikel G-4 a Tussentoetsen 

1.     Voor het melden van afwezigheid/verhindering voor een deel van het schoolexamen is 
artikel C4 lid 4 van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe van toepassing. 

2 Het niet aanwezig zijn bij een mondelinge toets of presentatie, waarvan vooraf melding is 
gedaan bij Toetsabsent wordt beschouwd als afwezigheid bij  een tussentoets. 

3 Het niet aanwezig zijn bij een mondelinge toets of presentatie, waarbij vooraf niet melding is 
gedaan bij Toetsabsent wordt beschouwd als een onregelmatigheid waarbij de 
rector/directeur kan besluiten toepassing te geven aan artikel A-5 van het Examenreglement 
RSG N.O.-Veluwe en artikel 5 van het Eindexamenbesluit. 

4.     Het niet tijdig inleveren van opdrachten vóór het verstrijken van de termijn die daarvoor is 
gesteld, waarbij vooral melding is gedaan bij Toetsabsent wordt beschouwd als afwezigheid 
bij een tussentoets. 

5 Het niet tijdig inleveren van opdrachten vóór het verstrijken van de termijn die daarvoor is 
gesteld, waarbij vooraf niet melding is gedaan bij Toetsabsent wordt beschouwd als een 
onregelmatigheid  waarbij de rector/directeur kan besluiten toepassing te geven aan artikel 
A-5 van het  Examenreglement RSG N.O.-Veluwe  en artikel 5 van het Eindexamenbesluit. 

6 Gemist werk dient altijd te worden ingehaald, tenzij de beslissing van de rector/directeur op 
grond van artikel A5 van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe en artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit daarin anders heeft bepaald. 

Artikel G-4b  Toetsen tijdens toetsperioden 

1.   Voor het melden van afwezigheid/verhindering voor een deel van het schoolexamen is 
artikel C4 lid 4 van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe van toepassing. 

2. Wanneer een leerling niet aanwezig is voor een toets tijdens een toetsperiode, waarbij 
vooraf melding is gedaan via Toetsabsent, kan de leerling de toets inhalen tijdens de 
vastgestelde herkansingsgelegenheid en is er geen mogelijkheid meer tot herkansen van de 
ingehaalde toets. Wanneer meerdere toetsen zijn gemist worden nadere afspraken gemaakt 
voor het inhalen van de toetsen. 

3. Wanneer een leerling niet aanwezig is voor een toets tijdens een toetsperiode, waarbij 

vooraf niet melding is gedaan bij Toetsabsent wordt beschouwd als een onregelmatigheid 

waarbij de rector/directeur kan besluiten toepassing te geven aan artikel A-5 van het 

Examenreglement RSG N.O.-Veluwe  en artikel 5 van het Eindexamenbesluit  

4 Gemist werk dient altijd te worden ingehaald, tenzij de beslissing van de rector/directeur op 



grond van artikel A5 van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe en artikel 5 van het 
Eindexamenbesluit daarin  anders heeft bepaald. 

  

Artikel G-5 Herkansingsmogelijkheden mavo, havo, vwo 

1. Herkansingen zijn mogelijk voor dossiertoetsen; voor het vak maatschappijleer in vwo, havo 
en mavo geldt een afwijkende regeling (zie artikel G-5 lid 4) 

2. Herkansingen zijn mogelijk voor  
a.  één dossiertoets van periode 1 
b.  één dossiertoets van periode 2 
c.  één dossiertoets van periode 3 
d.  één dossiertoets van periode 4 

3. Herkansingen zijn niet mogelijk voor 
a. praktische opdrachten en luistertoetsen 
b. inhaaltoetsen van toetsen tijdens de toetsperiode  (zie ook artikel G-3 lid 2) 
c.  dossiertoetsen waarbij door de rector/directeur in individuele gevallen is bepaald dat 
 de herkansingsmogelijkheid wordt ingetrokken 

 d.  Voor het vak maatschappijleer in vwo en havo geldt dat er geen herkansingsmogelijkheid 
is na afloop van de betreffende periode, maar dat aan het eind van periode 4 een 
herkansingsgelegenheid  wordt geboden voor één van de dossiertoetsen uit het PTA. 

4. Voor het vak maatschappijleer in mavo geldt dat er na afname van de derde toets in leerjaar 
3 een herkansingsgelegenheid wordt geboden voor één van de eerste drie dossiertoetsen. 
Daarnaast is de vierde dossiertoets afzonderlijk herkansbaar.  

5.  De mogelijkheid tot herkansen vervalt wanneer de leerling gebruik moet maken van een 
inhaalmogelijkheid voor toetsen uit dezelfde periode. 

6. De rector/directeur kan op een voldoende gemotiveerd verzoek van een leerling besluiten af 
te wijken van de bepalingen voor de herkansingen en een (extra) herkansingsmogelijkheid 
toekennen.  
Het verzoek moet tijdig bij de rector/directeur worden ingediend: in ieder geval vóór het 
tijdstip waarop de herkansing is vastgesteld. Kan de rector/directeur niet tijdig op het 
verzoek beslissen, dan mag de leerling de herkansingstoets maken. Weigert de 
rector/directeur uiteindelijk de herkansing toe te kennen, dan telt de herkansingstoets 
alsnog niet mee. 

  

Artikel G-5 Herkansingsmogelijkheden vmbo basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht 

1. Herkansingen zijn mogelijk voor dossiertoetsen die als zodanig zijn aangemerkt in het PTA 

2. Voor de beroepsgerichte vakken geldt dat ten hoogste één werkstuk voor herkansing in 
aanmerking kan komen 

  

Artikel G-6     Inhaalmogelijkheden 

1. Inhaalmogelijkheden bestaan voor en zijn tevens beperkt tot toetsen die voor het eerst zijn 
ingeroosterd en waar de leerling om een geldige reden, ter beoordeling van de 
rector/directeur, niet aan heeft kunnen deelnemen. 

2. Inhaalmogelijkheden bestaan niet voor herkansingen 

  

Artikel G-7 Hardheidsbepalingen 

a. Voor het geval een leerling van mening is dat hij door de bepalingen van dit reglement of 
door een beslissing van de rector/directeur in relatie tot inhalen of herkansen onevenredig 
nadeel ondervindt kan hij om een bindende uitspraak vragen aan de Geschillencommissie 
examens RSG N.O. Veluwe. 
Het verzoek om een bindende uitspraak moet worden ingediend zo mogelijk vóórdat de 
herkansing of inhaalgelegenheid plaatsvindt, maar uiterlijk  binnen twee weken na de 
dagtekening van het besluit van de rector/directeur 

b.  Wanneer in afwachting van de beslissing van de Geschillencommissie Examens RSG N.O.-
Veluwe ondertussen de herkansing of inhaalgelegenheid plaatsvindt, dan mag de leerling de 
herkansing of inhaaltoets maken. Valt de beslissing van de Geschillencommissie in het 
nadeel van de leerling uit, dan telt de herkansingstoets of inhaaltoets alsnog niet mee. 

  



Artikel G-8  Uiterste datum in het examenjaar 

 

1.  De mogelijkheden voor herkansingen worden mede bepaald door de voorschriften voor het 

aanleveren van de schoolexamencijfers bij het ministerie. De school moet 10 kalenderdagen 

voor de aanvang van de examenperiode de schoolexamencijfers aanleveren. Voor digitale 

examens vmbo kb en bb geldt de termijn van 10 kalenderdagen ten opzichte van de start van 

het betreffende digitale examen. 

2.  (gereserveerd) 

 

  



H.  REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE EINDEXAMEN RSG N.O.-VELUWE 

 
Het bevoegd gezag van de RSG N.O.-VELUWE: het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Noordoost Veluwe, in deze vertegenwoordigd door de rector/directeur; 
Overwegende:  
- dat volgens artikel G-7 van dit Examenreglement een Geschillencommissie bestaat die om een 
 bindende uitspraak gevraagd kan worden wanneer een leerling van mening is dat hij onevenredig 
 nadeel ondervindt door beslissingen in relatie tot zijn schoolexamen.  
- dat dus een Geschillencommissie  moet worden ingesteld; 
 

Artikel G-7 Hardheidsbepalingen 

  

a. Voor het geval een leerling van mening is dat hij door de bepalingen van dit reglement of 

- door een beslissing van de rector/directeur – in relatie tot inhalen of herkansen –  

of  

- door een beslissing van de teamleider – in relatie tot onregelmatigheden tijdens 

 een toets of in relatie tot inhalen en herkansen – of 

- door een beslissing van de examinator – in relatie tot de beoordeling van een 

 toets,  de objectiviteit van die beoordeling, de toepassing van het PTA of het 

 gebruik van maatwerkfaciliteiten –  

onevenredig nadeel ondervindt kan hij om een bindende uitspraak vragen aan de 

Geschillencommissie examens RSG N.O. Veluwe. 

Het verzoek om een bindende uitspraak moet worden ingediend zo mogelijk vóórdat de 

herkansing of inhaalgelegenheid plaatsvindt, maar uiterlijk binnen twee weken na de 

dagtekening van het besluit van de rector/directeur. 

b. Wanneer in afwachting van de beslissing van de Geschillencommissie Examens RSG 

N.O.-Veluwe ondertussen de herkansing of inhaalgelegenheid plaatsvindt, dan mag de 

leerling de herkansing of inhaaltoets maken. Valt de beslissing van de 

Geschillencommissie in het nadeel van de leerling uit, dan telt de herkansingstoets of 

inhaaltoets alsnog niet mee. 

 

BESLUIT: 
Vast te stellen , als onderdeel I. van het Examenreglement, het  
’Reglement Geschillencommissie Eindexamen RSG N.O.-VELUWE’. 
 

Reglement Geschillencommissie Eindexamen RSG N.O.-VELUWE 
 

Artikel H-1 Begripsbepalingen 

Dit reglement verstaat onder: 

Geschil een verschil van mening of inzicht tussen een kandidaat en een docent over de beoordeling 
van een prestatie die een onderdeel vormt van het schoolexamen, 
of 
een verschil van mening of inzicht tussen een kandidaat en een docent of een andere 
betrokkene bij de organisatie van het examen betreffende handelingen die naar de mening 
van één van hen in strijd zijn met de bepalingen van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe. 

Commissie  de Geschillencommissie Eindexamen RSG N.O. Veluwe 

Kandidaat een leerling uit de examenklas en de voor-examenklas (voor vmbo, mavo, havo en vwo) of 
uit de vierde klas vwo. 

  

Artikel H-2 Samenstelling van de commissie 

De geschillencommissie bestaat uit de rector/directeur (voorzitter), de secretaris eindexamen  (secretaris) en de 

betreffende teamleider. 

Als een van de leden van de commissie betrokken is bij het geschil, als examinator of als degene die een 



aangevallen beslissing heeft genomen, dan wordt hij vervangen door een ander persoon die door de 
rector/directeur ter zake daartoe geschikt wordt geacht.  
De commissie kan zich laten ondersteunen door een  secretaris, niet zijnde een lid van de commissie. 

  

Artikel H-3 Bevoegdheden geschillencommissie 

a. De commissie neemt geschillen in behandeling die gaan over: 
- de vaststelling van een beoordeling of beoordelingen door de examinator 
- de mate van objectiviteit van de beoordeling 
- afwijkingen van het Programma van Toetsing en Afsluiting 
- maatwerk-aanpassingen in het PTA die ten behoeve van de leerling zijn aange- 
  bracht na bijvoorbeeld doubleren, tussentijdse instroom, leerhandicap etc. 
Tegen de uitspraak van de commissie kan geen beroep worden ingesteld bij de Commissie 
van Beroep Eindexamens RSG N.O.-Veluwe, de uitspraak van de commissie is dus bindend. 

b. De commissie neemt geschillen in behandeling die gaan over: 
- handelen ten aan zien van de leerling in strijd met de bepalingen van het  
 Examenreglement RSG N.O.-Veluwe; 
Tegen de uitspraak van de commissie kan mogelijk beroep worden ingesteld bij de 
Commissie van beroep Eindexamens RSG N.O.-Veluwe; de ontvankelijkheid van zo’n beroep 
is geregeld in het Reglement Commissie van Beroep Eindexamens RSG N.O.-Veluwe 

c. De commissie neemt geen geschillen in behandeling die gaan over : 
- beslissingen van of namens de rector/directeur op basis van artikel A-5 van  
 het Examenreglement RSG N.O.- Veluwe. 
- beslissingen over de bevordering van leerlingen naar het laatste jaar van de  
 opleiding (voor vmbo, mavo, havo, vwo) of naar het voorlaatste jaar van de  
 opleiding (voor vwo). 

d. De commissie neemt verzoeken in behandeling die op basis van artikel G-7 van de 
Herkansingsregeling worden aangemeld, mits daarbij de bepalingen van dat artikel in acht 
worden genomen. Tegen de uitspraak van de commissie kan geen beroep worden ingesteld 
bij de Commissie van Beroep Eindexamens RSG N.O.-Veluwe, de uitspraak van de commissie 
is dus bindend.  

  

Artikel  H-4 Aanmelden van een geschil  

a. Een verzoek om behandeling van een geschil dient te worden ingediend uiterlijk op de vijfde 
schooldag volgend op de dag dat de aangevallen beslissing ter kennis van de leerling is 
gebracht. 

b. Voor gevallen waarbij het gaat om de vaststelling van een beoordeling of de mate van 
objectiviteit van een beoordeling is de commissie bevoegd af te wijken van de 
aanmeldingstermijn van vijf schooldagen; de commissie toont zich soepeler wanneer de 
leerling aannemelijk kan maken dat de examinator eerst zelf een periode voor nader beraad 
heeft ingelast of wanneer de leerling niet op de hoogte kon zijn van de uiteindelijke 
vaststelling van de beoordeling. 

c. Het verzoek om behandeling van een geschil wordt voorzien van een zo nauwkeurig 
mogelijke, schriftelijke toelichting. Zonodig kan de commissie enkele dagen uitstel verlenen 
voor het onderbouwen van het verzoek of de kandidaat toestaan het geschil mondeling toe 
te lichten.  

Artikel H-5 Werkwijze  

a. De commissie is bevoegd een ieder te horen wiens inlichtingen voor een juiste 
meningsvorming van de commissie van belang kunnen zijn.  

b. De commissie hoort in ieder geval de betrokken kandidaat. Als deze minderjarig is, kan hij 
zich door een meerderjarige laten bijstaan. 

c. De commissie hoort ook de betrokken examinator of degene die de aangevallen beslissing 
heeft genomen. 

d. Bij de beraadslagingen van de commissie zijn geen anderen dan de commissieleden en een 
eventueel secretarieel ondersteuner aanwezig. 

e. De commissie doet zo spoedig mogelijk een uitspraak, waarna de voorzitter de beslissing zo 
snel mogelijk mondeling aan de betrokkene(n) meedeelt of laat meedelen. De beslissing 
wordt in ieder geval ook schriftelijk aan de betrokkene(n) meegedeeld. 



f. Wanneer de geschillencommissie niet bevoegd is of zich niet bevoegd acht tot het doen van 
een uitspraak over een aangemeld geschil, dan wordt het geschil zonodig direct 
doorgestuurd naar de Commissie van Beroep Eindexamens RSG N.O.-Veluwe of naar de 
rector/directeur. 

  

Artikel H-6 Slotbepalingen 

De commissie regelt, met inachtneming van hetgeen is vastgelegd in deze regeling, haar 
eigen werkwijze. 

 

     

   
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



I. REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS RSG N.O.-VELUWE 

 
Het bevoegd gezag van de RSG N.O.-VELUWE: het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Noordoost Veluwe, in deze vertegenwoordigd door de rector/directeur; 
Overwegende:  
- dat volgens artikel 5, lid 4 van het Eindexamenbesluit VO  beroep is opengesteld bij een door 
 het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep tegen beslissingen van de 
 schoolleider ten aanzien van kandidaten die zich met betrekking tot enig deel van het examen 
 schuldig maken aan enige onregelmatigheid; 
- dat dus een commissie van beroep moet worden ingesteld; 
 
BESLUIT: 
Vast te stellen , als onderdeel I. van het Examenreglement, het  
’Reglement Commissie van Beroep Eindexamens RSG N.O.-VELUWE’. 
 

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP EINDEXAMENS RSG N.O.-VELUWE 

 

Artikel I-1 Begripsbepalingen 

Deze regeling verstaat onder: 

commissie: de Commissie van Beroep eindexamens RSG N.O.-VELUWE; 

kandidaat: de eindexamenkandidaat die in beroep is gegaan bij de commissie; 

schoolleider: de rector/directeur of diens plaatsvervanger 

  

Artikel I-2 Samenstelling van de commissie 

Er is een commissie van beroep voor de eindexamens RSG N.O.-VELUWE.  
De samenstelling van de commissie is als volgt: 

a. Een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door de rector/directeur; 

b. Twee leden: een schoolleider (niet verbonden aan de RSG N.O. Veluwe) en een ouder uit of 
namens de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De ouder uit of namens de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad is bij voorkeur niet of niet meer verbonden 
aan de RSG N.O.-VELUWE. 

c. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, niet zijnde een lid van de commissie. 

d. De rector/directeur maakt geen deel uit van de commissie. 

e. De leden van de Geschillencommissie Eindexamen RSG N.O.-Veluwe maken geen deel uit 
van de commissie. 

  

Artikel I-3 Taak van de commissie 

De commissie heeft tot taak te beslissen op beroepen van kandidaten tegen beslissingen van de schoolleider met 
betrekking tot onregelmatigheden bij de eindexamens. 

  

Artikel I-4 Ontvankelijkheid 

Het beroep kan worden ingesteld tegen de navolgende besluiten: 

a. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. 

b. Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen of het centraal examen. 

c. Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen. 

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

  

Artikel I-5 Niet-ontvankelijkheid 

Niet ontvankelijk is het beroep wanneer het gaat om: 

a. de objectiviteit van de beoordeling 

b. besluiten tot vaststelling van data of inhaaldata. 

c. besluiten tot vaststelling van de termijn, waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt. 

d. de wijze van afnemen van het examen. 



e. besluiten tot vaststelling van het gewicht, dat aan de onderdelen van het schoolexamen 
moet worden toegekend. 

f. niet tijdig instellen van het beroep. 

  

Artikel I-6 Procedure bij beroep 

1. Wanneer de commissie onbevoegd is, zendt zij het beroep door naar het orgaan dat 
wel bevoegd is. De kandidaat ontvangt een bericht van doorzending. 

2. De voorzitter van de commissie kan onmiddellijk uitspraak doen, indien hij van oordeel is dat 
het beroep kennelijk niet ontvankelijk is of kennelijk ongegrond. Een afschrift van deze 
uitspraak wordt toegezonden aan de inspectie. 

3. Het beroep dient binnen vijf schooldagen nadat de beslissing aan de kandidaat is 
bekendgemaakt schriftelijk bij de commissie te worden ingesteld t.a.v. de secretaris van de 
Commissie van Beroep Eindexamens RSG N.O.-VELUWE, Postbus 419, 8160 AK te Epe. Een 
afschrift van het beroepsschrift dient te worden gezonden naar de schoolleider. 

4. Indien het beroepsschrift tijdig is verzonden, maar door buiten de kandidaat gelegen 
omstandigheden de commissie niet tijdig bereikt, kan de kandidaat tegen een niet-
ontvankelijk verklaring binnen 14 dagen nadat deze hem is toegezonden, verzet aantekenen 
bij de commissie tegen de uitspraak van de voorzitter. 

5. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van de commissie. In bijzondere 
gevallen kan de commissie besluiten dat de behandeling van het beroep geheel of 
gedeeltelijk zal plaatshebben in een vergadering met gesloten deuren. 
Van de behandeling ter zitting wordt een verslag gemaakt. 

6. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting. De kandidaat en de 
schoolleider worden schriftelijk uitgenodigd om desgewenst op de zitting persoonlijk of door 
middel van een gemachtigde hun standpunt toe te lichten.  
De commissie kan deskundigen raadplegen 

  

Artikel I-7 Beslissingen op beroep 

1. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van 
het beroepsschrift, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste 
twee weken. 

2. De commissie stelt bij haar beslissing zonodig vast, op welke wijze de kandidaat 
alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel, gedeeltelijk of 
hernieuwd af te leggen. 

3. Indien het hernieuwd examen, bedoeld in het vorige lid, betrekking heeft op een of 
meer onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen in het 
volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van het CvTE af. 

4. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, 
voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de 
schoolleider en aan de inspectie. 

5. De beslissing van de commissie van beroep eindexamens is bindend. 

  

Artikel I-8 Slotbepalingen 

De commissie regelt, met inachtneming van hetgeen is vastgelegd in deze regeling, haar eigen werkwijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



J.  PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

 
De Programma’s van Toetsing en Afsluiting worden jaarlijks vastgesteld en worden beschouwd als onderdeel van 
dit Examenreglement RSG N.O. Veluwe. De PTA’s worden afzonderlijk gepubliceerd. 
 

Artikel J-1 Vaststelling 

Het programma van Toetsing en Afsluiting wordt jaarlijks vóór 1 oktober vastgesteld. 

  

Artikel J-2  Aanleveren samenstellende onderdelen 

De PTA’s per vak worden jaarlijks vóór 1 september door de vaksecties ingeleverd bij de teamleiders.  

 

Artikel J-3  Standaardisatie 

Voor het opstellen van de PTA’s gebruiken de vaksecties de matrix, c.q. standaard opmaak, die door de teamleiders 
wordt verstrekt. 
Voor de inhoud van de PTA’s gelden onverminderd de bepalingen van artikel C1-1 van dit reglement. 

 

 

  



K.  AFRONDINGSRICHTLIJNEN  (TOELICHTEND) 

 

Artikel K-1 Afronden op een geheel getal –  

NIET geldig   voor het bepalen van een eindcijfer voor vakken die geen centraal examen kennen; 
WEL geldig   voor het bepalen van een eindcijfer voor vakken die zowel een schoolexamen als   
  een centraal examen kennen; 
WEL geldig   voor het bepalen van het zgn. combinatiecijfer 
 

Werkwijze: Alle resultaten die tot een gemiddelde uitkomst moeten worden herleid zijn cijfers met 0 of 
1 decimaal. 
Tel de cijfers bij elkaar op en deel door het aantal cijfers. 
De uitkomst hiervan bereken je zonder af te ronden, ook ga je niet tussentijds afronden. 
 
Als de uitkomst geen of nul decimalen kent dan hoef je niet af te ronden. 
Als de uitkomst wel decimalen kent, dan kijk je naar de eerste decimaal.  
Is die eerste decimaal 1,2,3 of 4 dan rond je af naar beneden. 
Is die eerste decimaal 5,6,7,8 of 9 dan rond je af naar boven. 

  

Artikel K-2 Afronden op een geheel getal –  

WEL geldig   voor het bepalen van het eindcijfer voor vakken die geen centraal examen kennen,  
NIET geldig   voor het bepalen van een eindcijfer voor vakken die zowel een     
  schoolexamen als een centraal examen kennen; 
NIET geldig   voor het bepalen van het zgn. combinatiecijfer 
 

Werkwijze:  
 

Alle resultaten die tot een gemiddelde uitkomst moeten worden herleid zijn cijfers met  0 of 
1 decimaal. 
Vermenigvuldig elk resultaat met het gewicht uit het PTA en tel de uitkomsten bij elkaar op 
en deel door de som van de gewichten. 
De uitkomst hiervan bereken je zonder af te ronden, ook ga je niet tussentijds afronden. 
 
Als de uitkomst geen of nul decimalen kent dan hoef je niet af te ronden.  
Als de uitkomst wel decimalen kent, dan kijk je naar de eerste decimaal.  
Is die eerste decimaal 1,2,3 of 4 dan rond je af naar beneden. 
Is die eerste decimaal 5,6,7,8 of 9 dan rond je af naar boven. 

Toelichting: De eindcijfers schoolexamen worden bepaald op één decimaal.  
Dat geldt ook voor de cijfers van de centrale examens.  
Het eindcijfer wordt bepaald op een geheel getal. 
Is er geen centraal examen, dan wordt het eindcijfer direct bepaald op een geheel getal. 
Daarvoor geldt dus de berekening als basis en niet het schoolexamencijfer-met-één-
decimaal. 
 
Is de uitkomst van de berekening bijv. 5,478…  (niet afgerond), dan is het schoolexamencijfer 
5,5.   
Vervolgens wordt het eindcijfer niet afgeleid van het schoolexamencijfer, dan zou het 
namelijk vanaf 5,5 naar een 6 worden afgerond.    
De uitkomst van de berekening is bepalend. In het voorbeeld dus 5,478…. dat ligt dus dichter 
bij een 5.  Het eindcijfer wordt in dat geval een 5.  

  

Artikel K-3 Afronden op één decimaal 

GELDIG  voor het bepalen van het schoolexamencijfer voor alle vakken 

Werkwijze: 
 

Alle resultaten die tot een gemiddelde uitkomst moeten worden herleid zijn cijfers met 0 of 
1 decimaal. 
 
Vermenigvuldig elk resultaat met het gewicht uit het PTA en tel de uitkomsten bij elkaar op 
en deel door de som van de gewichten. 
De uitkomst hiervan bereken je zonder af te ronden, ook ga je niet tussentijds afronden. 
 



Als de uitkomst geen decimalen kent dan hoef je niet af te ronden, je kunt als decimaal een 0 
(nul) noteren. 
Als de uitkomst precies één decimaal kent, dan hoef je niet af te ronden.  
Als de uitkomst meer decimalen kent, dan kijk je naar de tweede decimaal.  
Is die tweede decimaal 1,2,3 of 4 dan rond je af naar beneden. 
Is die tweede decimaal 5,6,7,8 of 9 dan rond je af naar boven. 

 

Artikel K-4 Berekenen zonder af te ronden 

Berekenen zonder af te ronden betekent dat nergens in tussenberekeningen en ook niet in de eindberekening een 
afronding wordt toegepast. 
Het noteren van een eindig aantal decimalen betekent dat dat de exacte uitkomst is. 
In het voorbeeld van artikel K-2 is met de volgpuntjes na 5,478 aangegeven dat er nog meer decimalen komen.  

  

Artikel K-5 Afronden met behulp van een spreadsheet 

Bij het werken met een spreadsheet ontstaan gemakkelijk fouten door soms ten onrechte wel of niet af te ronden. 
Ten onrechte NIET afronden gebeurt door de uitkomst van de berekening van een toetsresultaat af te ronden (op 
één decimaal) door 
- de weergave van de uitkomst in te stellen op één decimaal 
- de kolombreedte van de uitkomst zo in te stellen dat er maar één decimaal in past. 
 
Ten onrechte WEL afronden gebeurt door de uitkomst van deelberekeningen af te ronden. 
 
Juiste berekeningen worden verkregen door toepassing van formules waarmee het programma de uitkomst op het 
juiste aantal decimalen vastlegt.  
In het veel gebruikte EXCEL luidt die formule:  = AFRONDEN ( [berekening];1 ) 
(de spaties in het voorbeeld zijn voor de duidelijkheid, maar moeten bij toepassing worden weggelaten; het getal 1 
geeft het gewenste aantal decimalen aan). 

  

Artikel K-6 Voorbeelden van juiste afronding 

Gemiddelde toetsresultaten 5,478….    (er zijn dus nog meer decimalen) 
Afronden op  één decimaal 5,5    (want de 7 zorgt voor afronding naar boven) 
Afronden op geheel getal  5  (want de 4 zorgt voor afronding naar beneden) 

  

  
  
  
   
 
 
  
 
 
  



L.  ROUTESCHEMA BIJ BEZWAREN (TOELICHTEND) 
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M.  MANDAATBESLUIT 

Ondergetekende mevr. I. Vaatstra, als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag , het bestuur van de Stichting 

Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe , statutair belegd bij de Stichting Aurora Onderwijsgroep,  

mandateert  de bevoegdheden die krachtens het Eindexamenbesluit VO en het    

   Examenreglement RSG N.O.-Veluwe zijn toegekend aan de rector/directeur van de 

    school 

aan   de teamleiders van havo-vwo-bovenbouw en de teamleiders van vmbo-tl/mavo en   

   vmbo kader/basis 

voor zover  het betreft bevoegdheden tot het nemen van beslissingen die niet in aanmerking  

   komen voor een beoordeling door de Commissie van Beroep  en tevens voor zover  

   die betrekking hebben op zaken die hun afdeling betreffen. 

waarbij   hij/zij steeds het gemandateerd optreden zal aanduiden door 

    de vermelding van  “namens het bevoegd gezag” waar dat van toepassing is. 

 

 

Epe, 1 oktober 2021. 

 

 

 

Mevr. I. Vaatstra 

bestuur  Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe 

i.e. College van Bestuur Aurora Onderwijsgroep 

 

 

 

 

 

 

teamleiders 



N.  Bijlagen- Taakomschrijving Examensecretaris en Taakverdeling rond de examenorganisatie 

N.1 Taakomschrijving De examensecretaris 

Het takenpakket van de examensecretaris is omvangrijk en complex. Dat hangt onder meer samen met 

de afname van digitale flexibele examens, het cspe van de beroepsgerichte programma’s, en diverse 

mogelijkheden voor uitzonderingen en maatwerk. De examensecretaris is de contactpersoon voor 

intern en extern betrokkenen bij het schoolexamen en het centraal examen. 

De examensecretaris draagt vanuit zijn rol bij aan de borging van de kwaliteit op de genoemde aspecten 

(inhoudelijk, procesmatig, conceptueel) en draagt daarnaast zorg voor een correcte, effectieve en efficiënte 

uitvoering van de examenprocessen. Het ligt voor de hand dat de examensecretaris in nauw contact staat 

met de examencommissie. De RSG N.O. – Veluwe heeft er daarom voor gekozen dat de examensecretaris 

ook lid is van examencommissie.  

De examensecretaris is voor de uitvoering van het examenproces een ‘spin in het web’ en onderhoudt 

contacten met (groepen) personen en organisaties binnen en buiten de school. Onderstaand overzicht geeft 

een opsomming van betrokkenen en is een hulpmiddel bij     het in kaart brengen van de werkzaamheden van 

de examensecretaris en andere medewerkers. 

De examensecretaris onderhoudt contact met onder andere 

Interne organisaties en betrokkenen Externe organisaties en betrokkenen 

- Rector / Directeur 

- Leden teamleiding en schoolleiding 

- Examinatoren 

- Vaksecties/vaksectievoorzitters 

- Mentoren 

- Leerlingen 

- Medewerker kwaliteitszorg 

- Examencommissie 

- Medewerker(s) secretariaat 

- Medewerker(s) administratie 

- Medewerker(s) applicatiebeheer/ict 

- Medewerker(s) conciërge 

- Medewerker(s) roostering 

- Medewerker(s) zorg en ondersteuning 

- Ouders 

- CvTE 

- Cito 

- Inspectie van het Onderwijs 

- DUO 

- BRON / ROD  

- Externe onderwijspartners 

(vervolgonderwijs), indien aan de orde 

- Externe betrokkenen bij uitvoering 

praktijkexamens, indien aan de orde 

- PLEXS 

 

Taakgebieden 

Voor een correcte, effectieve en efficiënte uitvoering van de examenprocessen en de borging van de kwaliteit 

van de (school)examinering zijn de hieronder genoemde taakgebieden te onderscheiden. De taakgebieden zijn 

ingedeeld naar taken met een sterk formeel karakter die direct samenhangen met uitvoering geven aan en 

toepassing van wet- en regelgeving en landelijke afgesproken procedures; taken van meer inhoudelijke aard; 

taken die vooral samenhangen met proces, communicatie en aansturing. Deze taken kunnen alle bij één 

persoon worden belegd, maar ook worden belegd bij verschillende medewerkers. De school bepaalt zelf hoe 

en bij wie de taken belegd en georganiseerd worden. 



Taken met een formeel karakter 

1 Basis 

a. Intern: totstandkoming examenreglement en PTA (de examencommissie heeft de wettelijke 

taak een voorstel te doen); 

b. Extern: aanmelden leerlingen, data-uitwisseling, ontvangst examens, pooling tweede correctie; 

aanleveren examenreglement en pta bij inspectie; 

c. Toezicht op verwerking resultaten schoolexamen; vaststellen uitslag; ondertekenen en uitreiken 

overzichten schoolexamenresultaten en eindbeoordeling schoolexamen, diploma’s en 

cijferlijsten. 

 
2 Onregelmatigheden en meningsverschillen 

a. Eerstelijns afhandeling en voorbereiden beslissingen directeur m.b.t. onregelmatigheden; 

b. Eerstelijns afhandeling van klachten en meningsverschillen m.b.t. examinering en zo nodig 
voorbereiden beslissingen directeur. 

 
3 Afwijkingen 

a. Afhandelen verzoeken voor afwijkende wijze van examineren; voorzieningen t.b.v. 

uitzonderingen; 

b. Opstellen en uitvoeren van noodscenario’s. 

 

Taken met een inhoudelijk karakter 

4 Borging kwaliteit examinering 

a. Toets- en examenbeleid (doen) uitvoeren volgens kaders en richtlijnen; 

b. Evalueren examineringsprocessen (de examencommissie heeft de wettelijke taak jaarlijks te 

evalueren en het bevoegd gezag en de directeur dienaangaande te adviseren); 

c. Examencommissie, schoolleiding (on)gevraagd adviseren. 

 

Taken met een procesmatig karakter 

5 Planning en organisatie 

a. Initiëren en coördineren van een correcte, effectieve en efficiënte uitvoering van 

examenprocessen (waaronder de dagelijks gang van zaken) 

b. Opstellen en (doen) uitvoeren van een jaarplanning en detailplanning examinering 

 
6 Aansturing 

a. Afstemmen en uitvoeren van werkzaamheden door medewerkers van administratie, 

secretariaat, applicatiebeheer, examinatoren, surveillanten 

 
7 Communicatie en informatie 

a. Eigen kennis vergroten en onderhouden 

b. Anderen voorzien van (vindplaats) van relevante informatie (informatiemakelaar) 



N.2 Taakverdeling rond de examenorganisatie  

Hieronder zijn de taakgebieden voor een correcte, effectieve en efficiënte uitvoering van de examenprocessen 

in detail uitgewerkt en ingedeeld naar de eerder genoemde taakgebieden.  

We onderscheiden de volgende categorieën:  

de examensecretaris (ES), 

de rector/directeur (RD),  

de teamleider (T),  

de medewerker leerlingenadministratie,  

de medewerker examenbureau/toetsbureau (EB) en  

de examencommissie (EC).  

De zes kolommen tonen de taakverdeling.   

X   =   daar waar   er een taak vanuit de regelgeving is, is dat met een X aangegeven. 

M   =  daar waar sprake is van een gemandateerde taak is een M ingevuld.  

V   =  daar waar een taak rechtstreeks bij een functionaris is belegd is dat aangegeven met een V 

 

1 Taken met een formeel karakter: 

basis 
ES RD T LA EB EC 

       

 Levert een bijdrage aan de totstandkoming van het examenreglement       X 

 Levert een bijdrage aan de totstandkoming van het PTA      X 

 Levert pta, examenreglement aan inspectie aan       

 Levert pta, examenreglement aan leerlingen aan       

 Meldt kandidaten aan en checkt terugmelding       

 Verwerkt de processen verbaal na de examenzittingen       

 Verzorgt de absentenafhandeling voor en na examenzittingen       

 Draagt zorg voor verzamelen en verwerken (school)examenresultaten in 
 schooladministratiepakket 

      

 Voert procedure uit m.b.t. toelating kandidaten herkansing       

 Voert procedure uit m.b.t. toelating kandidaten centraal examen       

 Zorgt voor juiste afronding SE-cijfers en van eindcijfers       

 Voert informatiecheck van de informatiesystemen uit       

 Deelt se-resultaten tussentijds en aan het eind mee aan leerlingen       

 Stelt vast dat se door kandidaat is afgerond voorafgaand aan CE       

 Ondertekent (samen met directeur) overzichten van SE-resultaten en 
 eindbeoordeling schoolexamen ter afronding van het schoolexamen  

X      

 Verstrekt ondertekende overzichten se-resultaten en eindbeoordeling 
 schoolexamen aan kandidaten en neemt door kandidaat voor ontvangst 
 ondertekend exemplaar in ontvangst 

X      

 Levert gegevens aan BRON / ROD, Inspectie, Cito       

 Zorgt ervoor dat uitslagen/resultaten van CE verwerkt worden       

 Regelt aanmelding kandidaten voor herkansingen       

 Verzorgt als Facetbeheerder aanmelding, installatie en autorisatievoor 
 digitale examens 

      

 Voert tijdig de systeemcheck Facet uit       

 Draagt er zorg voor dat digitale examens niet eerder dan 30 minuten voor 
 aanvang van het examen worden vrijgegeven 

      

 Neemt deel aan/voert uit de landelijke test downloaden 
 examendocumenten 

      



 Zorgt ervoor dat afnamegegevens via WOLF aan Cito worden aangeleverd       

 Organiseert het juiste verloop van de correctie van centraal examenwerk       

 Zorgt voor downloaden pooling tweede corrector en doorgave informatie 

 aan examinator(en) 

      

 Ziet erop toe dat examinator en tweede corrector elkaars werken tijdig en 

 correct ontvangen 

      

 Bereidt vaststelling uitslagen voor       

 Stelt uitslag vast X X     

Draagt zorg voor de productie van diploma's, cijferlijsten en uitreiken 

daarvan 

      

Controleert gegevens op diploma en cijferlijst       

Tekent diploma's en cijferlijst X X     

Reikt diploma's en cijferlijst uit       

Regelt eventuele inzage van gemaakt examenwerk volgens afgesproken 

procedures 

      

Meldt sanctie bij inspectie inzake onregelmatigheden       

Bereidt bijeenkomsten commissie van beroep voor (indien van 

toepassing) 

      

       

2 Taken met een formeel karakter: 

onregelmatigheden en meningsverschillen 
ES RD T LA EB EC 

       

Eerstelijns afhandeling bij geschillen leerling-docent/adviseert de 

rector/directeur 

      

Eerstelijns afhandeling bij geschillen docent-docent/adviseert de 

rector/directeur 

      

Eerstelijns afhandeling bij geschillen correctoren 1-2/adviseert de 

rector/directeur 

      

Eerstelijns afhandeling van onregelmatigheden       

Adviseert rector/directeur bij afhandeling onregelmatigheden       

Adviseert rector/directeur bij de bepaling van sanctie bij 

onregelmatigheden 

      

Zorgt voor correcte uitvoering procedure sanctie bij onregelmatigheden       

       

3 Taken met een formeel karakter: 

afwijkingen 
ES RD T LA EB EC 

       

Verzamelt en verwerkt informatie afwijkend 

examen/uitzonderingsgevallen 

      

Verzorgt informatie toegestane hulpmiddelen en afwijkingen naar 

docenten en leerlingen 

      

Regelt verwerking maatwerkverzoeken (ook afwijkend examen; uitstel 

e.d.) 

      

Stelt een noodprocedure op aangaande het handelen bij incidenten       

Zorgt ervoor dat bij incidenten de juiste verantwoordelijken op het juiste 

moment worden ingeschakeld 
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4 Taken met een inhoudelijk karakter: 

borging kwaliteit examinering 
ES RD T LA EB EC 

       

Voert toets- en examenbeleid uit volgens kaders en richtlijnen       

Stimuleert kwaliteitsverbetering m.b.t. (school)examinering in de school       

Draagt er zorg voor dat afgesproken procedures worden nageleefd       

Levert een bijdrage aan de evaluatie van schoolexaminering      X 

Levert een bijdrage aan de evaluatie van het volledige 

examineringsproces 

     
X 

Voert desgewenst de zelfevaluatie VO-raad uit en adviseert de 

examencommissie op basis van het geheel aan evaluaties 

      

Geeft gevraagd en ongevraagd advies m.b.t. schoolexaminering      X 

Maakt deel uit van de examencommissie       

Zorgt voor uitvoering van correctie en normering schoolexamens 

volgens afgesproken procedures 

      

Levert een bijdrage aan de jaarlijkse toetsing van het concept-PTA aan 

richtlijnen en afspraken van de school 

     
X 

Levert een bijdrage aan de toetsing van de inhoud van het PTA 

(dekkend voor examenprogramma) 

     
X 

Levert een bijdrage aan de toetsing van de inhoud van het PTA aan 

regelgeving 

     
X 

Levert een bijdrage aan de toetsing van de inhoud van het PTA aan 

schoolbeleid 

     
X 

Levert een bijdrage aan toetsing van de inhoud van het PTA op 

communicatieve helderheid 

     
X 

Levert een bijdrage aan het jaarlijks actualiseren van het 
examenreglement en de toetsing aan regelgeving en aan de 

schoolvisie/-beleid 

      
X 

       

5 Taken met een procesmatig karakter: 

planning en organisatie 
ES RD T LA EB EC 

       

Adviseert m.b.t. het opstellen van de algemene jaarplanning       

Stelt deelplanningen op m.b.t. uitvoering (school)examens       

Draagt zorg voor (bij centrale afnames) zaalplanningen, indeling, 

inrichting 

      

Ziet toe op correcte afname decentrale schoolexamens (dus door 

docent zelf) 

      

Ontvangt, beheert en draagt zorg voor afhandeling examenpakketten       

Zorgt voor registratie handelingen in logboek m.b.t. geheimhouding 

(voorkennis cspe's e.d.) 

      

Stelt surveillance-instructie op       

Verzorgt instructie voor surveillanten       

Stelt instructie voor examinatoren op       

Verzorgt instructie voor examinatoren       

Verzorgt instructie aan leerlingen aangaande gedragsregels       
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Draagt er zorg voor dat uitgestelde en gespreide examens correct 

worden afgenomen 

      

Draagt zorg voor tijdige aanlevering schoolexamens door examinatoren        

Zorgt voor aanwezigheid processen verbaal bij examens       

Opent en sluit examenzittingen of zorgt ervoor dat deze procedures        
door anderen correct worden uitgevoerd; verzorgt instructie m.b.t. 
openen en sluiten van examenzittingen 

      

Plant digitale examens in en bereidt de zittingen digitale examens voor       

Zorgt voor de organisatie van eventuele overleggen examinatoren       

Zorgt voor aanleveren van juiste bestanden en lay-out voor diploma 

en cijferlijst 

      

       

6 Taken met een procesmatig karakter: 

aansturing 
ES RD T LA EB EC 

       

Levert een bijdrage aan het proces van jaarlijkse actualisering PTA       

Stuurt conciërges, surveillanten aan m.b.t. examinering       

Stuurt secretariaat/administratie aan m.b.t. examinering       

Stuurt ict aan m.b.t. examinering       

Stuurt applicatiebeheer aan m.b.t. examinering       

Stuurt roostering aan m.b.t. examinering       

       

7 Taken met een procesmatig karakter: 

communicatie en informatie 
ES RD T LA EB EC 

Vergroot en onderhoudt (eigen) kennis m.b.t. examinering o.a. via 

wet- en regelgeving bestuderen 

      

Voorziet in informatie naar docenten, leerlingen, ouders (sept, mrt)       

Is lid van platform Plexs en neemt deel aan het platform       

Is contactpersoon voor leerlingen, ouders, personeel 

(onderwijspersoneel en onderwijsondersteunend personeel) 

      

Informeert collega's aangaande examenregelingen       

Informeert collega's aangaande leerlingen       

Is contactpersoon voor officiële instanties       

Verzorgt actualisering informatie m.b.t. SE en CE       
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O. BIJLAGE Regels en procedures bij overgangs- en rapportvergadering  

  

1. Het technisch voorzitterschap van de overgangs- en rapportvergadering berust bij de  
teamleider. De mentor zit de vergadering van zijn/haar klas voor. 

2. Stemgerechtigd zijn docenten die aan de betreffende leerling lesgeven.  
Teamleiders stemmen niet mee. 

3. Een docent die in meer dan één vak les geeft aan de betreffende leerling, brengt per vak 
één stem uit. 

4. De mentor komt, na vooroverleg met de teamleider, tot een voorstel aan de  
overgangsvergadering met redenen omkleed. Docenten spreken zich uit voor of tegen 
bevorderen, gericht bevorderen of niet bevorderen.  
Bevorderen betekent toelaten tot het volgende leerjaar  
- op hetzelfde niveau (bij homogene klassen) 
- op het hoge niveau (bij dakpanklassen) 
- op het lage niveau (bij dakpanklassen) 
Gericht bevorderen betekent toelaten tot het volgende leerjaar één niveau lager dan het 
lager niveau van de dakpanklas of één niveau lager dan hetzelfde niveau bij homogene 
klassen.  

5. De overgangsvergaderingen zijn beslissingsvergaderingen van alle lesgevers.  
Voor afwezigheid bij de overgangs- en rapportvergaderingen, anders dan ziekte, is verlof 
van de teamleider nodig. 
De betrokken collega draagt er zelf zorg voor dat de betrokkenen tevoren van de absentie 
op de hoogte zijn, ook bij ziekte.  

6. Tijdens de overgangs- en rapportvergadering worden notulen gemaakt. Het origineel is 
voor de mentor. Een kopie gaat naar de teamleider. 

7. Een docent kan voorafgaande aan de overgangsvergadering de teamleider gemotiveerd 
te kennen geven, niet in staat te zijn zijn/haar stem uit te brengen. De teamleider beslist 
of in dat geval onthouding van stemming is toegestaan. 

8. Een docent kan voorafgaande aan het inleveren van de cijfers de teamleider gemotiveerd 
te kennen geven, niet in staat te zijn zijn/haar cijfers te geven. De teamleider beslist in 
overleg met de betreffende docent hoe verder gehandeld wordt. 

9. Alle besluiten en adviezen worden genomen op basis van een enkelvoudige meerderheid 
van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de teamleider. 

10. In alle gevallen waarin de overgangsnormen en regels en procedures bij de 
overgangsvergadering niet voorzien, beslist de teamleider 

11. De mentor neemt na de overgangsvergadering binnen 12 uur contact op met de ouders 
van de leerlingen van zijn/haar klas die niet rechtstreeks zijn bevorderd. Tot uiterlijk 2 
dagen na de overgangsvergadering, hebben de ouders het recht om revisie te vragen naar 
aanleiding van de door de overgangsvergadering genomen beslissing. Voor het eind van 
het cursusjaar neemt de overgangsvergadering in deze gevallen een definitieve beslissing. 

12. Beroep aantekenen tegen een beslissing van de overgangsvergadering kan zowel door de 
leerling, zijn/haar ouders/verzorgers, als de mentor gedaan worden. Dit beroep wordt 
neergelegd bij de revisiecommissie. Deze commissie neemt het besluit of het beroep in 
revisie wordt genomen.  
Een besluit tot een revisievergadering kan genomen worden als  
a.  Een procedurefout is gemaakt  
b.  Nieuwe, zwaarwegende feiten of omstandigheden met betrekking tot een 
 leerling  worden ingebracht, die ten tijde van de eerste besluitvorming nog niet 
 bekend  waren. 

 
 
 
 
 



 

Examenreglement RSG N.O. Veluwe  2021-2022      Pagina 56 van 87 

 

P. Regelingen toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 

 

In deze bijlage-set is de uitgewerkte regeling van het CvTE integraal overgenomen zoals geldig voor 
de examens in 2022.  
Voor de examens in 2023 is de regeling al gepubliceerd via de website examenblad.nl – ter vermijding 
van verwarring is de regeling voor 2023 niet nu al in dit reglement opgenomen. 
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Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 
2022 
kenmerk: CvTE-20.01237 
datum: 22 juni 2020 
gepubliceerd: Staatscourant 2020, nr. 35259 

 
Het CvTE heeft bekendgemaakt welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de 
centrale examens in 2022. 
Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die 
gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens 
van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2022. 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021, en vervalt op 31 
december 2022. 
De regeling is gewijzigd door de Wijziging van Regeling toegestane hulpmiddelen 
voor de centrale examens vo 2021 en 2022. 
 

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 22 juni 2020, 
nummer CvTE-20.01237, houdende vaststelling van toegestane 
hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de 
staatsexamens vo in 2022 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor 
de centrale examens vo 2022) 
 
Het College voor Toetsen en Examens, 
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g, van de Wet College voor toetsen en 
examens; 
 
besluit: 
 
Artikel 1. Hulpmiddelen 

Bij de centrale examens 2022 zijn de algemene hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in 
bijlage 1A voor het vmbo en bijlage 1B voor havo en vwo bij deze regeling. 
Artikel 2. Hulpmiddelen kandidaten met een beperking 

Bij de centrale examens 2022 zijn voor kandidaten met een beperking, bij toepassing van 
artikel 55, eerste lid, Eindexamenbesluit VO, eveneens hulpmiddelen toegestaan als vermeld 
in bijlage 2. 
Artikel 3. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021, en vervalt op 31 december 
2022. 
Artikel 4. Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale 
examens vo 2022. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 
Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,P.J.J. Hendrikse 

https://www.examenblad.nl/publicatie/20210419/wijziging-van-regeling-toegestane/2022
https://www.examenblad.nl/publicatie/20210419/wijziging-van-regeling-toegestane/2022
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Bijlagen  
 BIJLAGE 1A. REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR DE CENTRALE EXAMENS 

VMBO 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 
 BIJLAGE 1B. REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR DE CENTRALE EXAMENS 

HAVO EN VWO 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 
 BIJLAGE 2. REGELING EVENEENS TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR LEERLINGEN MET 

EEN BEPERKING 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 
 

 TOELICHTING 
 Algemeen 
 Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die 

gebruikt mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van 
de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2022. 

 Artikelsgewijs 
 Artikel 1 
 In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij 

de centrale examens 2022 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. 

 Artikel 2 
 In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen die aanvullend kunnen worden ingezet 

voor kandidaten met een beperking. 
 Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,P.J.J. Hendrikse 

 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e112
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e112
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e483
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e483
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e1157
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#d17e1157
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BIJLAGE 1A. REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR DE 
CENTRALE EXAMENS VMBO 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 

1 WAT IS ANDERS IN 2022 

Het woordenboek is ook toegestaan bij het cpe en het cspe. 

2 TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO 2022 

Vak leerweg hulpmiddel 

alle vakken alle 
leerwegen 
 
 
 
 
 

Basispakket, bestaande uit: 
– schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
– tekenpotlood 
– blauw en rood kleurpotlood 
– liniaal met millimeterverdeling 
– passer 
– nietmachine (zie 4.4) 
– geometrische driehoek 
– vlakgum 
– rekenmachine (zie 3.2) 

alle centrale 
examens 

alle 
leerwegen 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zie 3.1.1) 
of 
Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands 
(zie 3.1.1) 

Fries, moderne 
vreemde talen 

alle 
leerwegen 

Woordenboek naar en van de doeltaal; 
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek 
Engels-Engels (zie 3.1.3) 

wiskunde alle 
leerwegen 

Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een windroos 
roosterpapier in cm2 

nask 1, nask 2 alle 
leerwegen 

Door het CvTE goedgekeurd informatiemateriaal (zie 3.3) 

muziek, dans, 
drama 

gl, tl Computer 

cspe 
beroepsgericht 

bb, kb en 
gl 

De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 
gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische 
opdrachten van het cspe wordt elk jaar o.a. in de instructie 
voor de examinator meegedeeld. 

cpe beeldend gl, tl Informatie over de afname wordt elk jaar in de instructie voor 
de examinator meegedeeld. 
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3 TOELICHTING 

3.1 WOORDENBOEK 

3.1.1 Woordenboek Nederlands 

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke 
examens, flexibele digitale examens bb en kb, centraal praktische examens gl/tl en de 
centraal schriftelijke praktische examens bb, kb en gl, kortom bij alle centrale examens 
vmbo. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt 
worden van een woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat 
(bijvoorbeeld Nederlands – Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de 
kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans – Nederlands). Een woordenboek 
Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook toegestaan. 

Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat 
zekerheid verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een 
kandidaat zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het 
woordenboek ook aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het 
vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een woordenboek. In 
situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek is de vakinhoudelijke omschrijving de 
geldige; voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook 
niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 

Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de 
huidige officiële spellingsregels toegestaan. 

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries 

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal 
– doeltaal1 toegestaan. 

3.1.3 Woordenboek bij Engels 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels 
– Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

3.1.4 Digitaal woordenboek 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

3.2 REKENMACHINE 

Bij wiskunde kb en gl/tl, nask 1 kb en gl/tl, nask 2 gl/tl en bij het cspe gl voor het profielvak 
bouwen, wonen en interieur moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#n1
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beschikken over toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden 
(en hun inversen). 

Bij wiskunde bb moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen 
voor x kwadraat en (tweedemachts)worteltrekken. 

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer 
van de volgende eigenschappen hebben: 

 –lichtnetaansluiting tijdens het examen, 

 –opladen tijdens het examen, 

 –schrijfrol, alarm of ander geluid, 

 –alfanumeriek (letters op scherm)*, 

 –grafieken weergeven, 

 –zend- of ontvanginstallatie. 

Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een 
meerregelige machine niet verboden is als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo 
dat de meerregelige machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige machine 
ontbreken, zoals het maken van tabellen. Bij de huidige centrale examens is niet gebleken 
dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel bieden. 

Naast de rekenmachine van Facet is het voor kandidaten bij de flexibele digitale examens bb 
en kb toegestaan hun eigen rekenmachine te gebruiken. 

* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld 
met de mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit 
verband dus niet als alfanumeriek beschouwd. 

3.3 INFORMATIEBOEK BIJ NASK 1 EN NASK 2 

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 gl/tl heeft de kandidaat op het 
centraal examen informatiemateriaal nodig. 

Goedgekeurd zijn: 

 –Voor bb: Binas vmbo-basis,  

informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3) 

 –Voor kb en gl/tl: BINAS vmbo-kgt,  

informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN 978.90.01.80069.7). 
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Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de 
site www.noordhoffuitgevers.nl (zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in 
Binas te verbeteren. 

4 AANVULLENDE OPMERKINGEN 

4.1 FORMULE WISKUNDE 

Bij de exameneenheid Meetkunde van het centraal examen wiskunde in bb, kb en gl/tl moet 
de kandidaat enkele oppervlakte- en inhoudsformules kunnen toepassen, de kandidaat 
hoeft deze formules echter niet te kennen (zie de syllabus). Bij de examens bb worden de 
formules vermeld in het examen bij de opgave(n) waarvoor en indien zij relevant zijn. De 
kandidaat moet eenvoudige meetkundige berekeningen (zoals de oppervlakte in een 
rechthoekige driehoek) ook kunnen uitvoeren zonder de bijgeleverde formule. 

Bij de examens kb en gl/tl worden alle formules opgesomd in één tabel in het examen. 

4.2 COMPUTER ALS SCHRIJFGEREI BIJ DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat 
toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen 
kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer 
worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. 

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo gl/tl 
en de papieren centrale examens Nederlands vmbo bb en kb dient de spellingcontrole bij 
niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een 
deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, 
mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De correctoren moeten de 
aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole 
hebben gewerkt. 

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen 
toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook 
o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. 

Op https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan 
aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 

4.3 NOODZAKELIJK OF TOEGESTAAN? 

De tabel in paragraaf 2 geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een 
kandidaat die bij een vak een voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in 
overtreding. Een kandidaat die zonder het hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, 
mag echter niet op grond van het ontbreken van het hulpmiddel de toegang worden 
ontzegd. 

http://www.noordhoffuitgevers.nl/
https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een
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De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, 
hulpmiddelen en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en 
nask 2: het lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij 
het verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: 
de een kent meer woorden dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid 
van het woordenboek dan de ander. Bij examens moderne vreemde talen zonder 
schrijfvaardigheid is een woordenboek naar de vreemde taal eigenlijk overbodig – het is 
slechts toegestaan om de regelgeving eenvoudig te houden (bij examens met 
schrijfvaardigheid is het immers weer wel zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde 
rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten die beschikken over beide delen in één band. 

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te 
nemen, is ter keuze aan de school. 

4.4 OVERIGE NIET GENOEMDE HULPMIDDELEN 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die 
niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar 
die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of 
een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn 
niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. 
Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie 
dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden 
aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte 
aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de 
exameneisen heeft, wendt de school zich tot het College voor Toetsen en Examens. 

4.5 SCHOOLEXAMEN EN CENTRALE EXAMEN 

Deze regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen 
voorschrift dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten 
worden voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan gegronde redenen 
hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde talen 
geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische 
rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat 
zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij 
schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn 
toegestaan. 
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BIJLAGE 1B. REGELING TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR DE 
CENTRALE EXAMENS HAVO EN VWO 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 

1 WAT IS ANDERS IN 2022 

De lijst met toegestane grafische rekenmachines is geactualiseerd. 

2 TOEGESTANE HULPMIDDELEN HAVO EN VWO 2022 

vak hulpmiddel 

alle vakken Basispakket, bestaande uit: 
– schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier 
– tekenpotlood 
– blauw en rood kleurpotlood 
– liniaal met millimeterverdeling 
– passer 
– nietmachine (zie 4.3) 
– geometrische driehoek 
– vlakgum 
– rekenmachine (zie 3.2) 

alle centrale examens Eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zie 3.1.1) 
of 
Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands 
(zie 3.1.1) 

Fries, moderne 
vreemde talen 

Woordenboek naar en van de doeltaal; 
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek 
Engels-Engels (zie 3.1.3) 

Latijn, Grieks Latijns resp. Grieks woordenboek (zie 3.1.4) 

wiskunde A, B, C – grafische rekenmachine (zie 3.2.3) 
– roosterpapier in cm2 

biologie, natuurkunde, 
scheikunde 

– goedgekeurd informatieboek:  
Binas 6e editie of Sciencedata (zie 3.3) 

aardrijkskunde Een atlas is sinds 2021 niet toegestaan bij het centraal examen 

muziek, kunst 
(algemeen) 

Computer 
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3 TOELICHTING 

3.1 WOORDENBOEK 

3.1.1 Woordenboek Nederlands 

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle centrale examens. In 
plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een 
woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands – 
Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands 
(bijvoorbeeld Spaans – Nederlands). Een woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-
Nederlands in één band is ook toegestaan. 

Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een 
voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de 
beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de 
vakinhoudelijke omschrijving de geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving 
worden geen punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan 
het woordenboek heeft ontleend. 

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries 

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal 
– doeltaal2 toegestaan. 

3.1.3 Woordenboek Engels – Engels 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels 
– Engels te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

3.1.4 Woordenboek bij klassieke talen 

Bij Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur is een woordenboek toegestaan en 
een grammatica-overzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en 
toelichting op het gebied van de syntaxis. Een woordenboek dat specifiek is toegesneden op 
een auteur aan wiens werk de vertaalopgave ontleend is, is niet toegestaan. 

Bij Griekse Taal en Cultuur zijn het woordenboek van Ch. Hupperts en het Prisma 
woordenboek Grieks – Nederlands toegestaan inclusief de hierin opgenomen grammatica-
overzichten en (in Hupperts’ woordenboek) de alfabetische werkwoordenlijst. 

Ook is het toegestaan deze grammatica-overzichten en deze alfabetische 
werkwoordenlijsten naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken. 

Bij Latijnse Taal en Cultuur zijn het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster en het 
Prisma woordenboek Latijn-Nederlands toegestaan inclusief de daarin opgenomen 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-35259.html#n2
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grammatica-overzichten. Ook is het toegestaan een van deze grammaticaoverzichten als los 
boekje naast een ander Latijns woordenboek te gebruiken. 

3.1.5 Digitaal woordenboek 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

3.2 REKENMACHINE 

3.2.1 Algemeen 

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische 
rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de 
beschikking te hebben over een gewone rekenmachine. 

3.2.2 Rekenmachine met basisbewerkingen 

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt 
worden waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd. In de volgende paragrafen 
wordt dit nader toegelicht. 

Wat zijn basisbewerkingen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven over welke basisbewerkingen een rekenmachine in 
ieder geval moet beschikken voor de verschillende vakken. 

  havo/vwo na, sk havo/vwo ec havo/vwo overig 

Grondbewerkingen + – x: X X X 

x2 en √ X X   

1/x of x-1 en xy X X   

sin/cos/tan en hun inversen X     

π X     

10log (en 10x) en ln (en ex) X     

Rekenmachines die over al deze basisbewerkingen beschikken:  
Casio fx-82MS, HP10S+, TI30XB(S) 

Wat zijn geen basisbewerkingen 
Opties die niet gezien worden als basisbewerkingen (niet uitputtend): 

 Het oplossen van (stelsels van) vergelijkingen 
 Het numeriek integreren en differentiëren van functies 
 Rekenen met verhoudingen 
 Berekeningen maken met micro, kilo, … 
 Gebruiken van wetenschappelijke constanten 
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 Werken in een spreadsheet 
 Programmeren 
 Ingebouwde formules 

Belangrijk uitgangspunt is dat hulpmiddelen die vaardigheden overbodig maken waarover de 
leerling volgens de syllabus moet beschikken, niet zijn toegestaan. Machines die daarom in 
ieder geval niet zijn toegestaan: Casio fx-991EX en TI-30XPro. 
Verder geldt het volgende: 

 Een rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of 
met andere apparatuur worden verbonden. 

 Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 
rekenmachine van een andere kandidaat. 

 Een rekenmachine mag geen geluid maken. 
 Een rekenmachine mag niet beschikken over de mogelijkheid grafieken weer te geven. 
 Een rekenmachine mag niet beschikken over zend- en/of ontvangstmogelijkheden. 
 Een rekenmachine mag niet alfanumeriek (met letters op het scherm) zijn; bedoeld is 

dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de 
mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband 
dus niet als alfanumeriek beschouwd. 

 Een meerregelige machine is niet verboden als hij aan de overige criteria voldoet. 

3.2.3 Grafische rekenmachine 

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine 
noodzakelijk blijkt, wordt de grafische rekenmachine bij het centraal examen toegestaan. De 
grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C. 

Types toegestane grafische rekenmachines 

De machines die in 2022 in elk geval zijn toegestaan: 

MERK TYPE 

Casio: • fx-9860GII(SD); 
• fx-CG20*; 
• fx-CG50. 

Hewlett 
Packard: 

• HP Prime 

Texas 
Instruments: 

• TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje*; 
• TI-84 Plus CE-T; 
• TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS); 
• TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS). 

NumWorks: • de grafische rekenmachine van NumWorks 

* Let op! Deze typen rekenmachines zijn in het examenjaar 2022 voor het laatst toegestaan. 

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. 
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Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types worden toegestaan. Dit wordt dan 
kenbaar gemaakt in de Septembermededeling. 

NB. Leerlingen kunnen andere typen grafische rekenmachines dan genoemd in deze regeling 
wel gebruiken in de schoolpraktijk/bij schoolexamens als de school dat toestaat. 

Eisen toegestane grafische rekenmachine 

Voor alle typen grafische rekenmachines geldt dat de machine voorzien is van de minimale 
OS of firmwareversie die in januari voorafgaand aan het centraal examen voor de 
betreffende machine door het CvTE wordt gespecificeerd. 

Alle grafische rekenmachines moeten voorzien zijn van een examenstand. De examenstand 
moet worden ingesteld door de examinator, aangezien de controle óf de machine in 
examenstand staat wel kan worden uitgevoerd zonder de leerling te storen maar niet of de 
machine in de juiste examenstand staat. 

Examenstand en overige voorwaarden 

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen 
van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder 
meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn 
en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of 
een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te 
controleren zijn zonder de kandidaat te storen. Hiervoor kunt u terecht op de websites van 
de verschillende fabrikanten: www.casio-educatie.nl, hp-prime.nl, 
education.ti.com/nederland. 

Verder geldt het volgende: 

 a Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 
 aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden. 

 b  Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 
 grafische rekenmachine van een andere kandidaat. 

 C Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over 
 twee (grafische) rekenmachines. 

 d  In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten. 

3.3 INFORMATIEBOEKEN NATUURWETENSCHAPPELIJKE VAKKEN 

Bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde is het gebruik van een Binas (6e editie) of 
ScienceData toegestaan. Het is niet toegestaan beide informatieboeken te gebruiken. 

Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij Binas op de website van 
Noordhoff Uitgevers en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is 
toegestaan deze fouten in het betreffende informatieboek te verbeteren. 

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook 
voor het aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes. 

http://www.casio-educatie.nl/
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4 AANVULLENDE OPMERKINGEN 

4.1 COMPUTER ALS SCHRIJFGEREI BIJ DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat 
toestaan voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen 
kandidaten, bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer 
worden gebruikt bij centrale examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld. 

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vwo en 
havo dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan 
kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het 
Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. 

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is het van belang dat kandidaten geen 
toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook 
o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. De correctoren moeten de 
aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole 
hebben gewerkt. 

Op https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan 
aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 

4.2 NOODZAKELIJK OF TOEGESTAAN? 

De tabel in paragraaf 2 geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. De mate 
waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen 
en kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is bijvoorbeeld de Binas of ScienceData 
bij natuurwetenschappelijke vakken. Het lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle 
informatie heeft gememoriseerd. Bij het verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte 
en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent meer woorden dan de ander, de een heeft 
ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek dan de ander. 

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te 
nemen, is ter keuze aan de school. 

4.3 OVERIGE NIET GENOEMDE HULPMIDDELEN 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die 
niet genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar 
die wel functioneel (kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of 
een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen zijn 
niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. 
Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie 
dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden 
aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een


 

Examenreglement RSG N.O. Veluwe  2021-2022      Pagina 70 van 87 

 

aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de 
exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE. 

4.4 SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN 

Deze regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen 
voorschrift dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten 
worden voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan gegronde redenen 
hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde talen 
geen woordenboek is toestaan, of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische 
rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat 
zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij 
schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn 
toegestaan. 
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BIJLAGE 2. REGELING EVENEENS TOEGESTANE HULPMIDDELEN VOOR 
LEERLINGEN MET EEN BEPERKING 2022 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 

HULPMIDDELEN KANDIDATEN MET EEN BEPERKING 2022 

Achtergrond 

Examenopgaven, correctievoorschriften en hulpmiddelen vormen samen één geheel dat 

toetst in hoeverre de kandidaat aan de exameneisen voldoet. Een wijziging op één van deze 

drie kan leiden tot een resultaat dat niet meer goed weergeeft of aan de exameneisen is 

voldaan. 

Op grond van artikel 55 Eindexamenbesluit VO kan de directeur toestaan dat een 

gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 

aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de 

wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige 

bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Die afwijking mag geen afbreuk doen aan de 

exameneisen. Indien binnen de kaders onvoldoende ruimte is voor het wegnemen van een 

belemmering, neemt de school contact op met het College voor Toetsen Examen. Ingevolge 

artikel 55 Eindexamenbesluit VO is het de directeur die de beslissing neemt over de afwijking 

van de wijze van examinering. 

1 BROCHURE MET ACHTERGRONDINFORMATIE 

Sinds 2013 wordt door het College voor Toetsen en Examens jaarlijks bij het begin van het 
cursusjaar een brochure gepubliceerd over regels, levering en achtergronden bij het 
afleggen van het centraal examen door leerlingen met een beperking. De actuele brochure 
voor het centraal examen 2022 verschijnt in september 2021. De brochures van voorgaande 
jaren bevatten relevante achtergrondinformatie ook voor de school die zich tijdig in het 
onderwijstraject op de hoogte wil stellen van mogelijkheden. Voor de exacte regels bij het 
centraal examen in 2022 geldt deze regeling met als achtergrond de brochure die in 
september 2021 verschijnt. 

2 ARTIKEL 55 EINDEXAMENBESLUIT VO 

Ten behoeve van de toegankelijkheid van de school- en centrale examens voor leerlingen 
met een beperking kan de directeur op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO 
afwijken van de voorgeschreven wijze van examinering en aanvullende maatregelen treffen, 
die passen binnen de kaders van de examinering. Ten behoeve van de centrale examinering 
biedt het College voor Toetsen en Examens aangepaste examens en toetsen aan met 
dezelfde eisen, die het mogelijk maken de eisen te toetsen bij kandidaten met een 
beperking. In deze bijlage wordt het aanbod van aangepaste examens beschreven met de 
daarbij behorende afnameregels. De algemene regels zoals verwoord in het 
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Eindexamenbesluit VO (onder andere omtrent tijdverlenging, melding aan de inspectie en 
aanwezigheid van een deskundigenverklaring) zijn ook van toepassing bij het gebruik van 
door het College voor Toetsen en Examens geleverde aangepaste examens. 

2.1 KANDIDATEN MET EEN VISUELE BEPERKING 

De centrale examens worden door het College voor Toetsen en Examens op bestelling 
geleverd in een format dat zich leent voor de hulpmiddelen die door kandidaten met een 
visuele beperking worden gebruikt en met inachtneming van de exameneisen inhoudelijk 
geschikt is gemaakt voor de kandidaat met een visuele beperking. Het aangepaste examen 
gaat vergezeld van een aangepast beoordelingsvoorschrift. Als de noodzakelijke 
aanpassingen zouden moeten leiden tot een volledig herzien examen, kan het College voor 
Toetsen en Examens besluiten tot het aanstellen van een gecommitteerde die samen met de 
examinator van de kandidaat een vervangend mondeling afneemt. Dat zal in ieder geval 
gebeuren bij examinering van kunst (algemeen) op havo en vwo voor kandidaten met een 
visuele beperking. Afhankelijk van de aard van het examen en van de visuele beperking kan 
meer dan een half uur tijdverlenging worden toegekend, tot maximaal dubbele examentijd. 
Aan kandidaten met een visuele beperking kan het gebruik van een digitaal woordenboek 
worden toegestaan als uit nader onderzoek blijkt dat de kandidaat beschikt over de voor het 
examen vereiste woordenschat. Als dat niet het geval is kan de directeur toestaan dat een 
opzoekhulp wordt ingezet. Bij de melding per 1 november voorafgaand aan het centraal 
examen meldt de school de wenselijkheid van de inzet van een digitaal woordenboek aan 
het College voor toetsen en examens. Afwijken van examinering door tijdverlenging van 
meer dan een half uur. Toestemming van het College voor Toetsen en Examens is vereist. De 
afwijking moet worden gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs. 

2.2 KANDIDATEN MET EEN AUDITIEVE BEPERKING 

Voor kandidaten met een auditieve beperking levert het College voor Toetsen en Examens 
een aangepast centraal examen bij examens waarbij de computer wordt gebruikt, en waarbij 
sprake is van functioneel geluid, met name de digitale talenexamens BB en KB en de 
examens kunst (algemeen) op het havo en vwo. Het is niet van toepassing op papieren 
examens. Als voor een kandidaat met een auditieve beperking een aangepast digitaal 
examen gewenst is, meldt de directeur dit aan DUO in het kader van de bestelling van 
centrale examens voor 1 november van het schooljaar. DUO heeft voor deze melding een 
speciaal formulier. Als de aanpassing noopt tot een volledige herziening van het examen, kan 
het College voor Toetsen en Examens besluiten een gecommitteerde aan te wijzen die 
samen met de vakdocent/examinator een vervangend mondeling afneemt. Dit zal in ieder 
geval gebeuren bij het examen kunst (algemeen) op havo en vwo indien een kandidaat door 
zijn auditieve beperking niet in staat is het reguliere examen af te leggen. 

2.3 KANDIDATEN MET DYSLEXIE 

Als een kandidaat door dyslexie moeite heeft met het lezen van teksten op papier of 
beeldscherm, kan de directeur de kandidaat in staat stellen van een door het College voor 
Toetsen en Examens geleverde voorleesfunctie gebruik te maken. De wijze waarop kan per 
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examen en examensoort (digitaal of papier) verschillen. Als een kandidaat, door een ernstige 
vorm van dyslexie, niet goed kan omgaan met een papieren woordenboek, kan de school 
een opzoekhulp inzetten. Het gebruik van een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Wel 
toegestaan is een eenvoudige aanpassing om het opzoeken te vereenvoudigen, door het 
aanbrengen van simpele tabs per letter. Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de 
centrale examens Nederlands vmbo BB en KB papier, GL/TL, havo en vwo dient de 
spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met 
een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit 
VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De correctoren moeten 
de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole 
hebben gewerkt. Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is het van belang dat 
kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal 
woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. 

2.4 KANDIDATEN MET KLEURENBLINDHEID 

Voor kandidaten met kleurenblindheid worden geen aangepaste examens geleverd. Voor 
kleurenblinde kandidaten kan een opzoekhulp worden ingezet die op verzoek van de 
kandidaat de kleur van een door de kandidaat aangewezen vlakdeel benoemt, of een door 
de kandidaat aangewezen kleur aanwijst in examen of hulpmiddel. Dit is alleen noodzakelijk 
en toegestaan waar het examen kleuren bevat (beeldende vakken en eventuele andere 
vakken waarvoor dat via de Septembermededeling bekendgemaakt is), of waar het 
hulpmiddel kleuren bevat (informatieboek natuurwetenschappelijke vakken). Het 
kleurgebruik examens voor de beeldende vakken is zo intensief dat het College adviseert om 
de kandidaat in een afzonderlijke ruimte te geplaatst. Voor het incidenteel aanwijzen of 
benoemen van een kleur in de informatieboeken voor de natuurwetenschappelijke vakken is 
plaatsing in een afzonderlijke ruimte niet nodig. In digitale examens is bij de constructie 
rekening gehouden met kleurenblinde kandidaten. Bij twijfel mag de kandidaat een beroep 
doen op bovengenoemde procedure. 

2.5 KANDIDATEN MET DYSCALCULIE 

Kandidaten met een geldige dyscalculieverklaring mogen bij centrale examens de rekenkaart 
gebruiken. Als een school voor een kandidaat een afwijkende reken- of formulekaart wenst 
te gebruiken is dat niet toegestaan, tenzij het College voor toetsen en examens besluit deze 
eveneens als toegestaan hulpmiddel toe te laten. 

2.6 KANDIDATEN MET EEN ZWARE LICHAMELIJKE BEPERKING 

Als door een zware lichamelijke beperking de standaardvorm van het examen niet bruikbaar 
is, neemt de directeur contact op met het College voor Toetsen en Examens. Als de 
kandidaat door zijn beperking niet met een papieren woordenboek kan omgaan, kan de 
directeur toestaan dat de leerling gebruikt maakt van een digitaal woordenboek of een 
opzoekhulp worden ingezet. Afhankelijk van de aard van het examen en aard en zwaarte van 
de lichamelijke beperking kan meer dan een half uur tijdverlenging worden toegekend, tot 
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maximaal dubbele examentijd. Toestemming van het College voor Toetsen en Examens is 
vereist. 

2.7 OVERIGE BEPERKINGEN 

Indien de directeur van oordeel is dat de kandidaat redelijkerwijze aan de exameneisen kan 
voldoen, maar het beschreven aanbod en mogelijke aanpassingen niet toereikend zijn, kan 
de directeur contact op met het College voor Toetsen en Examens. Het College voor Toetsen 
en Examens kan na overleg met de school besluiten dat een andere aanpassing dan 
bovengenoemde toegestaan is binnen het kader van de exameneisen. 

N.B. Onder de mogelijkheden waarover de directeur beschikt, vallen indien relevant ook de 
tijdverlenging met criteria uit artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, en maatregelen zoals 
het apart zetten van een kandidaat. Voor aanpassingen die mogelijk de inhoud van het 
examen raken en waarin niet is voorzien met de standaardlevering, is contact met het 
College voor Toetsen en Examens van belang. Het is gewenst en nodig om zo tijdig mogelijk 
contact op te nemen, zodat in het onderwijs en het schoolexamen met de mogelijke 
aanpassingen rekening kan worden gehouden. Dat kan dus al bij het begin van de 
bovenbouw of zelfs bij de start van de schoolloopbaan. Indien de directeur besluit gebruik te 
maken van diens bevoegdheid op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO moet 
hij, eveneens op grond van dit artikel, tevens onverwijld een melding doen bij de Inspectie 
van het Onderwijs. 

TOELICHTING 

Algemeen 

Met deze regeling worden regels gegeven met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt 
mogen worden bij het maken van de opgaven van de centrale examens van de eindexamens 
en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2022. 

Artikelsgewijs 

Artikel 1 

In bijlage 1A en 1B zijn de algemene hulpmiddelen opgenomen die zijn toegestaan bij de 
centrale examens 2022 voor respectievelijk vmbo en havo/vwo. 

Artikel 2 

In bijlage 2 zijn hulpmiddelen opgenomen die aanvullend kunnen worden ingezet voor 
kandidaten met een beperking. 

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter,P.J.J. Hendrikse 
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1
 

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus 
een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal 
heeft, mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 
'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de 
thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen 
worden voor doeltaal – Arabisch. 

2
 

Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus 
een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal 
heeft mag in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 
'Thuistaal' hoeft in dit verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de 
thuistaal is en een woordenboek doeltaal – Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen 
worden voor doeltaal – Arabisch. 
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Bijlage 3  
 
REKENKAARTEN (zoals bedoeld in onderdeel 2.5)  
voor leerlingen met dyscalculie 
 
N.B. op de officiële website www.examenblad.nl staan de in 
deze bijlage opgenomen rekenkaarten aangeduid als geldig 
voor de het examenjaar 2022 – de opschriften van de 
kaarten zélf vermelden nog de voorgaande schooljaren. 
  

http://www.examenblad.nl/
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Rekenkaart VO voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 

Standaardkaart 1 
 

Deze kaart mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij rekenen een rol speelt door kandidaten die in 
het bezit zijn van een geldige dyscalculieverklaring. 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

  

Procenten Aantallen 

100%  

50%  

25%  

10%  

5%  

1%  

21%  

9%  

121%  

109%  

Breuk Kommagetal 

1/1 1,00 

1/2 0,50 
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0          1 kilo 

0          10 hecto 

0          100 deca 

0          1000 meter, gram, liter 

 

0          1 meter, gram, liter 

0          10 deci 

0          100 centi 

0          1000 milli 

 

 

Seconden  Minuten Kwartier Uren 

60 1   

 15 1  

 60 4 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Oude prijs 100%  

Korting ….%  

Nieuwe prijs  

 

 

 

 

Inkoopprijs  

BTW 21%  

Prijs  

Begin (bijvoorbeeld gewicht)  

Extra ….. %  

Nieuw (bijvoorbeeld gewicht)  
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Rekenkaart VO voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 

Standaardkaart 2 
 

Deze kaart mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij rekenen een rol speelt door kandidaten die in 
het bezit zijn van een geldige dyscalculieverklaring. 

 

Procenten 

Aantal          

Procenten  100% 1% 50% 25% 10%    

 

Breuken 

Breuk 1 
---  

1 

1 
---  

2 

       

Kommagetal 1,00 0,50        

 

Lengte, gewicht en inhoud 

1 10 100 1000    

   1 10 100 1000 

Kilo hecto deca meter/gram/liter deci centi milli 
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Tijden 

1 4 60  

 1 15  

  1 60 

uren kwartieren minuten  seconden 
    

    

    

    

 

Korting of afname 

    

Oud = 100% 1% Korting of afname = … % Nieuw 

 

Groei of toename 

    

Start = 100% 1% Groei of toename = … % Eind 

 

BTW 

    

Prijs excl. BTW 1% 21% BTW Prijs incl. BTW 
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Rekenkaart VO voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 

Standaardkaart 3 
 
Deze kaart mag worden gebruikt bij centrale examens waarbij rekenen een rol speelt door kandidaten die in het bezit zijn 

van een geldige dyscalculieverklaring. 

 

Procenten 

Aantal          
Procenten  100% 1% 50% 25% 10%    
 

 

Breuken 

Breuk 1 
---  

1 

1 
---  

2 

       

Kommagetal 1,00 0,50        
 

 

Lengte, gewicht en inhoud 

1 10 100 1000    

   1 10 100 1000 

kilo hecto deca meter/gram/liter deci centi milli 
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Tijden 

1 4 60  

 1 15  

  1 60 

uren kwartieren minuten  seconden 

    

    

    

    
 

Korting of afname 

Start = 100%  

1%  

Korting of afname = … %  

Nieuw  

 

Groei of toename 

Start = 100%  

1%  

Groei of toename = … %  

Eind  

 

BTW 

Prijs excl. BTW  

1%  

21 % BTW  

Prijs incl. BTW  
 



 

Examenreglement RSG N.O. Veluwe  2021-2022      Pagina 83 van 87 

 

 

  



 

Examenreglement RSG N.O. Veluwe  2021-2022      Pagina 84 van 87 
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Bijlage 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

De brochure is te vinden via   https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-

9/2022/f=/kandidaten_met_een_ondersteunings-behoefte_-

_brochure_centrale_examens_vo_2022_-_13_september_2021_-_versie_1.0.pdf 

 

Voorlezen  bij het CSPE 

Ook is mogelijk de inhoud relevant van https://www.examenblad.nl/document/voorlezen-tijdens-de-

afname-van/2020/f=/5.7.3_Voorlezen_tijdens_de_afname_van_het_cspe_vs_def.pdf  

Voorlezen bij andere examens  

Voor andere examens is een verklankingsmogelijkheid beschikbaar, voorlezen is niet toegestaan. 

https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-9/2022/f=/kandidaten_met_een_ondersteunings-behoefte_-_brochure_centrale_examens_vo_2022_-_13_september_2021_-_versie_1.0.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-9/2022/f=/kandidaten_met_een_ondersteunings-behoefte_-_brochure_centrale_examens_vo_2022_-_13_september_2021_-_versie_1.0.pdf
https://www.examenblad.nl/document/brochure-kandidaten-met-een-9/2022/f=/kandidaten_met_een_ondersteunings-behoefte_-_brochure_centrale_examens_vo_2022_-_13_september_2021_-_versie_1.0.pdf
https://www.examenblad.nl/document/voorlezen-tijdens-de-afname-van/2020/f=/5.7.3_Voorlezen_tijdens_de_afname_van_het_cspe_vs_def.pdf
https://www.examenblad.nl/document/voorlezen-tijdens-de-afname-van/2020/f=/5.7.3_Voorlezen_tijdens_de_afname_van_het_cspe_vs_def.pdf
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Bijlage 7 - Handreiking: hoe om te gaan met geschil na 
inzage examenwerk 


