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1 VOORWOORD  
 
Deze bundel is bedoeld voor alle leerlingen die in de tweede fase of in het vmbo-tl 
(theoretische leerweg) eindexamen afleggen.  
Maar niet alleen voor hen. Ook hun ouders en verzorgers doen er goed aan kennis te 
nemen van de inhoud hiervan, zodat zij weten wat van de eindexamenkandidaten 
verlangd wordt en op welke momenten toetsen, praktische opdrachten en andere 
examenactiviteiten zullen plaatsvinden en welke regels daarbij gelden.  
Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen(SE) en het centraal 
examen(CE). Het schoolexamen wordt voor vmbo-tl afgenomen gedurende het derde en 
vierde leerjaar, voor havo gedurende het vierde en vijfde leerjaar en voor vwo gedurende 
het vierde, vijfde en zesde leerjaar. De scores behaald tijdens het schoolexamen en het 
centraal examen zijn bepalend voor de uitslag van het eindexamen.  
In de voorexamenklassen (3 VMBO-TL, 4 Havo en 4 en 5 (t)Vwo) staan alle SE toetsen 
vermeld van de vakken die in dat schooljaar worden afgesloten. Het gemiddelde van 
deze cijfers op het einde van het jaar worden meegenomen naar het eindexamenjaar en 
tellen dus mee in de slaag-zakregeling.  
De toetsplanning van alle andere vakken, die niet worden afgesloten in de 
voorexamenklassen staan in het PTD ( programma van toetsing en doorstroom). Het 
gemiddelde cijfer van deze toetsen op het einde van het schooljaar, zal in het 
eindexamenjaar worden opgenomen als 1e SE cijfer. 
Het schoolexamen dient (in het eindexamenjaar) een week voordat de eindcijfers 
opgestuurd moeten worden naar DUO, te zijn afgesloten. Deze termijn geldt ook voor de 
vakken waar geen cijfer, maar een beoordeling, voor wordt gegeven. Voorwaarde voor 
toelating tot het centraal examen is dat het schoolexamen in het betreffende vak is 
afgerond. 
 
In deze bundel treft u verder alle noodzakelijke informatie aan die een vlot en zorgvuldig 
verloop van het schoolexamen en centraal examen mogelijk maakt.  
 
Het reglement is in juni 2018 voorgelegd aan de MR  
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2 KORTE INHOUD VAN DE REGELGEVING OVER HET EINDEXAMEN  

1. De basis voor alle regels voor eindexamens voor de leerlingen van scholen voor vwo, 
havo en vmbo is neergelegd in artikel 29 van de Wet op het voortgezet onderwijs. In dit 
artikel wordt bepaald:  
2. Dat leerlingen van dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. (vmbo) gelegenheid 
gegeven wordt aan deze scholen eindexamen af te leggen;  
Dat dit examen afgenomen wordt door de rector of directeur en leraren van de  
school;  
3. Dat zij die het eindexamen met gunstig gevolg afgelegd hebben, een diploma  
ontvangen;  
4. Dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften vastgesteld worden omtrent de 
eindexamens, die niet voor alle leerlingen van een school dezelfde vakken behoeven te 
omvatten.  
 
De onder 4 bedoelde algemene maatregel van bestuur is - ingaande 1 augustus ‟90 - het 
Eindexamenbesluit v.w.o. - h.a.v.o. - m.a.v.o. - v.b.o. d.d. 10 juli 1989 en alle wijzigingen 
tot en met 1 augustus 2011. In dit besluit zijn opgenomen regelingen over: de organisatie 
van het eindexamen, het centraal examen,  de uitslag, herkansing en diplomering, de 
handelwijze in bijzondere omstandigheden. Hiermee is toch nog geen uitputtende 
regeling voor examens getroffen. Heel uitdrukkelijk is het schoolbesturen en scholen nog 
opgedragen de organisatie van het eindexamen vast te leggen in een tweetal regelingen 
te weten in een examenreglement en in een programma van toetsing en afsluiting.  
Een en ander betekent, dat de regelingen ter zake van en rond het eindexamen in 
concreto geregeld zijn in drie reglementen, te weten:  
a het Eindexamenbesluit v.w.o. - h.a.v.o. - m.a.v.o. - v.b.o. en de wijziging van het 
inrichtingsbesluit en examenbesluit;  
b het Examenreglement voor de scholen van SVO|PL;  
c het Reglement schoolexamen en het Programma van toetsing en afsluiting van het 
Charlemagne College, locatie Eijkhagen.  
 

In verband met de invoering van de profielstructuur in de bovenbouw van havo en vwo 

alsmede de invoering van de profielstructuur in het vmbo wordt het Eindexamenbesluit vwo-

havo-mavo-vbo regelmatig aangepast. Voor de meest recente versie verwijzen wij naar 

internetpagina www.eindexamen.nl   Het Examenblad is de officiële website van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de examens in het voortgezet 

onderwijs.  

 

 

  

http://www.eindexamen.nl/
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3 REGLEMENT SCHOOLEXAMEN VOOR HET CHARLEMAGNE COLLEGE, 
LOCATIE EIJKHAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019 
 
De directeur van het Charlemagne College gelet op artikel 31 lid 2 van het Besluit van 15 
november 1997, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit vwo - havo - mavo – 
vbo gelet op artikel 3 lid 1 en lid 2 van het Examenreglement voor de scholen van 
SVO|PL gehoord de examinatoren van de locatie Eijkhagen besluit HET REGLEMENT 
SCHOOLEXAMEN ALSMEDE HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 
VOOR DE EINDEXAMENS AAN HET CHARLEMAGNE COLLEGE, locatie 
EIJKHAGEN, IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019 als volgt vast te stellen:  
 
 

1. Begripsbepalingen  
 

1.1 directeur: de rector of directeur van de school  
 
1.2 kandidaat: eenieder die tot het eindexamen is toegelaten;  
 
1.3 examinator: degene die belast is met het afnemen van het eindexamen;  
 
1.4 afdelingsleider: door de school aangewezen functionaris die belast is met de 
      organisatie van een afdeling  
 
1.5 pta: de bijlage “Programma van toetsing en afsluiting”(pta) als bedoeld in artikel 31, 
      lid 2 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o. - m.a.v.o. - v.b.o.  
 
1.6 schoolexamen: dat deel van het eindexamen, dat niet centraal wordt afgenomen.  
 
1.7 herkansing betreft een schoolexamentoets  
 
1.8 herexamen betreft een schoolexamen  
 
1.9 Activiteitendag: op deze dag worden activiteiten gepland die niet in 
      het reguliere rooster kunnen worden opgenomen.  
 
1.10 examencommissie: commissie bestaande uit de directeur en de secretarissen 
        eindexamen.  
 
1.11: De secretaris eindexamen wordt aangewezen door de rector. De secretaris is 
verantwoordelijk voor het correcte verloop van de school- en centrale examens. 
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2. Algemene bepalingen  
 
2.1 In de voorexamenklassen worden verschillende vakken reeds afgesloten: 
      4 havo: CKV, LV, MA1 
      4 (t)vwo: Maatschappijleer 1 
      5 (t)vwo: CKV, LV 
 
 
T.a.v. het vak CKV bij Havo geldt m.i.v. sit schooljaar en 2017/20 dat het vak wordt 
afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. 
Bij het VWO (atheneum) wordt het vak CKV in het schooljaar 2019-2020 afgesloten met 
een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. 
 
2.2 Het schoolexamen wordt afgenomen met inachtneming van het gestelde in het 
      Programma van toetsing en afsluiting dat als bijlage bij deze Regeling Schoolexamen 
is gevoegd en waarin voor elk vak afzonderlijk is opgenomen:  
- uit hoeveel onderdelen het schoolexamen bestaat dat afgesloten wordt met een 
  schoolexamencijfer;  
- gedurende welke periode elk der onderdelen afgenomen wordt;  
- de aard van de onderdelen;  
- de duur van de onderdelen;  
- de omschrijving van de stof van elk der onderdelen;  
- het gewicht dat aan elk schoolexamencijfer toegekend wordt voor de bepaling van 
  het eindcijfer. 
  
2.3 In afwijking van het in het vorige lid gestelde kan de directeur, de desbetreffende 
vaksectie gehoord, van de regeling afwijken; de kandidaten dienen hiervan tijdig op de 
hoogte te worden gesteld.  
 
2.4 De toetsen van een vak beslaan tezamen de stof waarover het schoolexamen zich 
      uitstrekt. De stof waarover het schoolexamen zich uitstrekt is vastgelegd in de 
      ministeriële beschikking “Regeling examenprogramma‟s profielen vwo-havo”. 
  
2.5 Perioden die in het Programma van toetsing en afsluiting zijn vermeld kunnen in 
      enige mate worden verlengd indien dit organisatorisch wenselijk is.  
 
 

3. Schoolexamen  
 

 
3.1 Het schoolexamen bevat de volgende onderdelen:  
- toetsen met open en / of gesloten vragen  
- praktische opdrachten  
- profielwerkstuk  
 
3.2 Voor de schriftelijke toetsen/ praktische opdrachten worden opgaven, 
correctievoorschrift en beoordelingsnormen samengesteld door de examinator in overleg 
met zijn vaksectie. Voor de mondelinge toetsen worden de beoordelingsnormen 
eveneens opgesteld door de examinator in overleg met de vaksectie.  
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3.3 De mondelinge toetsen kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van een bijzitter en/of 
een of meer andere kandidaten. De examinator stelt het cijfer van de mondelinge toets 
vast. 
3.4 Indien en voor zover het schoolexamen in een vak op schriftelijke wijze plaatsvindt, 
houdt de vakdocent de opgaven, de beoordelingsnormen, en de voor elk werk 
toegekende cijfers beschikbaar gedurende zes maanden na de vaststelling van de 
uitslag ter inzage voor de kandidaat.  
 
 
 

4. Cijfergeving 
 
4.1 Voor de toetsen en de praktische opdrachten van het schoolexamen drukt de 
examinator zijn oordeel over kennis, inzicht en/of vaardigheden uit in een cijfer. Daarbij 
gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de daartussen 
liggende cijfers met één decimaal.  
 
4.2 Het eindcijfer voor het schoolexamen, het zogenaamde schoolexamencijfer, wordt 
vastgesteld aan de hand van de cijfers behaald bij de onderdelen van het schoolexamen, 
waarbij rekening gehouden wordt met het gewicht dat aan elk van deze cijfers is 
toegekend, een en ander als vermeld in het Programma van toetsing en afsluiting.  
Voor alle vakken geldt dat het schoolexamencijfer, voor de eindlijst, aangeleverd wordt 
op één decimaal nauwkeurig.  
Dit betekent voor de afrondingssystematiek dat een 6,46 afgerond wordt naar een 6,5.  
Voor vakken die niet centraal worden geëxamineerd wordt het schoolexamencijfer 
afgerond op een geheel cijfer. ( 6,5 wordt eindcijfer 7)  
Voor vakken die wel centraal geëxamineerd worden wordt het schoolexamencijfer 
gemiddeld met de centraal examencijfer ( ook op een decimaal) en vervolgens slechts 
een maal afgerond.  
( SE: 6,5 ; CE: 6,4 ; gemiddeld 6,45 wordt eindcijfer 6!)  
 
4.3 Het vak lichamelijke opvoeding (lo1) wordt in het eindexamenjaar van Havo en Vwo 
afgesloten met de kwalificatie “voldoende” of “goed”.  
Het vak CKV wordt bij de havo m.i.v. het schooljaar 18-19 afgesloten met een cijfer dat 
meetelt in het combinatiecijfer.  
Het vak CKV bij VWO (atheneum) wordt in het schooljaar 18-19 nog afgesloten met de 
kwalificatie “voldoende”of “goed”. In het schooljaar 19-20 wordt het vak CKV ook bij het 
VWO (atheneum) afgesloten met een cijfer dat meetelt in het combinatiecijfer. 
 
 
4.4 Literatuur wordt als onderdeel van de afzonderlijke talen aangeboden, er komt geen 
apart, gemeenschappelijk cijfer voor literatuur in het combicijfer, maar het literatuurcijfer 
wordt verwerkt in de afzonderlijke talen  
 
4.5 Voor (T) atheneum wordt het combinatiecijfer uiteindelijk samengesteld uit het 
rekenkundig gemiddelde van de cijfers van het profielwerkstuk en de vakken 
maatschappijleer 1, levensbeschouwing (en miv het cohort 2017-2020 CKV (voor 
atheneum)) in de onderlinge weging van 1:1:1:1 
 
Voor Havo wordt het combinatiecijfer uiteindelijk samengesteld uit het rekenkundig 
gemiddelde van de cijfers van het profielwerkstuk en de vakken maatschappijleer 1, 
levensbeschouwing en CKV in de onderlinge weging van 1:1:1:1.   
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Voor (T)Gymnasium wordt het combinatiecijfer uiteindelijk samengesteld uit het 
rekenkundig gemiddelde van de cijfers van het profielwerkstuk en de vakken 
maatschappijleer 1 en levensbeschouwing, in de onderlinge weging van 1:1:1. 
 
4.6 De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis van het cijfer behaald 
voor een onderdeel van het schoolexamen.  
 
4.7 Voor vakken die niet centraal worden geëxamineerd, is het schoolexamencijfer of de 
beoordeling tevens het eindcijfer c.q. de kwalificatie.  
Voor alle andere vakken is het eindcijfer het afgeronde gemiddelde van het  
schoolexamencijfer en het eindexamencijfer.  
 
 
 

5. Schriftelijke toetsen  
 

 
5.1 Met betrekking tot de schriftelijke toetsen wordt verwezen naar artikel 4 van Het 
examenreglement voor de scholen van SVO|PL.  
 
5.2 Een leerling die deelneemt aan een internationaliseringsproject kan een 
projectgerichte opdracht maken. Deze opdracht kan in overleg met de betrokken docent/ 
vaksectie een toets die is opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting 
vervangen.  
 
 
 

6. Praktische opdrachten  
 

 
6.1 De wijze waarop de verslaggeving c.q. presentatie van een praktische opdracht 
plaatsvindt, wordt door de examinator, al dan niet na overleg met de kandidaat, bepaald. 
Bij het verstrekken van de opdracht worden de presentatiewijze en de gestelde eisen 
aan de presentatie aan de kandidaat bekend gemaakt.  
 
6.2 De presentatie van het verrichte werk vindt op één van de volgende wijzen plaats: - 
een geschreven verslag - een essay of artikel - een mondelinge voordracht - een reeks 
stellingen met onderbouwing - een posterpresentatie met toelichting - een presentatie 
met gebruik van media (audio, video, ICT) Bij elke presentatievorm moet een schriftelijke 
verantwoording worden overlegd.  
 
6.3 De praktische opdracht wordt schriftelijk verstrekt. Deze schriftelijke opdracht omvat:  
het onderwerp;  

de motivatie van de opdracht;  

wat de kandidaat geacht wordt te doen;  

de wijze waarop de opdracht uitgevoerd moet worden dan wel de wijze waarop de 
opdracht aangepakt moet worden;  

de tijd die voor de praktische opdracht beschikbaar is;  

welke hulp(middelen) de kandidaat ter beschikking staat;  
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of de opdracht individueel uitgevoerd mag of moet worden. Bij samenwerking van 
verschillende kandidaten wordt aangegeven welke eisen aan de samenwerking gesteld 
worden; de beoordelingscriteria; de weging van de praktische opdracht in het totaal van 
het schoolexamen van het desbetreffende vak;                                                                                                                          
de wijze waarop de docent kan waarborgen dat het werk dat de kandidaat  

maakt authentiek is. Daartoe zijn de volgende mogelijkheden:  
het werk wordt onder toezicht gedaan;  

het werk wordt mondeling nabesproken;  

essentiële delen van de praktische opdracht worden onder toezicht gedaan;  

het werk van de kandidaat wordt zodanig begeleid dat de examinator zicht heeft op het 
proces en daarmee zicht heeft op de authenticiteit. (bronvermelding) 

 
6.4 Bij praktische opdrachten die worden uitgevoerd door een groep bepaalt de 
examinator de grootte en de samenstelling van de groep. Als de praktische opdracht 
door een groep wordt uitgevoerd en de rapportage een groepsrapportage is, dan krijgt 
de groep/ leden van de groep een beoordeling conform vooraf opgestelde criteria.  
 
6.5 De praktische opdracht wordt door de examinator opgesteld na overleg met 
vakcollega’s en als die er niet zijn met collega’s van verwante vakken.  
 
6.6 De praktische opdracht wordt beoordeeld door de examinator.  
 
6.7 Een leerling die deelneemt aan een internationaliseringsproject kan een 
projectgerichte opdracht maken. Deze opdracht kan in overleg met de betrokken docent/ 
vaksectie een praktische opdracht die is opgenomen in het programma van toetsing en 
afsluiting vervangen.  
 
 

7. Profielwerkstuk: 
 

 
7.1 Profielwerkstuk ( voor vmboT) 

 
Uitgangspunten:  
- het profielwerkstuk heeft betrekking op de sector die de leerling gekozen heeft 
- het profielwerkstuk kent een studielast van 20 uur 
- bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden (informatie  
verzamelen en verwerken, onderzoek vaardigheden, ontwerpvaardigheden,  
communicatievaardigheden, presentatievaardigheden) en niet in de eerste plaats op  
vakkennis.  
- zowel het doorlopen proces als het eindproduct en de presentatie daarvan worden in 
de beoordeling betrokken.  
- de beoordeling wordt vastgelegd in een beoordeling voldoende /goed  
 
7.2 Profielwerkstuk ( voor Havo en vwo)  
Uitgangspunten :  
- het profielwerkstuk kan betrekking hebben op 1 vak of meerdere vakken.  
- het profielwerkstuk vertegenwoordigt op havo en vwo een studielast van 80 uur  
- bij het profielwerkstuk ligt de nadruk op de algemene vaardigheden (informatie  
verzamelen en verwerken, onderzoeksvaardigheden, ontwerpvaardigheden,  
communicatievaardigheden, presentatievaardigheden) en niet in de eerste plaats op  
vakkennis.  
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- zowel het doorlopen proces als het eindproduct en de presentatie daarvan worden in 
de beoordeling betrokken.  
- de beoordeling wordt vastgelegd in een cijfer, dat meetelt in het combinatiecijfer  
 
7.3 De opdracht voor het profielwerkstuk wordt schriftelijk verstrekt aan de kandidaat in 
de vorm van de stencil “Profielwerkstuk”. De kandidaat moet in ieder geval duidelijkheid 
hebben over de volgende zaken:  
- de wijze waarop de opdracht uitgevoerd dan wel aangepakt moet worden;  

- wat het resultaat moet zijn en hoe daarover gerapporteerd moet worden;  

- de tijd die voor het profielwerkstuk beschikbaar is;  
- welke hulpmiddelen de kandidaat ter beschikking staan;  
- de beoordelingscriteria.  
 
7.4 Bij profielwerkstukken die worden uitgevoerd door een groep bepaalt de examinator 
de grootte en de samenstelling van de groep. Ook als het profielwerkstuk door een groep 
wordt uitgevoerd en de rapportage een groepsrapportage is, krijgt elk lid van de groep 
een individuele beoordeling conform vooraf opgestelde criteria.  
 
7.5 Indien het profielwerkstuk betrekking heeft op meer dan een vak, kan er sprake zijn 
van meer dan een begeleider. In dat geval wordt het profielwerkstuk door elk der 
begeleiders beoordeeld. In gezamenlijkheid komen ze tot één eindoordeel. Komen zij 
niet in gezamenlijkheid tot een beoordeling dan beslist de directeur.  
 

8. Rekentoets 
 

8.1 Leerlingen van het vmbo, havo en vwo dienen minimaal 1 keer een rekentoets te 
maken.  
 
8.2 Het resultaat van de rekentoets telt niet mee voor de slaag-zakregeling 
 
8.3 Leerlingen krijgen 4 kansen om de rekentoets te maken: twee in het voorexamenjaar 
en twee in het eindexamenjaar. Het beste resultaat telt. 
 
8.4 Het cijfer voor de rekentoets wordt op de cijferlijst vermeld, waarbij het type 
rekentoets ( 2 ER, 2F, 3F of 3ER) ook vermeld wordt. 
 
8.4 Een leerling die op vmbo reeds de rekentoets 3F heeft gehaald heeft vrijstelling van 
de rekentoets als hij vervolgens naar havo gaat. Ditzelfde geldt ook voor de leerling die 
van havo doorstroomt naar vwo.  
 
8.5  Indien een leerling de rekentoets heeft afgelegd in het voorlaatste jaar en niet 
bevorderd is naar het laatste jaar, vervallen de met de rekentoets behaalde resultaten. 
De leerling krijgt weer 4 nieuwe kansen. In afwijking hiervan kan de leerling die na het 
voorlaatste jaar vwo deelneemt aan het laatste jaar van de havo en de leerling die na het 
voorlaatste jaar van het havo deelneemt aan het laatste jaar vmbo-t, het op het vwo, 
respectievelijk havo behaalde cijfer voor de rekentoets behouden. 
 
8.6 Een leerling met ernstige rekenproblemen mag een aangepaste toets maken, de 
zgn. ER toets: 2 ER voor vmbo en 3 ER voor havo en vwo. 
 
8.7 Het rekentoetscijfer wordt samen met de eindcijfers SE voor aanvang van het CE 
aan DUO doorgestuurd. 
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9. Herkansen/ inhalen/ cijferverwerking:  

 
 
Herkansingen  
9.1 Voor herkansing volgens deze regeling komen alleen die toetsen en praktische 

opdrachten in aanmerking, die in het PTA als zodanig aangemerkt zijn.  

9.2 In principe komt elke in artikel 8.1 bedoelde toets of praktische opdracht in aanmerking 

voor herkansing, ongeacht het behaalde resultaat.                                                                                                      

9.3 Een kandidaat heeft in het eindexamenjaar recht op 3 herkansingen                                                                           

9.4 Een kandidaat in het eindexamenjaar mag 1 herkansing na elke toetsweek inzetten.                                           

9.5 Een toets of praktische opdracht kan slechts eenmaal herkanst worden op een door de 

school vastgesteld tijdstip; bij afwezigheid vervalt de mogelijkheid tot herkansen.                                                               

9.6 De herkansingen vinden op een centraal vastgesteld tijdstip plaats.  

9.7 Indien het herkansingscijfer hoger is dan het eerder behaalde cijfer dan wordt het 
lagere cijfer vervangen door het hogere. Indien het cijfer niet hoger is dan het eerder 
behaalde cijfer dan blijft het eerder behaalde cijfer staan. 
 
Inhalen  
9.8 Als een leerling een toets mist door een van zijn wil onafhankelijke omstandigheid 
kan hij/zij in aanmerking komen voor het inhalen van de toets, met uitzondering van 
herkansingen. De geldigheid van een en ander is ter beoordeling van de afdelingsleider 
of diens plaatsvervanger. (zie ook artikel 10)  
 
9.9 Procedure voor inhalen van schoolexamenvoortgangstoetsen en 
schoolexamentoetsen:  
- de docent meldt aan de afdelingsleider de afwezigheid van een leerling bij een VT-  
toets of een SE toets via mail  
- afdelingsleider onderzoekt of afwezigheid gemeld is volgens procedure  

- bij legitieme afwezigheid mag de leerling de gemiste SE toets van de toetsweek inhalen 
tijdens het eerstvolgende herkansingsmoment, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
het vak dat ingehaald wordt niet herkanst kan worden. De leerling heeft wel op deze 
herkansingsdag het recht om een herkansing van een ander vak te doen.   
 
9.10 De vakdocent is verantwoordelijk voor het inhalen van werken die tot de  
combinatietoetsen behoren.  
 
9.11 Indien de procedure voor inhalen van schoolexamenvoortgangstoetsen en 
schoolexamentoetsen niet juist is gevolgd of indien er geen legitieme reden is voor de 
afwezigheid krijgt de leerling het cijfer 1.  
 
9.12 Cijferverwerking  
De docent is, na raadpleging van vakcollega’s, verantwoordelijk voor de beoordeling van 
de werken.  
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10. Herexamen 
  

 
10.1 Naast herkansingen laat het Inrichtingsbesluit Tweede Fase binnen het 
schoolexamen ook de mogelijkheid van een herexamen toe. De herexamenregeling van 
het schoolexamen houdt in dat de kandidaat in één van de vakken die geen centraal  
examen hebben en waarvoor hij een geheel eindcijfer heeft gehaald lager dan zes of de  
kwalificatie “onvoldoende”, een herexamen mag afleggen. Deze regeling wordt alleen 
toegepast bij onderstaande vakken die in de voorexamenjaren worden afgesloten, nl: 

 Maatschappijleer ( in H4 en V4) en  
 Levensbeschouwing (in H4 en V5). 
 CKV (in H4 en V5) 

 
10.2 Leerstof, wijze van toetsen en verwerking van het resultaat wordt vastgesteld door 
de  
docent/ sectie. De afdelingsleider bewaakt dit herexamen cf. wet- en regelgeving  
 
10.3 Het voor dit herexamen behaalde cijfer wordt andermaal bepaald op een geheel  
eindcijfer.  
Indien dit cijfer hoger is dan het eerder behaalde cijfer dan wordt het lagere cijfer  
vervangen door het hogere. Indien het cijfer niet hoger is dan het eerder behaalde  
cijfer dan blijft het eerder behaalde cijfer staan.  
 
 
 

11. Verhindering  
 

 
11.1 Indien een kandidaat wegens ziekte of een andere zwaarwegende reden een 
bepaald onderdeel van het schoolexamen niet kan meemaken, dient de leerling vóór 
aanvang van de desbetreffende toets telefonisch afgemeld te worden bij het meldpunt 
(receptie/concierge). Daarnaast dient er bij afwezigheid tijdens toetsweken binnen 48 
uur een schriftelijke afmelding (per mail) door ouders naar de desbetreffende 
afdelingsleider of diens plaatsvervanger te worden gestuurd.  
 
11.2 Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het aanvangstijdstip  
tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor  
de andere kandidaten geldt. Alleen in geval van duidelijke overmacht kan de directeur  
besluiten de gemiste tijd te laten inhalen.  
 
 
 
 
 
 

12. Onregelmatigheden 
 
12.1 Wanneer een kandidaat zich aan het schoolexamen onttrekt of zich ten aanzien van 
het schoolexamen of een deel daarvan aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, is 
het gestelde in artikel 6 van het Examenreglement voor de scholen van SVO|PL van  
overeenkomstige toepassing. Hieronder is mede te verstaan het niet binnen de gestelde  
termijnen inleveren van scripties, werkstukken, practicumverslagen, literatuurlijsten en  
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dergelijke.  
 
12.2 In het programma van toetsing en afsluiting wordt een aantal termijnen gesteld  
waarvoor een praktische opdracht, een handelingsdeel of het sector/ profielwerkstuk 
moet worden ingeleverd of naar behoren moet zijn voldaan. Indien een kandidaat in 
gebreke blijft en het betreffende onderdeel niet voor de gestelde termijn heeft ingeleverd 
of naar behoren heeft gedaan, kan hem uitstel worden verleend tot een nieuwe, nader te 
noemen datum. Dit uitstel moet worden gezien als een herkansing en zal dan ook ten 
laste worden gebracht van het herkansingsbudget van de betreffende kandidaat.  
 
12.3 Indien handelingsdelen, praktische opdrachten of sector/ profielwerkstuk op het 
gebied van uitvoering en/of verslaggeving c.q. presentatie niet eigenhandig zijn 
uitgevoerd en/of geschreven c.q. gemaakt, dan wordt dit aangemerkt als een 
onregelmatigheid in de zin van artikel 11.1 en zijn de gevolgen daarvan van 
overeenkomstige toepassing.  
 
 

13. Regeling doublerende kandidaten 
 
13.1 Doubleren  
De kandidaat doet het hele programma opnieuw  
 
 

14. Bezwaren 
 
14.1 Indien een kandidaat meent gegronde bezwaren te kunnen aanvoeren tegen de 
gang van zaken bij een bepaald onderdeel van het schoolexamen, kan hij een klacht 
indienen bij de directeur, tot en met de derde dag na het bekend worden van het cijfer 
voor dat onderdeel. De directeur spreekt zijn oordeel uit over de klacht en neemt zo 
nodig de daaruit voortvloeiende maatregelen, de kandidaat en de desbetreffende 
examinator, gehoord hebbende.  
 
 

15. Bevoegdheden 
 
15.1 In bepaalde noodgevallen kan door de directeur uitstel van een onderdeel van het 
schoolexamen worden verleend. De ouders van de kandidaat dienen een verzoek 
daartoe tijdig van tevoren schriftelijk voor te leggen aan de directeur.  
 
15.2 In bepaalde noodgevallen kan de directeur toestaan dat een toets, praktische 
opdracht, handelingsdeel of een ander onderdeel van het schoolexamen hernieuwd 
wordt afgelegd, c.q. tot herziening van een cijfer voor een onderdeel van het 
schoolexamen wordt overgegaan, mits op deugdelijke wijze is komen vast te staan dat er 
voldoende aanleiding tot deze maatregel bestaat.  
 
15.3 Met betrekking tot het Centraal Examen is van toepassing dat eenieder die 
betrokken is bij de uitvoering van het eindexamenbesluit en daarbij de beschikking krijgt 
over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet  
vermoeden, verplicht is tot geheimhouding daarvan.  
Dit houdt onder meer in dat de examinator niet bevoegd is mededelingen te doen over  
door de kandidaat behaalde resultaten dan nadat de uitslag is vastgesteld.  
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16. Verschijningsvorm examendossier 

 
16.1 De leerlingen in de voor-eindexamenklassen ontvangen aan het einde van elke 
periode een overzicht van de behaalde (SE)-resultaten. De leerlingen van de 
eindexamenklassen ontvangen na afloop van iedere toetsperiode en voor aanvang van 
het centraal schriftelijk examen een overzicht van de behaalde SE-resultaten. Het 
eindcijfer (onafgerond overgangscijfer) van de vakken, die niet worden afgesloten in de 
voorexamenklassen 3 vmbo-t, 4 havo en 5 (t)vwo, zullen als 1e SE cijfer worden 
opgenomen in het eindexamenjaar. De weging van dit cijfer is per vak vastgelegd in het 
PTA  
De vakdocent bewaart tot 6 maanden na de vaststelling van de uitslag van het examen  
het schoolexamenwerk.  
Na het verstrijken van deze termijn kan de school het werk vernietigen. Alle werkstukken 
in het kader van het examendossier beeldende vakken worden door de leerling zelf 
bewaard. Leerling en docent tekenen de beoordeling van de werkstukken voor akkoord.  
 
 

17. Slotbepalingen 
 
17.1 Iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.  
 
17.2 In gevallen waarin dit reglement niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist de  
directeur.  
 
17.3 Dit reglement kan geciteerd worden als Reglement schoolexamen en Programma 
van toetsing en afsluiting vierde, vijfde, zesde leerjaar vwo, vierde en vijfde leerjaar  
havo en derde en vierde leerjaar vmbo-tl 2018/2019 van het Charlemagne College,  
locatie Eijkhagen.  
 
17.4 Overgangsregeling  
Sinds de invoering van de Tweede Fase heeft de staatssecretaris als gevolg van 
opgedane ervaringen en nadere inzichten de regelgeving rond de examens en 
examenprogramma’s een aantal keren moeten bijstellen. Ook scholen kunnen zich als 
gevolg van nadere inzichten gedwongen voelen hun regels tijdens lopende curricula te 
moeten bijstellen. In dat geval zullen de kandidaten schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht van de wijzigingen.  
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4. EXAMENREGLEMENT VOOR DE SCHOLEN VAN DE STICHTING VOORTGEZET 
ONDERWIJS PARKSTAD LIMBURG  
Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg gevestigd te 
Heerlen  
overwegende, dat de onder zijn verantwoordelijkheid afgenomen eindexamens een 
zorgvuldig verloop dienen te hebben;  
gelet op het gestelde in artikel 31 van het "Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.- m.a.v.o.- 
v.b.o.  
heeft op 1 april 2010 besloten ingaande 1 augustus 2010 voor elk van de onder zijn 
bestuur staande scholen een examenreglement vast te stellen:  
met de volgende inhoud  
 
EXAMENREGLEMENT VOOR DE SCHOLEN VAN DE STICHTING VOORTGEZET 
ONDERWIJS PARKSTAD LIMBURG  
 
§1 ALGEMEEN  
Artikel 1 Begripsbepalingen  
1.1 directeur: de rector of directeur van een school of zijn plaatsvervanger;  
kandidaat: een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deelexamen is  
toegelaten;  
examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak;  
personeelslid: lid van de directie, het onderwijzend of onderwijsondersteunend personeel 
van een school;  
toets: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische 
opdracht als onderdeel van het schoolexamen dat van een beoordeling voorzien wordt.  
Bestuur/Bevoegd gezag: College van Bestuur  
1.2 Voor het vwo, havo en vmbo bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het 
centraal examen. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk.  

1.3 Daarnaast geldt voor het vmbo dat het centraal examen in de basisberoepsgerichte 
leerweg (BL) bij de algemene vakken de vorm heeft van een centraal schriftelijk (digitaal) 
examen (CSE) en bij de beroepsgerichte vakken de vorm van een centraal schriftelijke 
en praktisch examen (CSPE).  
 
Het centraal examen in de kaderberoepsgerichte leerweg (KL) heeft bij de algemene 
vakken de vorm van een centraal schriftelijk examen (CSE) en bij de beroepsgerichte 
vakken de vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE).  
Het centraal examen in de gemengde en theoretische leerweg heeft bij de algemene 
vakken de vorm van een centraal schriftelijk examen (CSE) en bij de beroepsgerichte 
vakken de vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) of alleen een 
centraal schriftelijk examen (CSE).  
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§2 ORGANISATIE VAN HET EINDEXAMEN  
 
Artikel 2. Het Schoolexamen (SE)  
2.1 De organisatie van het schoolexamen wordt beschreven in het jaarlijks voor 1 
oktober vast te stellen Reglement Schoolexamen, dat onderdeel uitmaakt van dit 
examenreglement.  
2.2 Het eveneens jaarlijks op te stellen "Programma van toetsing en afsluiting" (PTA), 
wordt als bijlage aan het Reglement Schoolexamen toegevoegd.  
2.3 Het Reglement Schoolexamen en het "Programma van toetsing en afsluiting" worden 
namens het bestuur vastgesteld door de directeur.  
2.4 De Checklisten van de VO-raad, maken deel uit van dit examenreglement en dienen 
als zodanig gehanteerd te worden bij het Schoolexamen.  
Artikel 3. Het Centraal Examen (CE)  
3.1 Het CE wordt afgenomen op door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen vastgestelde data en tijden en in een of meer daarvoor door de 
directeur aangewezen lokaliteiten.  
3.2 De kandidaten maken het werk onder toezicht van zoveel personeelsleden van de 
school als voor een zorgvuldig verloop van het examen noodzakelijk is; het toezicht 
wordt nader geregeld in een door of namens de directeur op te stellen 
surveillancerooster.  
3.3 Over het verloop van het examen wordt een door toezichthouders ondertekend 
proces-verbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal worden tenminste vermeld: de namen 
van de kandidaten, de namen van de toezichthouders, datum, begin en eindtijd van het 
examen, het geëxamineerde vak, binnenkomst en vertrektijden van de kandidaten als 
deze afwijken van de begin en eindtijd van het examen en alle bijzondere 
gebeurtenissen die van belang zijn met het oog op de bij het afnemen van het examen 
vereiste zorgvuldigheid.  
3.4 Voor de aanvang van het examen in enig vak leest een van de toezichthouders de 
op de enveloppe met examenopgaven vermelde tekst op. Bij de aanvang opent hij in 
aanwezigheid van de kandidaten de enveloppe.  
3.5 Onmiddellijk nadat de enveloppe geopend is, worden de opgaven rondgedeeld.  
3.6 De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het Centraal 
Examen blijven in het examenlokaal c.q. de examenlokalen tot het einde van die toets.  
3.7 Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van 
opening van de enveloppe tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in 
op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Alleen in geval van duidelijke 
overmacht kan de rector besluiten de gemiste tijd te laten inhalen.  
3.8 Na afloop van het examen wordt het gemaakte examenwerk, tezamen met het 
proces-verbaal door een van de toezichthouders, onverwijld bij de directeur of bij een 
door hem aangewezen personeelslid, ingeleverd.  
3.9 De Protocollen van de VO-raad, maken deel uit van dit examenreglement en dienen 
als zodanig gehanteerd te worden bij het Centraal Examen.  
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Artikel 4. Nadere aanwijzingen voor het centraal examen  
4.1 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de 
directeur, tenzij door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven, ander 
papier is verstrekt.  
4.2 De kandidaat plaatst zijn naam en zijn examennummer op het in lid 4.1 bedoelde 
papier.  
4.3 Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard of 
door wie ook aan de kandidaten verstrekt, behalve de officiële CEVO-mededelingen.  
4.4 Naast het basispakket van hulpmiddelen is het kandidaten toegestaan tijdens 
zittingen van het CE ook vakgebonden hulpmiddelen te gebruiken voor zover de CEVO 
(Centrale Examencommissie Vaststelling Examenopgaven) daar toestemming voor heeft 
gegeven. Uitsluitend deze hulpmiddelen, alsmede het voor het maken van het 
examenwerk benodigde schrijfgerei, mogen door de kandidaten worden meegebracht in 
het examenlokaal. In geval de hulpmiddelen zijn voorzien van eigen aanvullingen, zoals 
correctievloeistof, persoonlijke aantekeningen etc., worden zij geacht niet toelaatbaar te 
zijn tot het examenlokaal. Elke school publiceert in de eigen Regeling Eindexamen deze 
lijst van toegestane hulpmiddelen.  
4.5 Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de directeur. De 
scoringsregels t.b.v. de examinatoren gaan niet uit van de mogelijkheid dat werk op 
kladpapier wordt aangeleverd; in geval toch kladwerk wordt aangeleverd zal dit alleen als 
aanvulling op het netwerk worden geaccepteerd indien duidelijk is gemarkeerd welk deel 
van het kladwerk als zodanig in aanmerking moet worden genomen en er in het netwerk 
een duidelijke verwijzing naar de in aanmerking te nemen passage(s) te vinden is.  
4.6 Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich tijdelijk zonder 
vergunning van een der toezichthouders, uit het examenlokaal te verwijderen. Krijgt hij 
die toestemming, dan dient een van de toezichthouders hem te begeleiden.  
4.7 Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding van een 
toezichthouder het examenlokaal verlaten. Na overleg met de kandidaat beslist de 
directeur of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten.  
Hervat een kandidaat na enige tijd het werk, dan kan de directeur bepalen dat de 
gemiste tijd of een deel daarvan aan het einde van de zitting wordt ingehaald.  
Hervat een kandidaat het werk niet, dan kan de directeur, indien mogelijk na het horen 
van de kandidaat, doch uiterlijk voor het einde van de zitting, bepalen dat het door de 
kandidaat gemaakte werk niet als examenwerk wordt aangemerkt. De kandidaat wordt 
dan geacht om een geldige reden verhinderd te zijn geweest aan het desbetreffende 
onderdeel deel te nemen.  
4.8 De kandidaat levert bij het verlaten van de examenzaal het gemaakte werk in bij een 
van de toezichthouders.  
4.9 Gedurende het eerste uur en gedurende laatste kwartier van de examenzitting mag 
de kandidaat het examenlokaal niet verlaten.  
4.10 Indien een kandidaat verhinderd is aan een of meer onderdelen van het CE deel te 
nemen, dient door zijn ouders, verzorgers of voogden, binnen vierentwintig uur een 
schriftelijke verklaring waaruit de reden van de verhindering blijkt, aan de directeur 
overgelegd te worden. De directeur bepaalt of de opgegeven reden of redenen 
aangemerkt kunnen worden als "geldige reden" bedoeld in artikel 45 van het 
"Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o." Is dit het geval, dan wordt de 
kandidaat in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak het c.e. voor ten hoogste twee 
toetsen per dag alsnog te voldoen.  
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4.11 Het "Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o." biedt in artikel 55 
mogelijkheden voor extra faciliteiten voor gehandicapten en anderstaligen. Degene die 
voor deze faciliteiten in aanmerking wenst te komen, moet zich daartoe mogelijk voor het 
eerste schoolexamen, doch uiterlijk voor 1 november melden bij de directeur.  
Artikel 5 Inzage examenwerk  
5.1 Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende zes maanden na 
de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur van de school ter inzage voor 
kandidaten of hun ouders/verzorgers.  
5.2 Inzage kan gedurende de inzagentermijn door kandidaten of hun ouders/verzorgers 
schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur van de school en vindt plaats onder 
toezicht van de directeur of een door hem aangewezen persoon.  
5.3 Examenwerk, ook in beeldende vakken, is eigendom van de school. Na het 
verstrijken van de inzagentermijn van zes maanden kan de school het werk (doen) 
vernietigen. Werk, gemaakt in het kader van het centraal praktisch eindexamen voor de 
beeldende vakken zal door de school niet worden vernietigd, indien de kandidaat 
gedurende de inzagentermijn schriftelijk gevraagd heeft om het eigendomsrecht na zes 
maanden aan hem of haar over te dragen en het werk ook één maand na het verstrijken 
van de inzagentermijn is afgehaald.  
 
§3 ONREGELMATIGHEDEN  
 
Artikel 6. Onregelmatigheden  
6.1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, daaronder begrepen onttrekking aan 
enig onderdeel van het examen, kan de directeur maatregelen nemen. Alvorens deze 
maatregelen te nemen wordt de kandidaat, eventueel bijgestaan door een ouder, 
gehoord. Van de betreffende maatregel wordt de leerling schriftelijk in kennis gesteld met 
een afschrift aan de Inspectie en ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers.  
6.2 De maatregelen bedoeld in het eerste lid die, afhankelijk van aard van de 
onregelmatigheden ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  
1. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal 
examen,  
2. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van 
het schoolexamen of het centraal examen,  
3. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen,  
4. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd 
examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het 
centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal 
examen (dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie).  
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6.3 Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur 
de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige 
laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk 
mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens 
gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd 
in afschrift toegezonden aan de ouders, voogd of verzorgers van de kandidaat, alsmede 
aan de inspectie.  
6.4 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door 
het bevoegd gezag van de school ingestelde commissie van beroep. Van de commissie 
van beroep mag de betrokken rector c.q. directeur geen deel uitmaken.  
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. 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 eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het 
bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mede aan de kandidaat, alsmede aan zijn ouders, de voogd of de 
verzorger(s), alsook aan de directeur en aan de inspectie.  
Artikel 7. Commissie van beroep  
7.1 De in artikel 6, lid 4 bedoelde commissie van beroep is de door het bestuur van de 
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg ingestelde "Commissie van beroep 
eindexamenaangelegenheden", bestaande uit vijf leden.  
7.2 De regeling van de werkzaamheden van de commissie is opgenomen in het 
Reglement Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden. Een exemplaar van 
dit reglement alsmede een opgave van haar samenstelling, ligt vrij ter inzage bij de 
administratie van de school.  
7.3 Een beroepschrift dient gericht te worden tot de voorzitter van de commissie, p.a. 
Bestuursbureau Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg, Akerstraat 85-87, 
6417 BK Heerlen.  
 
§ 4 DE GANG VAN ZAKEN BIJ HET EINDEXAMEN  
 
Artikel 8  
Klachten over de gang van zaken bij het eindexamen dienen, binnen een week nadat het 
feit waarover geklaagd wordt zich heeft voorgedaan of dat dit aan de klager bekend heeft 
kunnen zijn, schriftelijk ingediend te worden bij de directeur.  
Artikel 9  
De directeur stelt een onderzoek in naar het gewraakte feit, onderzoekt in welke mate dit 
feit een negatieve invloed heeft gehad op de omstandigheden waarin het examenwerk 
gemaakt moest worden en maakt daarvan proces-verbaal op. In het kader van dit 
onderzoek hoort hij in elk geval de klager.  
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Artikel 10  
De directeur deelt binnen tien dagen na ontvangst van de klacht zijn conclusies uit het 
onderzoek schriftelijk mede aan de klager. In het geval hij de klacht gegrond acht geeft 
hij bovendien aan welke maatregelen hij zal nemen om de nadelige effecten van het 
gewraakte feit weg te nemen. In de schriftelijke mededeling van zijn conclusies wijst hij 
op de mogelijkheid tegen zijn conclusies bezwaar aan te tekenen bij het bestuur.  
 
§5 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  
 
Artikel 11  
Dit Examenreglement zal, tezamen met het Reglement schoolexamen en het 
Programma van toetsing en afsluiting aan elke kandidaat ter hand worden gesteld vóór 1 
oktober van het schooljaar waarin de kandidaat voor het eerst aan onderdelen van het 
schoolexamen zal deelnemen. Iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met het 
examenreglement.  
Artikel 12  
12.1 Dit reglement vervangt de regeling van 1 augustus 2003.  

12.2 Wijzigingen van dit reglement zijn eerst van toepassing op het eindexamen dat 
afgenomen wordt na 1oktober volgend op de datum waarop tot wijzigingen besloten 
wordt.  
Artikel 13  
13.1 In gevallen waarin dit reglement niet of niet naar billijkheid voorziet, beslist het 
bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.  
13.2 Wanneer de organisatie en/of de voortgang van het eindexamen dit vorderen, kan 
de directeur namens het bestuur een beslissing nemen.  
Artikel 14  
Dit reglement kan geciteerd worden als het Examenreglement voor de scholen van de 
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.  
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 april 2010 , na 
verkregen instemming door de GMR d.d. 29 maart 2010  
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5. REGLEMENT VAN DE COMMISSIE VAN BEROEP 
EINDEXAMENAANGELEGENHEDEN  
Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg Heerlen  
 
Artikel 1. Begripsbepalingen  
Dit reglement verstaat onder:  
1.1 het examenreglement: het Examenreglement voor de scholen van de Stichting 
Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.  

1.2 de commissie: de Commissie van beroep eindexamenaangelegenheden als bedoeld 
in artikel 6.4 van het Examenreglement voor de scholen van de Stichting Voortgezet 
Onderwijs Parkstad Limburg.  

1.3 de directeur: de directeur of rector van de school waaraan examen afgelegd wordt.  

1.4 de stichting: de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg.  
1.5 bevoegd gezag/bestuur: College van Bestuur.  
Artikel 2. Instelling en instandhouding van de commissie  
2.1 Er is een commissie, ingesteld en in stand te houden door de stichting, bestaande uit 
vijf leden.  
2.2 De voorzitter, de plv. voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd door 
het bevoegd gezag van de stichting.  
2.3 Van de Commissie maken in ieder geval deel uit een lid van het bestuur, een rector 
c.q. directeur en een jurist. De betrokken rector c.q. directeur maakt geen deel uit van de 
commissie.  
2.4 De voorzitter kiest te dezer zake domicilie ten kantore van het bestuur van de 
stichting te Heerlen, Akerstraat 85-87, 6416 BK.  
Artikel 3. Kennisgeving samenstelling commissie  
3.1 Zodra de commissie verkozen is draagt de voorzitter van de commissie er zorg voor, 
dat aan de directeuren van de scholen van de stichting onverwijld kennis gegeven wordt 
over de samenstelling van de commissie, met het verzoek deze kennisgeving ter inzage 
te leggen op de administratie van de school.  

3.2 Wijziging van de samenstelling wordt door de voorzitter eveneens onverwijld 
medegedeeld.  
 
Artikel 4. Taak van de commissie  
De commissie is belast met:  
4.1 de behandeling van en het nemen van een beslissing over een door een kandidaat of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger ingesteld beroep wegens een beslissing van de 
directeur inzake onregelmatigheden ten aanzien van enig deel van het eindexamen, een 
en ander als bedoeld in artikel 6, vierde lid van het Examenreglement;  
4.2 het desgevraagd adviseren van het bestuur van de stichting in gevallen dat 
bezwaren ingediend zijn over de gang van zaken bij het eindexamen.  
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Artikel 5. Aanhangig maken van het beroep  
5.1 Het beroepschrift dient binnen de in het examenreglement genoemde termijn 
schriftelijk ingediend te worden bij de voorzitter van de commissie op straffe van niet-
ontvankelijkheid.  
5.2 Indien het beroep niet binnen de gestelde termijn is ingesteld, wordt niet-
ontvankelijkheidverklaring op die grond achterwege gelaten, als belanghebbende kan 
aantonen, dat het beroepschrift zo spoedig ingediend is als redelijkerwijs verwacht kon 
worden.  
Artikel 6. Wraking en verschoning  
6.1 De indiener van het beroepschrift en/of de directeur kunnen het bestuur van de 
stichting verzoeken een lid van de commissie te wraken. Dit verzoek wordt ingewilligd,  
a. indien het desbetreffende lid een persoonlijk belang heeft bij de bestreden beslissing;  
b. indien deze bloed of aanverwant is van de directeur of van de indiener van het 
beroepschrift tot en met de vierde graad;  
c. in andere gevallen waarin daartoe ernstige reden aanwezig is.  
6.2 Een lid van de commissie kan het bestuur van de stichting verzoeken hem op 
soortgelijke gronden te verschonen.  
Artikel 7. Behandeling van een beroepschrift als bedoeld in artikel 4, eerste lid.  
7.1 De voorzitter roept de commissie in vergadering bijeen zodra hem een beroepschrift 
bereikt.  
7.2 De commissie is bevoegd een haar aangeboden beroepschrift in behandeling te 
nemen en daarover een uitspraak te doen, als tenminste drie leden, de voorzitter of plv. 
voorzitter daaronder begrepen, aanwezig zijn.  
7.3 De commissie stelt allereerst vast of  
1. de haar voorgelegde bestreden beslissing een aangelegenheid betreft als bedoeld in 
artikel 6 van het examenreglement;  
2. het beroepschrift tijdig is ingediend.  
Vervolgens besluit zij over de ontvankelijkheid van het ingediend beroep.  
7.4 Indien de commissie tot de conclusie gekomen is, dat het beroep ontvankelijk is, 
hoort de commissie afzonderlijk en/of gezamenlijk  
1. de directeur tegen wiens beslissing beroep is aangetekend;  
2. de kandidaat, of indien deze minderjarig is, de kandidaat en zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, desgewenst bijgestaan door een of meer deskundigen.  
7.5 De commissie kan informaties en adviezen inwinnen bij derden.  
Artikel 8. De uitspraak op een beroepschrift.  
8.1 De commissie doet uitspraak binnen twee weken na indiening van het beroep; in 
bijzondere gevallen kan deze termijn met ten hoogste twee weken verlengd worden. De 
noodzaak daarvan dient schriftelijk gemotiveerd te worden 
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8.2 De uitspraak van de commissie wordt met inachtneming van de in het eerste lid 
genoemde termijn schriftelijk en gemotiveerd toegezonden aan de indiener van het 
beroepschrift, zijn ouders, voogd of verzorgers, alsook aan de directeur en aan de 
inspectie.  
8.3 Het bestuur van de stichting draagt er zorg voor, dat de beslissing van de commissie 
ten uitvoer wordt gebracht.  
8.4. De beslissing van de commissie is bindend.  
Artikel 9. Advies over bezwaarschriften.  
9.1 In het geval het bestuur van de stichting een advies vraagt als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, brengt zij binnen tien dagen daarover een advies uit.  
9.2 De commissie hoort zo mogelijk betrokkenen; in ieder geval wordt de indiener van 
een bezwaarschrift in de gelegenheid gesteld zijn bezwaar toe te lichten.  
Artikel 10. Ambtelijke ondersteuning  
De commissie kan gebruik maken van ambtelijke ondersteuning waarin het bestuur van 
de stichting zal voorzien.  
Artikel 11. Inwerkingtreding/wijziging  
11.1 Dit reglement vervangt de regeling van 1 augustus 1990.  
11.2 Wijzigingen in dit reglement treden onmiddellijk na publicatie in werking.  
Artikel 12. Citeertitel  
Dit reglement kan geciteerd worden als Reglement Commissie van beroep 
eindexamenaangelegenheden.  
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 1 april 2010 na 
verkregen instemming door de GMR d.d. 29 maart 2010.  
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6. SLAAG/ZAKREGELING VMBO en VERNIEUWDE 2E FASE  
 
 

Een examenkandidaat VMBO is geslaagd wanneer 
- de rekentoets is gemaakt. Het cijfer wordt niet meegeteld bij de berekening van de 
uitslag. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. EN 
- het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn EN 
- de vakken Kunst ( uit het gemeenschappelijke deel) en LO en het profielwerkstuk 
moeten voldoende /goed beoordeeld zijn EN 
- voor het vak Nederlandse taal  is minimaal 1 vijf gehaald EN 
- de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: 

a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of  
b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
c. er 1x4 of  2x5  is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij 

ten minste één eindcijfer een 7 of hoger is  EN 
d. geen eindcijfer is 3 of lager 

 
 
Een examenkandidaat HAVO  is geslaagd als:  
- de rekentoets is gemaakt. Het cijfer wordt niet meegeteld bij de berekening van de 
uitslag. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. EN 
- het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn. De 
rekentoets telt niet mee voor deze regel EN 
- Het vak LO moet met voldoende /goed beoordeeld zijn. EN 
- voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde ( voor zover men wiskunde in het 
pakket heeft) is maximaal 1 vijf toegestaan EN 
- de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: 

a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 
b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
c. er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of  
    hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. EN 
d. geen eindcijfer is 3 of lager. 

De rekentoets telt niet mee voor deze regel. 
Bij Havo wordt het combinatiecijfer bepaald door maatschappijleer, levensbeschouwing, 
CKV  en het profielwerkstuk.   
 
Een examenkandidaat VWO  is geslaagd als:  
- de rekentoets is gemaakt. Het cijfer wordt niet meegeteld bij de berekening van de 
uitslag. Het cijfer komt wel op de cijferlijst te staan. EN 
- het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn.  De 
rekentoets telt niet mee voor deze regel EN 
- de vakken LO en CKV (atheneum) moeten voldoende /goed beoordeeld zijn. (m.i.v. het 
cohort 17-20 wordt het vak CKV (atheneum) beoordeeld met een eindcijfer) EN 
- voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde is maximaal 1 vijf toegestaan EN 
- de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: 

a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 
b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of  
c. er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of  
    hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. EN 
d. geen eindcijfer is 3 of lager 
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Het rekentoetscijfer levert geen compensatiepunten op binnen de slaag-zakregeling en 
een laag rekentoetscijfer kan ook niet met een hoog cijfer van een ander vak 
gecompenseerd worden.  

Bij VWO maken de cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk, 
levensbeschouwing maken deel uit van het combinatiecijfer. (m.i.v. het cohort 17-20 
maakt CKV ( voor atheneum) ook deel uit van het combinatiecijfer). 

Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd  
is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer.  
Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of  
lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het 
combinatiecijfer) een zes of hoger is.  
 
Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het 
onafgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet 
een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 
5,49 gehaald heeft, is per definitie gezakt. 
Een leerling die twee vijven haalt voor de vakken Nederlands Engels, of wiskunde is 
gezakt. Een leerling die voor een van deze vakken een 4 haalt is ook gezakt. 
 
De leerling is cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de in gehele 
getallen uitgedrukte eindcijfers van alle vakken (incl. Rekenen niet meegerekend) 
minimaal 8,0 bedraagt en er voor geen enkel afzonderlijk vak een niet-afgerond eindcijfer 
lager dan 7,0 is behaald. De vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer worden 
voor de cum laude bepaling NIET als afzonderlijke vakken gezien.  
De leerling is summa cum laude geslaagd als het rekenkundig gemiddelde van de 
eindcijfers uitgedrukt in gehele getallen van alle vakken minimaal 8.5 bedraagt en er 
voor geen enkel afzonderlijk vak een niet-afgerond eindcijfer lager dan 7,5 is behaald. 
 


