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A.  ALGEMENE BEPALINGEN 

 
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 volgens uitvoeringsbesluit WVO 

  

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 

  

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 een ieder 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 
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Profielwerkstuk het in artikel A-4 van dit reglement 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 uitvoeringsbesluit WVO. 

  

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 

  

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

  

Artikel A-2  Toelating tot het eindexamen  

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

  

Artikel A-3  Afnemen eindexamen  
 

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

  

Artikel A-4 De examensecretaris  

1.  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. 

2. De rector/directeur en de examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs 
verrichten gezamenlijk de taken bedoeld in het uitvoeringsbesluit WVO 
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  
- zij stellen de uitslag van het eindexamen vast  
- zij tekenen de diploma’s en cijferlijsten  
- zij stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen na het eerste 
schooljaar van een gespreid centraal examen of schoolexamen  

3.  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 
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c.de uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting 
d.de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de 
schoolexamens 

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

5.  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. 

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

7. De examensecretaris werkt nauw samen met en is lid van de examencommissie.  

  

Artikel A-5  Indeling eindexamen; profielwerkstuk  

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  

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. 

3. 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. 

4. Alvorens een beslissing ingevolge artikel A-6, 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. 

5. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector/directeur ingevolge artikel A- 6 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 
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deze commissie is in ieder geval te vinden op de website van de school. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Het beroep kan worden ingediend bij: de secretaris van de Commissie van Beroep 
Eindexamens RSG N.O.-VELUWE, postbus 419, 8160 AK EPE.   

  

Artikel A-7  Slotbepaling 

1. De directeur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 
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B. INHOUD VAN HET EXAMEN  

 

Artikel B-1   

1. De kandidaten kiezen 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  

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
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C1. REGELING VAN HET EINDEXAMEN  

 

Artikel C1-1  Programma van toetsing en afsluiting  

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. 

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; 
-  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 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 het uitvoeringsbesluit WVO. 
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Artikel C1-2  Inrichting schoolexamen 

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 zijn afgesloten 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 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. 
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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. 

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  

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 
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 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-6 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-6 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 

mailto:toetsabsent@rsgnov.nl
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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-6 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  

 Onverminderd artikel C-4 sub 1.b en artikel C-5 sub 1 en 2, heeft de kandidaat die 
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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. 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  

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, 
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die door de leerlingen uit alle leerwegen wordt gevolgd. 
Voor de beoordeling daarvan gelden dezelfde regels als hierboven vermeld. 
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C2  Examencommissie  

Artikel C2-1  De benoeming en samenstelling van de examencommissie  

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. De 
examencommissie bestaat tenminste uit een teamleider, examensecretaris en een 
docent. 

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  

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 voor het bevoegd 
gezag 

 b. het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een programma van toetsing en 
afsluiting 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 
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reglement 

 

D1. REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN  
  
 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  

  

Artikel D1-2 Regels omtrent het centraal examen  

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 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 
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 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  

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.  

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

  

Artikel D1-4  Beoordeling centraal examen  

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 
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 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  

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  

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. 
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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. 

  

Artikel D2-7 Beheer examenwerk op de computer 

Voor het beheer van examenwerk op de computer gelden dezelfde regels als voor de overige examens. 

  

Artikel D2-8  Hulpmiddelen 

Voor het gebruik van hulpmiddelen bij digitale examens gelden de bepalingen van artikel D1-2 lid 13. 
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E. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING  

 

Artikel E1       Vaststelling score en cijfer centraal examen  

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  
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  

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  

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

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 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  

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. 
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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. 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 

 De kandidaat die eindexamen vmbo in de  basisberoepsgerichte leerweg heeft afgelegd 
ter afsluiting van een leerwerktraject is geslaagd indien hij zowel voor het vak 
Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft 
behaald.  

A.5. De kandidaat, die eindexamen vmbo heeft afgelegd en die niet voldoet aan de 
voorwaarden is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing. 

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 
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 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 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 is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing. 

B.3. Zodra de uitslag is vastgesteld, maakt de rector/directeur deze tezamen met de 
eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend. De in de eerste volzin bedoelde 
uitslag is de definitieve uitslag tenzij de kandidaat van de herkansingsmogelijkheid 
gebruik maakt. 
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B.4. Voor havo-leerlingen die een schoolexamen rekenen hebben afgelegd wordt het cijfer 
van dat schoolexamen niet meegewogen in de uitslagbepaling. 

 

Artikel E-5  Herkansing centraal examen 

1.a. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd de eindcijfers 
zijn bekend gemaakt, het recht om in het tweede tijdvak of van toepassing 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 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  

1. De rector/directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 
eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit. 

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’. 

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 het uitvoeringsbesluit WVO  
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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 het uitvoeringsbesluit WVO. 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.  

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. 

  

Artikel E-7   Voorschriften judicium cum laude  

1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium 
cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: 
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers 
 voor: 
 1°. de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer  
  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. 

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  
  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. 

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. 

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, en 
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b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» alle vakken 
 die meetellen bij de uitslagbepaling. 

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, en 
b.        ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor het            
           profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling 
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F. OVERIGE BEPALINGEN 

 

Artikel F-1  Afwijkende wijze van examineren  

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 uitvoeringsbesluit WVO  noch met dit reglement. 

  

Artikel F-3  Bewaren examenwerk  

1. Het werk van het centraal examen van de kandidaten en de gegevens lijsten 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, 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  

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. 
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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. Het uitvoeringsbesluit WVO 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. 

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. 

  

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 uitvoeringsbesluit WVO  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 uitvoeringsbesluit WVO of andere wet- en regelgeving 
 geldt hetgeen in het uitvoeringsbesluit WVO 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 2022-2023 

  

.   
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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. 

mailto:toetsabsent@rsgnov.nl
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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 
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. 

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-6 van het  Examenreglement RSG N.O.-Veluwe . 

6 Gemist werk dient altijd te worden ingehaald, tenzij de beslissing van de rector/directeur 
op grond van artikel A6 van het Examenreglement RSG N.O.-Veluwe. 

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 
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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. 

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 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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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) 
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L.  ROUTESCHEMA BIJ BEZWAREN (TOELICHTEND) 

 
 
 
 
  

waar gaat je verzoek 
/ bezwaar over ?  

BINDEND 

 cijfer of 

beoordeling 

docent wijkt af 

van PTA 

objectiviteit 

cijfer of 

beoordeling 

maatwerk (hulp-

middelen / facili-

teiten dysl. / 

dysc.) 

zonder geldige 

reden afwezig 

tijdens een toets 

fraude- 

maatregelen 

 hinder / last 

 maatwerk 

(hulpmiddelen / 

faciliteiten dysle-

xie/dyscalculie) 

na een toets organisatie 

inhalen  

(extra verzoek) 

 herkansen 

(extra verzoek) 

inhalen  

(reglementair) 

 herkansen 

(reglementair) 

onregel-

matigheid 

bevordering of 

zittenblijven 

 teamleider

  

 docent rector/directeur teamleider revisie 

docentenverg. 

informeel overleg:    uitleggen van het bezwaar / verzoek om bemiddeling    met / door  mentor/teamleider 

 surveillant  docent  rector/dir.

cteur

 

  

 Afdelingsldr.  docentenverg.  

 beslissing door  beslissing door  beslissing door  beslissing door  beslissing door 

aanmelden formeel geschil of beroep 

geschillen 

commissie

  

geschillen- 

commissie 

commissie van 

Beroep 

geschillen-

commissie

  

BINDEND 

eventuele juridische procesvoering buiten de school 

BINDEND BINDEND BINDEND 

hernieuwd 

examen(of 

onderdeel) 
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r
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s
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e
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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 Uitvoeringsbesluit WVO 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 2022 

 

 

 

Mevr. I. Vaatstra 

bestuur  Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost Veluwe 

i.e. College van Bestuur Aurora Onderwijsgroep 

 

 

 

 

 

 

teamleiders 


