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1. Algemene bepalingen 

 

Het examenreglement van het Novalis College, 

Voor het schooljaar 2019-2020 per 1 oktober vastgesteld door de rector, daartoe 

gemandateerd door de bestuurder van de Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet 

Vrijeschoolonderwijs, Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen, 

legt vast dat de schoolexamens en centrale examens worden afgelegd met inachtneming 

van de volgende bepalingen. 

1.1. Het examenreglement is geregeld in het Eindexamenbesluit 1989 vwo-havo-vbo en 

de daarop volgende wijzigingen tot en met 1 augustus 2019 (hierna te noemen: 

eindexamenbesluit1). Het examenreglement van het Novalis College vormt als 

zodanig een gedeeltelijke uitwerking, aanvulling en samenvatting van het 

eindexamenbesluit en laat de algemene geldigheid van dit besluit onverlet. In 

gevallen, waarin het schooleigen examenreglement niet voorziet, geldt eerst en 

vooral de tekst van het eindexamenbesluit (inclusief de wijzigingen). 

  

1.2. Het eindexamen wordt afgenomen onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag van de scholengemeenschap. Het bevoegd gezag draagt deze 

verantwoordelijkheid over aan de rector; deze belast de examencommissie met de 

organisatie van de afname van de examens. 

 

De daadwerkelijke afname van de examens gebeurt door de examinatoren (docenten 

in de examenfase van het onderwijs). 

 

1.3. De examencommissie bestaat voor het schooljaar 2019-2020 uit:  

De rector, tevens voorzitter, mw. M. Vermeer, 

Examensecretaris, dhr. L. van de Wouw,  

Plaatsvervangend examensecretaris, mw. E. Schijvens, 

Plaatsvervangend examensecretaris, mw. S. Hendrikse. 

 

1.4. Het examenreglement van het Novalis College vormt samen met de Programma’s 

van Toetsing en Afsluiting een onlosmakelijk geheel. 

 

1.5. Het examenreglement van het Novalis College wordt jaarlijks vóór 1 oktober door 

het de rector vastgesteld, nadat het reglement ter instemming voorgelegd aan de 

deelmedezeggenschapsraad (dMR) en eventuele wijzigingen en bijstellingen zijn 

verwerkt. 

 

1.6. In alle gevallen waarin het examenreglement van het Novalis College en het 

Eindexamenbesluit niet voorzien, beslist het bevoegd gezag. Deze 

beslissingsbevoegdheid wordt overgedragen aan de rector van het Novalis College. 

 

1.7. Het examenreglement is van toepassing op de kandidaten van klas 10 vmbo, klas 11 

havo en klas 12 vwo die centraal eindexamen doen in mei 2020 en leerlingen die in 

voorexamenjaren vakken afronden. 

 

                                       
1 Zie www.examenblad.nl voor een volledige weergave van de laatste wijzigingen. Andere 

belangrijke wetteksten in verband met het examenreglement: Inrichtingsbesluit W.V.O. 

(versie 3 februari 2018) en Wet op het Voortgezet Onderwijs (W.V.O., geldig op 1 augustus 

2018) 

http://www.examenblad.nl/
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2. De inhoud van het eindexamen 

 

2.1 Examenprogramma 

De Minister stelt, voor elk van de onderwijssoorten, examenprogramma's vast, 

waarin is opgenomen: 

-    een omschrijving van de examenstof voor ieder examenvak; 

-  welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over 

welke examenstof het schoolexamen zich uitstrekt;  

-  het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen;  

-  welke vakken met een schoolexamen worden afgesloten en welke vakken 

met een schoolexamen én een centraal examen worden afgesloten.  

De examenprogramma’s zijn terug te vinden op www.examenblad.nl   

 

Het eindexamen voor vmbo, havo en vwo bestaat uit twee delen: het schoolexamen 

(SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). In de bovenbouw van havo en vwo en 

de bovenbouw van het vmbo heeft het SE de vorm van een examendossier waarvan 

de regels en eisen worden vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting 

(PTA). 

 

De rector van het Novalis College stelt jaarlijks vóór 1 oktober het PTA 

(programma van toetsing en afsluiting) vast voor 9 vmbo (2-jarig PTA; 9-10 

vmbo), 10 havo (2-jarig PTA; 10-11 havo) en 10 vwo (3-jarig PTA; 10-11-12 

vwo). 

 

In het programma wordt aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma 

in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het 

schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, het leerjaar 

waarbinnen de toetsen van het schoolexamen plaatsvinden, de herkansing, de wijze 

van herkansing van het schoolexamen alsmede de regels voor de wijze waarop het 

cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 

 

2.2. Keuze van de eindexamenvakken 

Kandidaten kiezen in overleg met de decaan hun profiel en vakkenpakket aan het 

einde van klas 9.  

Kandidaten kunnen, voor zover dat rooster-technisch mogelijk is, in meer dan het 

aantal vakken dat een volledig eindexamen vormt, examen afleggen. In de wet is 

geregeld dat leerlingen ook een of meerdere vakken op een hoger niveau kunnen 

afleggen. 

 

2.3.  Afwijkende wijze van examineren 

 

2.3.1. Kandidaten met een beperking: 

De rector kan toestaan dat een kandidaat met een handicap het examen geheel 

(schoolexamen en centraal examen) of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 

aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Het gaat hierbij om het 

wegnemen van belemmeringen, maar met inachtneming van de exameneisen. 

Centraal staat de zorgplicht van de school. Het College voor Toetsen en Examens 

bepaalt het speelveld en de Inspectie voor het Onderwijs houdt toezicht op de 

besluiten die de school ten aanzien van de kandidaat heeft genomen. 

Jaarlijks wordt door het College voor Toetsen en Examens een document uitgegeven: 

Kandidaten met een beperking, hierin wordt uitgebreider ingegaan op de 

mogelijkheden voor en de grenzen aan examen afleggen door leerlingen met een 

beperking (Zie hiervoor de website van het College voor Toetsen en Examens: 

www.cvte.nl of www.examenblad.nl ). 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.cvte.nl/
http://www.examenblad.nl/
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Een kandidaat die als gevolg van een beperking een deel van het examen of het 

gehele examen op aangepaste wijze wil afleggen moet hiervoor uiterlijk 15 oktober 

2019 een verklaring van een erkende, Nederlandse deskundige overleggen. 

  

In dat geval maakt de rector een afweging van de mogelijkheden, op advies van de 

zorgcoördinator en in overleg met het College voor Toetsen en Examens en/of de 

Inspectie voor het Onderwijs, over de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. 

Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Inspectie voor het 

Onderwijs. 

De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft bestaan uit de volgende 

mogelijkheden:  

 

1. Een verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten 

hoogste 30 minuten. Voor zover wordt afgeweken van de voorschriften wordt een 

afwijking medegedeeld aan de inspectie.  

 

2. De computer is als schrijfgerei in principe toegestaan bij alle centrale 

examens, voor alle kandidaten.  Wij geven echter voorrang aan kandidaten met 

een motorische beperking en kandidaten met een leesbeperking (dyslexie). 

 

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens 

Nederlands vmbo-t, havo en vwo dient de spellingcontrole bij niet-

dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een 

deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het 

Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden 

toegestaan. 

 

De computer kan ook worden gebruikt voor het weergeven van het examen 

op het beeldscherm, dat daarna geschikt is voor spraaksynthese (omzetten 

van tekst in spraak) bijvoorbeeld DAISY, Kurzweil. Voor kandidaten met recht 

op audio is dit geoorloofd. Het is in beginsel goed mogelijk om op één computer 

zowel de tekst (in pdf) te hebben, als het schrijfdeel (tekstverwerker). Het gebruik 

van DAISY  of Kurzweil vergt echter wel enige oefening en is alleen zinvol als de 

kandidaat er in de periode voorafgaande aan het centraal examenperiode ook mee 

heeft gewerkt.  

Deze programma’s zijn minder geschikt voor de exacte vakken zoals wiskunde, 

natuurkunde en scheikunde. 

 

2.3.2. Spreiding voltooiing eindexamen (Eindexamenbesluit artikel 59) 

De rector kan, conform artikel 59 van het examenbesluit, de inspectie gehoord, 

toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en een 

kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat 

onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken 

eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en 

in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de vakken in het ene 

schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt. In dat 

geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede van deze 

schooljaren afgesloten.  

 

2.3.3. Anderstaligen (Eindexamenbesluit artikel 55) 

De rector of een door hem aangewezen functionaris kan in verband met onvoldoende 

beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of 

krachtens het Eindexamenbesluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip 

van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in 

Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de 

eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:  
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- het vak Nederlandse taal en literatuur;  

- het vak Nederlandse taal;  

- enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is.  

De bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal 

examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het 

centraal examen met ten hoogste 30 minuten. Van elke afwijking op grond van dit lid 

wordt mededeling gedaan aan de inspectie.  

 

2.3.4. Dyscalculie 

Vrijstelling op basis van dyscalculie is volgens de wettelijke regelingen niet mogelijk. 

Ook extra hulpmiddelen zoals een formulekaart zijn bij het centraal examen niet 

toegestaan. De aanpassing kan bestaan uit een verlenging van de duur van het 

centraal examen met ten hoogste 30 minuten daar waar rekenen een substantieel 

onderdeel uitmaakt van het examen. Voor dyscalculie geldt, net als bij andere 

beperkingen, dat het aantoonbaar moet zijn middels het persoonlijke dossier van de 

leerling. 

 

2.3.5. Ontheffingen en Vrijstellingen  

2.3.5.1. Het vak lichamelijke opvoeding: de rector kan op grond van 

Inrichtingsbesluit W.V.O.-artikel 26e en 26n eerste lid, een leerling ontheffing 

verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien 

de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te 

volgen. De rector geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt 

daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust. 

 

2.3.5.2. Tweede verplichte moderne vreemde taal (MVT) bij vwo: In de bovenbouw 

op de havo is een tweede moderne taal niet verplicht. Op het vwo kan in het vierde 

jaar het bevoegd gezag een leerling ontheffing verlenen voor de tweede moderne 

taal. In plaats van de tweede moderne taal volgt de leerling een ander examenvak. 

De ontheffing kan worden verleend: 

 Aan een leerling met een stoornis die betrekking heeft op taal (dyslexie), of met een 

zintuiglijke beperking die effect heeft op taal. 

 Aan een leerling die een andere moedertaal heeft dan Nederlands of Fries 

 Aan de 'eenzijdige bèta' die het onderwijs in een van de natuurprofielen volgt en 

voor wie het volgen van onderwijs in de taal naar verwachting een succesvolle 

afronding van de opleiding hindert (Zie: inrichtingsbesluit VO art. 26e, lid4). 

De rector geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt daarbij 

de gronden waarop deze ontheffing berust. 

2.3.6. Centraal examen in voorlaatste leerjaar  

In afwijking van artikel 37, tweede lid van het Eindexamenbesluit, kan het bevoegd 

gezag een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot het centraal examen in 

één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. Het schoolexamen 

in dat vak of die vakken wordt afgesloten vóór aanvang van het eerste tijdvak in dat 

leerjaar. 

 

2.4. Procedure aanvraag afwijkend examen en/of ontheffing en vrijstelling  

 

1.Tenzij er sprake is van objectief waarneembare lichamelijk handicap, dient een 

verzoek op grond van een beperking te worden ondersteund door een 

deskundigenverklaring van een ter zake kundige Nederlandse medicus, psycholoog of 

orthopedagoog.  

2. Een verzoek tot een afwijkend examen of ontheffing kan tot uiterlijk 15 oktober 

van het betreffende schooljaar schriftelijk bij de examencommissie worden 
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ingediend; schriftelijk beargumenteerd en voorzien van alle noodzakelijke 

bescheiden.  

3. De examencommissie besluit over het verzoek.  

4. De commissie kan besluiten extra informatie nodig te hebben om tot een besluit te 

komen. 

2.5. Het schoolexamen 

De inhoud van het schoolexamen wordt uiteengezet in het Programma van Toetsing 

en Afsluiting. De toetsen, praktische opdrachten en handelings-opdrachten van alle 

vakken samen en het profielwerkstuk vormen het PTA; programma van toetsing en 

afsluiting. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de PTA’s vast. 

Hier wordt aangegeven welke onderdelen van de examens getoetst worden, de 

verdeling van de stof over de toetsen; praktische opdrachten; handelingsopdrachten, 

de wijze waarop en wanneer de examens worden afgenomen, de weging alsmede de 

regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor schoolexamen voor een kandidaat 

tot stand komt. 

Het merendeel van de toetsen in het kader van het Schoolexamen wordt afgenomen 

in de toetsweken. In het schooljaar 2019-2020: 

 

11 t/m 15 november 2019 

3 t/m 7 februari 2020 

22 t/m 25 juni 2020 (geen deelname examenleerlingen aangezien zij in april hun 

schoolexamen afsluiten en in mei eindexamen doen.) 

 

Het schoolexamen voor 10 vmbo vangt aan in klas 9 vmbo, het schoolexamen van 

11 havo vangt aan in klas 10 havo, het schoolexamen van 12 vwo vangt aan in klas 

10 vwo. Het schoolexamen wordt uiterlijk 3 april 2020 afgesloten. 

 De kandidaat dient het originele product (van een handelingsopdracht; 

profielwerkstuk) binnen de vastgestelde tijd in te leveren ter beoordeling door de 

desbetreffende docent. 

  

 Onder deelnemen aan een toets/praktische opdracht wordt verstaan: op tijd 

aanwezig zijn bij de betreffende toets, het inleveren van de praktische opdracht en 

deze tenminste voorzien van de naam van de betreffende kandidaat).  

 

De examencommissie verzamelt en beheert de resultaten en vorderingen van toetsen, 

praktische opdrachten, handelingsopdrachten en het profielwerkstuk (cijferlijsten, 

beoordelingslijsten en voortgangslijsten) tot een jaar na het behalen van het diploma.  

 

2.6. Het profielwerkstuk 

 

Op zowel het vmbo als ook het havo en vwo maken de kandidaten een 

profielwerkstuk. Het profielwerkstuk heeft betrekking op een thema uit het profiel 

waarin de leerling het onderwijs volgt. Bij het profielwerkstuk voor het vmbo gaat 

het om een vakoverstijgende thematiek die past binnen de profiel. Bij het 

profielwerkstuk voor havo en vwo moet er een duidelijke koppeling gemaakt kunnen 

worden met één of meerdere profielvakken. Het profielwerkstuk toetst kennis, inzicht 

en vaardigheden en vormt als het ware het sluitstuk van de vaardighedentraining die 

vanaf de basisvorming vorm krijgt. De kandidaat dient op het vmbo ten minste 20 

uur aan het werkstuk te besteden, voor havo en vwo is dit ten minste 80 uur. 

Het profielwerkstuk voor havo en vwo moet uiterlijk  
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4 oktober 2019 ingeleverd zijn. Het profielwerkstuk voor vmbo-t moet 

uiterlijk 21 februari 2020 ingeleverd zijn. 

 

Er is een apart document waarop door de begeleider de voortgang en beoordeling 

van de verschillende stappen van het profielwerkstuk worden aangetekend. Het niet 

of niet op tijd inleveren van het profielwerkstuk betekent dat de kandidaat 

niet aan het centraal schriftelijk examen kan deelnemen.  

 

2.7. Afsluiting schoolexamen en toelating tot het centraal examen 

 

De kandidaat kan alleen tot het centraal schriftelijk examen (CSE) worden 

toegelaten, indien uiterlijk 3 april van het betreffende examenjaar aan alle 

eisen van het schoolexamen die in het programma van toetsing en afsluiting 

zijn vermeld, is voldaan: 

 

1. Alle onderdelen zijn becijferd, 

2. Alle handelingsdelen zijn afgetekend met een V of een G, 

3. Het profielwerkstuk (havo/vwo) is beoordeeld met een cijfer hoger dan 

4) dan wel, 

4. Het profielwerkstuk (vmbo-t) is beoordeeld met een V of een G. 

 

Een kandidaat die in gebreke blijft bij het voldoen aan de in de programma’s 

van toetsing en afsluiting genoemde verplichtingen, wordt geacht zich 

onttrokken te hebben aan het schoolexamen en kan derhalve niet 

deelnemen aan het centraal schriftelijk examen. Volgens de wet moeten 

uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het CE de resultaten van SE en het 

PWS worden aangeleverd bij BRON. 

 

2.8. Vastleggen en communicatie beoordelingen schoolexamen 

 

2.8.1. Van iedere beoordeling die voor het schoolexamen meetelt, stelt de 

docent/examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 werkdagen 

na de afname, in kennis. Het overzicht van deze beoordelingen en cijfers wordt 

centraal bijgehouden in de SE-cijferlijst (Magister). 

 

2.8.2. Driemaal per jaar worden de kandidaten en hun ouders door de examencommissie of 

de mentoren op de hoogte gebracht van de tot dan toe behaalde resultaten middels 

het rapport. 

 

2.8.3. Tegelijk met de schriftelijke mededeling van de behaalde resultaten in de laatste 

toets-periode, die in ieder geval voor de aanvang van het eerste tijdvak van het 

centraal examen wordt gedaan, worden de eindcijfers van het schoolexamen 

eveneens schriftelijk meegedeeld. 

 

2.8.4. Alle cijfers in de SE-cijferlijst worden bij de autorisatiebijeenkomst op 16 april 2020 

door middel van een paraaf of handtekening van de leerling geautoriseerd. 

 

2.8.5. Wanneer een kandidaat van mening is, dat een cijfer of beoordeling op de SE-

cijferlijst niet juist is, dient hij direct na het in ontvangst nemen hiervan schriftelijk 

contact op te nemen met de secretaris van de examencommissie. Als termijn, 

waarbinnen een bezwaar tegen de juistheid van de becijfering kan worden 

aangetekend, geldt 5 werkdagen. 

 

2.8.6. De secretaris van de examencommissie legt het bezwaar ter beoordeling voor in de 

examencommissie en handelt naar bevind van zaken.  
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2.9. Centraal Schriftelijk Eindexamen  

 

2.9.1. Opgave kandidaten centraal examen en rekentoets 

De rector geeft jaarlijks medio oktober voorafgaand aan het centraal examen aan de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) door hoeveel kandidaten er per studierichting 

(vmbo/havo/vwo) per vak aan het centraal examen en de rekentoets zullen 

deelnemen. Tot uiterlijk 1 december kunnen wijzigingen in het aantal 

kandidaten worden doorgegeven. Ook voor het tweede tijdvak worden de 

kandidaten per studierichting per vak doorgegeven. 

 

2.9.2. Tijdvakken + rooster centraal examen 

Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde 

tijdvak. Het centraal examen vindt, voor wat betreft het 1e en 2e tijdvak, plaats 

volgens het rooster CE in bijlage 2. (Onder voorbehoud van ministeriele wijzigingen) 

De nadere indeling van de vakken van het tweede tijdvak wordt in maart 2020 

bekend gemaakt. Het derde tijdvak vindt plaats in augustus 2020. Data en plaatsen 

worden na aanmelding bekend gemaakt. Houd met het plannen van vakanties 

rekening met deze data. Hierin is geen verschuiving mogelijk!!! 

 

2.9.3. Locaties centraal examen en rekentoets 

Het centraal examen vindt plaats in de gymzaal van het Novalis College aan de 

Sterrenlaan 16 te Eindhoven. Het examen kunst, de rekentoets en de examens voor 

kandidaten met faciliteiten vinden plaats in de mediatheek van het Novalis College. 

 

2.9.4. Regels omtrent het centraal examen 

Precieze instructies voor examenleerlingen worden in april voorafgaand aan het 

examen, tijdens de autorisatiebijeenkomst uitgereikt aan de kandidaten. Een 

overzicht van de toegestane hulpmiddelen is toegevoegd als bijlage (bijlage 1) bij dit 

examenreglement. 

 

3.  Becijfering SE en CE, afronding, slaagzakregeling 

 

3.1 Beoordeling en uitslag schoolexamen 

 

3.1.1. Toetsen en praktische opdrachten 

 

Toetsen en praktische opdrachten worden gewaardeerd met een cijfer 1 t/m 10 en 

één decimaal. Het gewicht waarin dit cijfer meetelt staat vermeld in het PTA. 

Praktische opdrachten moeten worden ingeleverd op de data zoals vermeld in de 

PTA’s of direct na een eventuele presentatie. Bij te late inlevering (een week na de 

afgesproken datum) of bij niet inlevering van een praktische opdracht, wordt het 

cijfer "1" toegekend. 

 

3.1.2. Toekenning cijfers toetsen en praktische opdrachten 

De examinator drukt zijn oordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een 

kandidaat in elk onderdeel uit in een cijfer of in O (onvoldoende), V (voldoende), G 

(goed). Bij de toekenning van cijfers gebruikt de examinator een schaal van cijfers 

lopende van 1 t/m 10 met daartussen liggende cijfers met één decimaal. 

 

Op deze schaal van cijfers van 1 t/m 10 wordt de volgende betekenis toegekend: 

1 = zeer slecht   6 = voldoende 

2 = slecht   7 = ruim voldoende 

3 = zeer onvoldoende  8 = goed 
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4 = onvoldoende  9 = zeer goed 

5 = bijna voldoende  10 = uitmuntend 

 

Voor een eventuele afronding wordt het tweede cijfer achter de komma berekend. Is 

dit een 5 of hoger, dan wordt het eerste decimale cijfer met 1 verhoogd (4,45 wordt 

4,5, 4,44 wordt 4). Als alle onderdelen voor een vak zijn afgerond, kan het 

gemiddelde bepaald worden. Dit gemiddelde wordt berekend op een decimaal achter 

de komma. Is dit cijfer achter de komma een 5 of hoger, dan wordt het cijfer voor de 

komma met 1 verhoogd en is dit cijfer voor de komma het eindcijfer. Is dit cijfer 

achter de komma 4 of lager, dan is het cijfer voor de komma het eindcijfer (7,4 

wordt een 7, 7,5 wordt een 8). 

 

3.1.3. Handelingsdelen  

 

Handelingsdelen worden afgetekend met een letter en wegen niet mee in het 

schoolexamencijfer. Handelingsdelen moeten echter wel zijn voldaan, uiterlijk op de 

data vermeld in de PTA’s. Er is sprake van afronding wanneer het handelingsdeel is 

afgetekend met een V (voldoende) of G (goed). Handelingsdelen die worden 

afgetekend met O (=onvoldoende) zijn niet afgesloten of afgerond. Het 

schoolexamen is dan niet volledig. De leerling neemt tijdig contact op met de 

betreffende docent om het handelingsdeel indien mogelijk te herkansen. Vaak is het 

onderdeel niet herkansbaar en moet er een alternatieve opdracht worden gemaakt. 

De leerling dient er zelf voor te zorgen dat de schoolexamencijfers volledig zijn en 

alle handelingsdelen met V of G zijn afgetekend vóór de autorisatie van de 

schoolexamencijfers op 16 april 2020. 

 

3.1.4. Rapportage over beoordelingen schoolexamen 

 

Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel voor een kandidaat 

meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. De cijfers of 

beoordelingen voor deze onderdelen van het schoolexamen voert de examinator 

binnen 15 werkdagen na het gehouden onderdeel in het schooladministratiesysteem 

Magister. 

 

3.1.5. Rapportage over beoordeling profielwerkstuk 

De havo/vwo-leerling ontvangt van de eindwerkstukbegeleider een 

beoordelingskaart. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Voor havo 

en vwo vormt dit cijfer samen met de vakken maatschappijleer en ckv één cijfer. Dit 

cijfer wordt het combinatie-cijfer genoemd en wordt als één cijfer meegeteld in de 

slaag-zakregeling. 

De vmbo-leerling maakt eveneens een profielwerkstuk. Het werkstuk is het resultaat 

van een afsluitende, zelfstandig uit te voeren opdracht voor de leerlingen in de 

gemengde en theoretische leerweg van het vmbo. Het onderwerp of thema van het 

werkstuk moet vakoverstijgend zijn en passen binnen het profiel waarvoor de 

leerling examen doet. Het profielwerkstuk moet met een voldoende (V) of goed (G) 

worden afgetekend. 

 

3.1.6. Eindcijfer schoolexamen 

Het eindcijfer voor het schoolexamen (een cijfer uit een schaal van cijfers lopende 

van 1 t/m 10 met de daartussen liggende cijfers met één decimaal) is het gewogen 

gemiddelde van de beoordelingen voor de verschillende onderdelen waaruit het 

schoolexamen in een vak bestaat. In het "Programma van toetsing en afsluiting" is 

per vak opgenomen welk gewicht aan de beoordeling van de verschillende 

onderdelen wordt toegekend. 

Bij schoolexamencijfers mag tussentijds worden afgerond. Indien het gemiddelde 

een cijfer met twee decimalen is, wordt het cijfer op één decimaal afgerond, met 
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dien verstande dat deze decimaal met 1 verhoogd wordt, indien de tweede decimaal 

zonder afronding 5 of hoger is. Tijdens één van de laatste lessen bespreekt de 

examinator de eindcijfers schoolexamen met de kandidaten. 

 

Een kandidaat die, voor wat betreft zijn vakkenpakket, niet deelneemt aan enig 

onderdeel van een schoolexamen (en geen gebruik maakt of kan maken van de 

inhaalmogelijkheid) wordt niet beoordeeld. Dit houdt in dat hij géén eindcijfer 

schoolexamen voor het betreffende vak krijgt en derhalve niet kan deelnemen aan 

het Centraal Examen voor het vak. Voor het verkrijgen van een eindcijfer 

schoolexamen moeten alle onderdelen, die beoordeeld worden met een 

cijfer of met V of G, van het schoolexamen van het betreffende vak zijn 

afgerond. 

 

 

 

3.2. Afsluiting schoolexamen 

De docenten die schoolexamens afnemen voeren de eindcijfers voor het 

schoolexamen van die kandidaten die het Centraal Schriftelijk examen zullen doen, 

in Magister en wel uiterlijk op: 16 april 2020. 

 

3.3. Uitreiking eindcijfers schoolexamen 

De examenkandidaten krijgen een brief toegestuurd per post in de week van 30 

maart – 3 april 2020. Hierin worden de kandidaten opgeroepen de 

schoolexamencijfers te controleren (in Magister) en bij eventuele geschillen contact 

op te nemen met de betreffende docent. 

Op donderdag 16 april 2020 (tijdstip wordt nog nader bekend gemaakt) 

worden alle kandidaten op school verwacht om hun schoolexamencijfers voor 

akkoord te ondertekenen. Tijdens deze bijzondere vergadering zijn de docenten die 

examenvakken geven verplicht aanwezig. Bij eventuele onjuistheid dient de 

kandidaat nog op dezelfde dag contact op te nemen met de secretaris van de 

examencommissie. 

 

Indien een examenkandidaat in een vorig jaar of op een vorige school een SE-

eindcijfer heeft behaald dat hoger is dan het behaalde SE-cijfer in 2020 mag de 

kandidaat het hoogste SE-cijfer inzetten. 

Hij dient dit echter uiterlijk 17 april 2020 vóór 12:00 uur te melden bij de 

administratie. Er kan daarna niet meer gereclameerd worden. SE-eindcijfers van 

vorig jaar zijn terug te vinden in Magister. SE-eindcijfers van een andere school 

moeten door de leerling zelf bij de vorige school opgevraagd worden middels een 

gewaarmerkte cijferlijst. 

 

3.4. Beoordeling, uitslag en afronding centraal examen 

 

3.4.1. Beoordeling centrale examens algemeen 

Examens worden gewaardeerd met een cijfer 1 t/m 10 en één decimaal. Voor CKV, 

LO en maatschappijleer is het schoolexamencijfer tevens het eindexamencijfer.  

Voor havo geldt: De beoordeling LO wordt uitgedrukt met een V (voldoende) of G 

(goed), de cijfers voor maatschappijleer en CKV worden uitgedrukt met een cijfer en 

één decimaal. Daarmee worden deze cijfers ook onderdeel van het combinatiecijfer. 

Voor vwo geldt: de beoordeling van CKV en LO wordt uitgedrukt met een V 

(voldoende) of G (goed), het cijfer voor maatschappijleer wordt uitgedrukt met een 

cijfer en één decimaal. 

 

Bij cijfers van het Centraal examen is geen sprake van tussentijds afronden. 

De afrondingsregel is in beginsel eenvoudig: 
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Per kandidaat is er een lijst van CE-cijfers.  Van die lijst wordt het rekenkundig 

gemiddelde bepaald. Dat rekenkundig gemiddelde moet voldoende zijn, dat wil 

zeggen ten minste 6 of hoger. 

Dat wil dus zeggen: het rekenkundig gemiddelde wordt bepaald en daarna zonder 

tussentijds afronden afgerond op een heel getal. Is dat gehele getal 6 of hoger, dan 

voldoet de kandidaat aan de nieuwe eis. Bij 5 of lager niet. 

Een gemiddelde van 5,48333 is afgerond een 5, dus niet voldoende. Er is geen 

sprake van tussentijds afronden, omdat nergens is vastgelegd dat tussentijds 

moet worden afgerond. 

Regelgeving over afronding bij examenvakken die alleen een SE hebben: 

Het eindexamenbesluit VO regelt expliciet of, hoe en hoe ver examenresultaten voor 

de berekening van de uitslag moeten worden afgerond. En regelt zoals sinds een jaar 

of tien bekend, expliciet niet hoe het binnen het schoolexamen moet als er geen CE 

op het SE volgt. Dat laatste heeft bij het SE geleid tot de praktijk van het tussentijds 

afronden: gemiddelde van de resultaten maatschappijleer 1 is 5,46. Dat wordt 5,5 en 

daarna 6. 

Dat is een valide regeling (mits uiteraard door de school voor elke leerling 

toegepast). De school heeft de ruimte om het zo te regelen, maar wordt daartoe niet 

verplicht. Binnen het SE is tussentijds afronden niet voorgeschreven, maar 

wel toegestaan. 

Zodra (ook) cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, stopt de 

keuzevrijheid van de school en is een en ander in regels vastgelegd: 

  

-Het eindcijfer (dat op het grootste deel van de uitslagregels van toepassing is) is 

een geheel getal  

 

-Het SE-cijfer van een vak zonder CE is eveneens een geheel getal. Dat gehele getal 

is dan meteen het eindcijfer  

 

-Het SE-cijfer van een vak mét CE is een getal met één decimaal  

  

-Het CE-cijfer van een vak is een getal met één decimaal (zelfs als er geen SE is. Dat 

kan alleen bij kunst algemeen havo en vwo – bij leerlingen die alleen 'de theorie' 

doen)  

Als dus van een kandidaat een eindcijfer voor een vak moet worden bepaald: 

 

Dan worden de delen gemiddeld en daarna op een geheel getal afgerond. Is na 

berekening de eerste decimaal vijf of hoger, dan één omhoog. Is die 4 of lager, dan 

'afkappen'. 

Voorbeeld: 5,3 SE en 5,6 CE. Gemiddeld 5,45. Niet tussentijds afronden (want dat 

staat nergens); wordt dus 5.  

Als dus van een kandidaat het combinatiecijfer moet worden bepaald   

Dat is het gemiddelde van een aantal gehele getallen. En het gemiddelde ook weer 

zonder tussentijds afronden een geheel getal. 6 en 6 en 7 wordt 6. 

Als dus van een kandidaat het CE-cijfer moet worden bepaald als het CE uit twee 

delen bestaat   

Elk deel heeft één decimaal; bijvoorbeeld voor het Centraal Praktisch Examen Kunst 

beeldend vmbo 5,4 en Centraal Schriftelijk Examen Kunst beeldend 5,3. Het CE-cijfer 

moet een cijfer met één decimaal worden. Het gemiddelde van 5,4 en 5,3 is 5,35 

wordt 5,4. 
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CE-eis 

De CE-eis werkt met CE-eindcijfers. Allemaal resultaten in één decimaal dus – want 

elk CE-cijfer is een cijfer in één decimaal. Die resultaten worden gemiddeld. En dat 

gemiddelde moet voldoende zijn. Voldoende wil zeggen: 6 of hoger. 

Voorbeeld  

Een lijst 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,5; 5,4 geeft gemiddeld 5,48333. Níét tussentijds 

afronden, want nergens is geregeld dat dat moet. Wordt dus 5 en is niet voldoende. 

 

 

3.4.2. Slaag/zakregeling vmbo-t 

 

Vanaf 1 augustus 2011 is de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het 

centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald.  

 

Een leerling op het vmbo-t van het Novalis College heeft minimaal de volgende 

onderdelen afgerond:  

 

Het gemeenschappelijk deel, bestaande uit:  

-Nederlands (SE, CE) 

-Engels (SE, CE) 

-Maatschappijleer (alleen SE) 

-Kunstvakken I (alleen SE, beoordeling met ‘V’ of ‘G’)  

-Lichamelijke Opvoeding (alleen SE, beoordeling met ‘V’of ‘G’)  

 

Het profieldeel, bestaande uit (een) verplicht(e) profiel vak(ken) aangevuld met 

keuzevakken. (SE, CE) 

 

Het vrije Deel, bestaande uit een keuzevak. (SE, CE) 

 

Het profielwerkstuk, dit is een werkstuk dat betrekking heeft op een of twee vakken 

uit het profieldeel.  

 

De leerling is geslaagd indien:  

-het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

tenminste 5,5 is  

 

-hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald  

 

-hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger  

 

-hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger  

 

-hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of 

hoger  

 

- hij voor LO en kunstvakken 1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald  

 

- het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld  

 

- het parlement moet nog stemmen over de wetswijziging om de verplichte     

rekentoets met terugwerkende kracht af te schaffen per schooljaar 2019-2020. 

 

 

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs
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VOORBEELDEN SLAAGZAKREGELING vmbo-t 

 

 

Voorbeeld 1 

Vakken Ne En Wis Ec Nas

kI 

Ak Maa

t 

KVI LO PW

S 

Cijfer SE 6,3 6,1 6,4 5,4 5,6 6,2 5,9 V V V 

Cijfer CE 5,7 6,8 6,2 3,9 6,1 4,4     

gemiddeld 6,0 6,45 6,3 4,65 5,85 5,3     

Eindcijfer 6 6 6 5 6 5 6 V V V 

 

Toelichting voorbeeld 1: de leerling heeft 2 maal eindcijfer 5 en geen 7 ter 

compensatie = afgewezen. 

Gemiddelde CE-cijfer (5,7+6,8+6,2+6,1+4,4+3,9)/6=33,1/6=5,52= voldoende  

Leerling is toch gezakt vanwege de ontbrekende 7. 

 

Voorbeeld 2 

 

Toelichting voorbeeld 2: Deze leerling heeft 2 maal eindcijfer 5 en 2 maal eindcijfer 7 

ter compensatie. Echter, het gemiddelde CE-cijfer 

(5,1+4,8+6,9+5,0+4,8+5,5)/6=32,1/6=5,35 = onvoldoende en dus is de leerling 

afgewezen 

 

 

 

Voorbeeld 3 

Vakken Ne En Wis Ec Nas

kI 

Ak Maa

t 

KVI LO PW

S 

Cijfer SE 6,4 6,8 5,7 6,0 5,4 6,8 6,5 V V V 

Cijfer CE 5,7 8,4 4,0 3,6 5,7 5,3     

gemiddel

d 

6,05 7,6 4,85 4,8 5,55 6,05     

Eindcijfer 6 8 5 5 6 6 7 V V V 

 

Toelichting voorbeeld 3: Deze leerling is gezakt. Hij heeft 2 maal eindcijfer 5 en 1 

maal en 1 maal 8 ter compensatie. Het gemiddeld CE-cijfer 

(5,7+8,4+4,0+3,6+5,3+5,7)/6=32,7/6= 5,45 = onvoldoende. 

 

3.4.3.Slaag/zakregeling havo en vwo 

 

Vanaf 1 augustus 2011 is de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het 

centraal examen (CE) voor havo en vwo gemiddeld een voldoende (minimaal 5,5) 

moet worden gehaald. Vanaf 1 augustus 2012 geldt daarbij dat er voor de 

Vakken Ne En Wis Nas

kI 

Kv2 

-bv 

Ak Maa

t 

KVI LO PW

S 

Cijfer SE 6,5 6,1 6,6 5,1 6,6 6,6 6,5 V V V 

Cijfer CE 5,1 4,8 6,9 5,0 5,5 4,8     

gemiddel

d 

5,8 5,45 6,7 5,05 6,05 5,7     

Eindcijfer 6 5 7 5 6 6 7 V V V 
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vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf als eindcijfer 

behaald mag worden. 

In de vernieuwde tweede fase hebben de profielvakken niet langer een bijzondere 

positie. Daarnaast speelt het combinatiecijfer een rol, en geldt een 

compensatieregeling. 

 

Een havoleerling heeft minimaal negen cijfers die meewegen in de slaag/zakregeling: 

Nederlands, Engels, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en een 

combinatiecijfer. Een vwo-leerling heeft er minimaal tien: dezelfde als de 

havoleerling, en een tweede moderne vreemde taal. Op grond van de tenminste acht 

of negen cijfers wordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd is. 

 

Daarnaast moet LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'. Cijfers voor maat-        

schappijleer, CKV en het profielwerkstuk maken deel uit van het combinatiecijfer.  

 

Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak. De uitslag wordt vastgesteld 

op een reeks van cijfers die samen een volledig examen vormen. Heeft een 

kandidaat in meer vakken dan het vereiste minimum examen gedaan, dan kan een 

extra vak buiten beschouwing worden gelaten. Als daardoor de kandidaat kan 

slagen, móet dat zelfs gebeuren. De kandidaat bepaalt of het resultaat van het extra 

vak op de cijferlijst wordt vermeld. 

 

Voor de onderdelen van het combinatiecijfer geldt op de extra-vak-regeling echter 

een uitzondering. Het combinatiecijfer bestaat uit enkele van overheidswege 

voorgeschreven onderdelen zoals maatschappijleer en CKV, en daarnaast eventueel 

uit een of meer door de school aangewezen ''extra'' onderdelen, voor alle kandidaten 

of naar keuze van de kandidaat. Met een 3 of lager voor een onderdeel is een 

kandidaat afgewezen. Dat geldt zowel als die 3 of lager behaald is op een door de 

overheid voorgeschreven onderdeel, als wanneer de 3 of lager is behaald op een door 

de school aan alle kandidaten voorgeschreven onderdeel.  

 

Het parlement moet nog stemmen over de wetswijziging om de verplichte     

rekentoets met terugwerkende kracht af te schaffen per schooljaar 2019-2020. 

 

Voor leerlingen die in 2020 examen doen op havo of vwo geldt verder de volgende 

slaag- zakregeling:  

 

- Het gemiddelde van alle cijfers behaald bij het centraal examen moet voldoende 

zijn. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer van het CE lager is dan 

een 5,5. 

 

- De leerling mag ten hoogste één 5 als eindcijfer voor de vakken Nederlands, 

Engels en wiskunde scoren. Het eindcijfer is het gemiddelde van het 

schoolexamencijfer en het cijfer behaald op het centraal examen.  

Een leerling is dus gezakt als er a) meer dan één vijf voor deze vakken wordt 

gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord.  

 

- De leerling is geslaagd indien hij één 4 heeft behaald of twee keer een 5; of één 4 

én één 5 heeft en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 

van alle examenvakken inclusief het combinatiecijfer (bestaande uit 

maatschappijleer, profielwerkstuk en CKV minstens 6.0 is. 

 

- De leerling is afgewezen voor het eerste tijdvak als er voor één van de vakken 

een 3 of lager is gescoord. Hij kan herkansen in het tweede tijdvak. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/documenten/kamerstukken/2019/04/05/kamerbrief-over-rekenen-in-het-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar-beroepsonderwijs
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- Voor de onderdelen van het combinatiecijfer: maatschappijleer, CKV en het 

profielwerkstuk geldt een ondergrens van het cijfer 4,0.  

 

 

VOORBEELDEN SLAAGZAKREGELING havo en vwo: 

 

Voorbeeld 1 

Vakken Netl Entl WISA EC GES AK KUBE MA PWS COMB.* Gem 

CE 

Cijfers SE 6,0 5,8 5,3 8,3 5,5 6,6 7,4 7,1 8   

Cijfers CE 5,4 6,2 4,5 8,1 5,2 6,8 6,7    6,1 

Gemiddelde 5,7 6,0 4,9 8,2 5,4 6,7 7,1   7,5*  

Definitieve 

eindcijfers 

6 6 5 8 5 7 7 7 8 8  

 

Toelichting voorbeeld 1: De leerling heeft twee vijven in de eindlijst, één voor 

wiskunde en één voor geschiedenis. Het gemiddelde voor het CE is voldoende en de 

leerling heeft binnen de kernvakken slechts één 5. In dit voorbeeld is de leerling 

geslaagd.  

 

Voorbeeld 2 

Vakken Netl Entl WISA EC GES AK KUBE MA PWS COMB.* Gem 

CE 

Cijfers SE 5,7 5,8 5,3 8,3 7,0 6,6 7,4 7,1 8   

Cijfers CE 5,2 6,2 4,5 8,1 7,2 6,8 6,7    6,1 

Gemiddelde 5,4 6,0 4,9 8,2 7,1 6,7 7,1   7,5*  

Definitieve 

eindcijfers 

5 6 5 8 7 7 7 7 8 8  

 

Toelichting voorbeeld 2: De leerling heeft twee vijven in de eindlijst, één voor 

Nederlands en één voor wiskunde. Het gemiddelde voor het CE is voldoende maar de 

leerling heeft binnen de kernvakken twee keer een 5. In dit voorbeeld is de leerling 

gezakt.  

 

Voorbeeld 3 

Vakken Netl Entl WISA EC GES AK KUBE MA PWS COMB.* Gem 

CE 

Cijfers SE 6,0 5,8 5,3 7,3 6,3 6,6 6,3 7,1 8   

Cijfers CE 5,0 5,8 4,4 6,5 5,3 6,0 5,4    5,48 

Gemiddelde 5,5 5,8 4,9 6,9 5,8 6,3 5,9   7,5*  

Definitieve 

eindcijfers 

6 6 5 7 6 6 6 7 8 8  

 

Toelichting voorbeeld 3: De leerling heeft slechts één 5 in de eindlijst voor het vak 

wiskunde. Het gemiddelde van het CE is echter lager dan een 5,5. Deze leerling is 

hierdoor toch gezakt. 

 

Voorbeeld 4 

Vakken Netl Entl WISA EC GES AK KUBE MA PWS COMB.* Gem 

CE 

Cijfers SE 6,0 5,8 5,3 8,3 5,5 5,6 7,4 7,1 8   

Cijfers CE 5,4 6,2 4,5 8,1 5,2 5,2 6,7    6,1 

Gemiddelde 5,7 6,0 4,9 8,2 5,4 5,4 7,1   7,5*  

Definitieve 

eindcijfers 

6 6 5 8 5 5 7 7 8 8  
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Toelichting voorbeeld 4: Deze leerling heeft 3 maal een 5 op de eindlijst. Deze 

leerling is gezakt. 

 

Voorbeeld 5 

Vakken Netl Entl WISA EC GES AK KUBE MA PWS COMB.* Gem 

CE 

Cijfers SE 6,0 5,8 5,3 6,1 5,5 5,6 6,2 6,5 6   

Cijfers CE 5,4 6,2 4,5 5,9 6,1 5,2 5,6    5,6 

Gemiddelde 5,7 6,0 4,9 6 5,8 5,4 5,9   6,5*  

Definitieve 

eindcijfers 

6 6 5 6 6 5 6 7 6 7  

 

 Toelichting voorbeeld 5: Deze leerling heeft 2 maal een 5 op de eindlijst daarom 

moet het gemiddelde van de eindcijfers van de examenvakken, inclusief combinatiecijfer* 

minimaal een niet afgeronde 6 zijn. Bij deze leerling is dat 5,875, en hierdoor is de leerling 

dus toch gezakt. (* dit is het gemiddelde van het vak maatschappijleer, CKV en het 

profielwerkstuk)  

3.5. Correctie en beoordeling werk centraal examen 

De rector laat het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het proces-

verbaal van het examen doen toekomen aan de examinator in het desbetreffende 

vak. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de rector. 

De examinator stelt de score vast en past bij zijn beoordeling de normen toe, 

alsmede de regels voor het bepalen van de cijfers die zijn voorgeschreven door de 

centrale examencommissie vaststelling opgaven.  

De rector doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de 

opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen 

van cijfers bedoeld in het eerste lid, toekomen aan de betrokken gecommitteerde; 

een vakdocent van een andere school die het werk eveneens beoordeelt. 

 

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 (de rector van het Novalis College).  

◦ Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de 

inspectie.  

◦ De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De 

beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere 

beoordelingen.  

 

Het bevoegd gezag stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond 

van de definitief bepaalde score.  

 

3.6. Bepaling uitslag 

Zie de slaag/zakregeling in het examenreglement art.3.4.2. en 3.4.3. 

 

3.6.1. Vaststelling uitslag 

De voorzitter en de secretaris van de examencommissie stellen op de uitslag-dag na 

afloop van de vaststellingsvergadering de uitslag vast met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 3.4.2. en 3.4.3. van het examenreglement. Vóór de vaststellings-

vergadering en de uitslagbepaling worden geen eindexamencijfers naar buiten 
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gebracht. Het is niet wettelijk verboden, maar het advies van het College voor 

Toetsen en Examens is om het niet te doen om onrust onder leerlingen te 

voorkomen. Wel is het voor de kandidaat mogelijk om als hij/zij denkt slechte 

resultaten te hebben behaald voor een CE-examen hierover contact op te nemen met 

de docent om begeleiding/ training voor het tweede tijdvak (CE2) te starten. 

 

De voorzitter en de secretaris van de examencommissie stellen uit alle eindcijfers 

van de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat 

de op deze lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in artikel 52 

van het eindexamenbesluit. 

 

Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de voorzitter en de 

secretaris van de examencommissie één of meer eindcijfers van de vakken niet bij 

de bepaling van de uitslag (zie Eindexamenbesluit VO art. 48, lid 3). 

 

Indien de kandidaat slechts kan slagen bij een bepaalde keuze uit eindcijfers volgens 

twee programma's in één of meer vakken, betrekken de voorzitter en de secretaris 

van de examencommissie die eindcijfers bij de bepaling van de uitslag, die de 

kandidaat nodig heeft om te kunnen slagen. Indien er meerdere keuzes mogelijk 

zijn, stellen de voorzitter en de secretaris van de examencommissie de kandidaat 

een keuze uit eindcijfers voor. Die keuze is definitief wanneer de kandidaat niet 

binnen vier dagen heeft meegedeeld, dat een andere keuze gemaakt moet worden. 

 

Indien een kandidaat, doordat voor één of meer vakken het eindcijfer volgens het 

hoogste programma bij de bepaling van de uitslag wordt betrokken, slechts kan 

slagen wanneer het eindcijfer van één of meer andere vakken niet bij de bepaling 

van de uitslag wordt betrokken, stellen de voorzitter en de secretaris van de 

examencommissie de kandidaat een keuze uit de eindcijfers voor. Deze keuze is 

definitief wanneer de kandidaat niet binnen vier dagen heeft meegedeeld dat een 

andere keuze gemaakt moet worden. 

 

3.6.2. Uitslag centraal examen eerste tijdvak 

Bekendmaking van de uitslag vindt plaats op woensdag 10 juni 2020, voor vmbo-t, 

havo en vwo. Alle kandidaten worden vóór 13:00 uur gebeld door hun mentor. 

De uitslag wordt bekend gemaakt d.m.v. een voorlopige cijferlijst die wordt 

uitgereikt op woensdag 10 juni 2020 om 15:00 uur door de examencommissie in het 

gebouw van het Novalis College aan de Sterrenlaan 16 in Eindhoven. 

 

De voorlopige cijferlijst wordt niet per post verzonden. De kandidaten wordt verzocht 

niet te bellen en de voorlopige cijferlijst ‘s-middags op te halen. Dit is belangrijk 

mede i.v.m. het maken van een keuze voor de herkansing die uiterlijk donderdag 

11 juni 2020 16:00 uur bekend moet zijn gemaakt bij de secretaris van de 

examencommissie. Er worden geen mededelingen gedaan via de telefoon. 

 

3.6.3. Gegevensverstrekking 

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt de rector aan 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lijst waarop voor alle kandidaten is 

vermeld: 

- de vakken waarin examen is afgelegd, 

- de cijfers van het schoolexamen, 

- de cijfers van het centraal examen, 

- de eindcijfers, 

- de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen. 
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3.7. Diploma-uitreikingen 

De diploma’s worden uitgereikt voor het vmbo-t op woensdag 8 juli 2020 en voor de 

havo/vwo op donderdag 9 juli 2020. Ouders en leerlingen ontvangen hierover 

verdere informatie in juni 2020. De kandidaten dienen zelf hun diploma in ontvangst 

te nemen en te ondertekenen. 

4. Herkansingsregeling Schoolexamen 

 

4.1.  Regels omtrent het schoolexamen 

 

4.1.1. Tijdige aanwezigheid van de kandidaat bij schoolexamens.  

De kandidaat zorgt ervoor op tijd aanwezig te zijn bij een schoolexamen/ toets. Als 

de kandidaat te laat komt, kan hij nog tot 10 minuten na aanvang toegelaten 

worden, daarna niet meer. De leerling wordt door de docent als te laat gemeld. 

Uitzondering geldt voor luistertoetsen: te laat betekent niet toegelaten worden en 

geldt als een gemiste kans. 

  

4.1.2. Verhindering bij een onderdeel van het schoolexamen (zie ook 5.1.2. Verhindering  

bij het Centraal Examen) 

Kan een kandidaat niet aan een onderdeel van het schoolexamen deelnemen, dan 

licht hij de school zo spoedig mogelijk in: telefoon 040 – 2969310. Vervolgens stuurt 

hij een schriftelijke verklaring naar de school t.a.v. de secretaris van de 

examencommissie. Verzuim in deze kan uitsluiting tot gevolg hebben! De rector kan 

de maatregelen nemen als bedoeld bij ‘Onregelmatigheid, onttrekking aan het 

examen’ in het examenreglement. Verzuim bij een schoolexamen door ziekte geeft 

geen recht op een extra herkansing. Het is de examencommissie toegestaan om van 

het bepaalde in dit artikel in bijzondere gevallen af te wijken. 

 

4.1.3. Schriftelijke toetsen SE 

Het bij het schoolexamen gemaakte schriftelijk werk wordt na correctie aan de 

kandidaten ter inzage gegeven. De school bewaart het schriftelijk werk tot een jaar 

na het behalen van het eindexamen van de leerling. 

 

4.1.4. Mondelinge toetsen SE, praktische opdrachten en profielwerkstuk 

Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat zelf om zich op de hoogte te stellen 

van het rooster voor de mondelinge toets, praktische opdracht, het profielwerkstuk. 

Indien een kandidaat in gebreke blijft, gaat de school ervan uit dat hij geen prijs 

stelt op het afleggen van betreffend onderdeel van het schoolexamen en derhalve 

afziet van deelname aan het examen voor het betreffende vak. 

Indien een kandidaat verhinderd is het betreffende onderdeel van het schoolexamen 

op de afgesproken tijd af te leggen, dient hij te handelen overeenkomstig artikel 

4.1.2. van dit Reglement. Indien aan het bovenstaande is voldaan kan een nieuwe 

afspraak voor een onderdeel van het schoolexamen gemaakt worden. Het initiatief 

daartoe dient van de kandidaat uit te gaan. 

 

4.2.  Herkansingsregeling voor het schoolexamen (PTA-toetsen - inclusief profielwerkstuk)  

 

          De meest recente herkansingsregeling staat op de website van de school. 
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5. Regels en herkansing Centraal Schriftelijk Eindexamen 

 

5.1.1. Tijdige aanwezigheid bij het centraal examen 

 

De kandidaat zorgt ervoor uiterlijk 15 minuten voor aanvang van het centraal 

examenonderdeel aanwezig te zijn. Als de kandidaat te laat komt kan hij nog tot 

uiterlijk 30 minuten na aanvang van het examen worden toegelaten. Later komen 

houdt in dat de kandidaat niet wordt toegelaten. Dit geldt als een gemiste kans en 

betekent een herkansing in het tweede tijdvak en een herkansingsmogelijkheid 

minder. Aangezien iedere kandidaat recht heeft op één herkansing zijn alle 

herkansingsmogelijkheden in dit geval verbruikt. De kandidaat moet zich bij de 

examensecretaris aanmelden voor het 2e tijdvak. 

De kandidaat mag vanaf een half uur na aanvang van een examen tot een kwartier 

voor sluiting van de examenzitting vertrekken. 

 

5.1.2. Verhindering bij centraal examen 

 

In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en 

verhindering zonder geldige reden. De rector stelt vast of er sprake is van 

verhindering met geldige reden of verhindering zonder geldige reden. Als 

verhindering met geldige reden wordt beschouwd: 

  

-ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden (briefje huisarts);  

-verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’ 

(overmacht), ter bepaling door de rector.  

 

De vaststelling door de rector of er sprake is van verhindering met geldige reden of 

verhindering zonder geldige reden is bepalend voor de consequenties voor de 

kandidaat. Het Eindexamenbesluit is daar heel duidelijk in. Bij een verhindering 

zonder geldige reden kan de rector maatregelen nemen conform het 

examenreglement van de school. 

 

Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is 

verhinderd om bij één of meer examens in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt 

hem in het tweede tijdvak de gelegenheid geboden om het centraal examen voor ten 

hoogste twee vakken te voltooien. 

 

Kan een kandidaat niet aan een examen deelnemen, dan licht hij de school zo 

spoedig mogelijk in: tel. 040 – 2969310. Vervolgens stuurt hij een schriftelijke 

verklaring naar de school t.a.v. de secretaris van de examencommissie dhr. Van de 

Wouw (l.vandewouw@novalis.nl). Deze verklaring bevat de naam van de leerling, de 

reden van verzuim, de handtekening van de leerling en van de ouder(s)/verzorger(s) 

en de datum voor welke dag en voor welk examen dit geldt. Verzuim in deze kan 

uitsluiting tot gevolg hebben! De rector kan de maatregelen nemen als bedoeld bij 

‘Onregelmatigheden’ , art. 5 Eindexamenbesluit VO (zie hoofdstuk 6 van dit 

document). 

 

Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij 

het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de 

gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de 

staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. De uitslag kan pas worden 
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vastgesteld, nadat de kandidaat voor al zijn vakken het centraal examen heeft 

afgelegd. 

 

5.2. Recht op herkansing 

 

Elke kandidaat krijgt na de eerste uitslagbepaling het recht om in datzelfde 

examenjaar voor één vak uit zijn pakket deel te nemen aan het centraal examen in 

het eerstvolgende tijdvak. 

 

Het recht op herkansing is er dus niet alleen voor de gezakte kandidaten die alsnog 

kunnen slagen maar ook voor de kandidaten die volgens de eerste uitslagbepaling al 

geslaagd zijn. Het vak moet wel betrokken zijn geweest bij het vaststellen van de 

eerste uitslag. 

 

Het hoogste van de cijfers, behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

centraal examen, geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Indien een 

kandidaat een herkansing van het centraal examen in een van zijn vakken vraagt, 

blijft het behaalde schoolexamencijfer voor die vakken staan. Na afloop van de 

herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing 

van artikel 48 van het eindexamenbesluit en aan de kandidaat medegedeeld. 

 

5.3. Procedure herkansing voor het centraal examen 2e en 3e tijdvak 

5.3.1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd het 

recht om opnieuw deel te nemen aan het centraal examen 2e tijdvak. 

De kandidaat stelt de examensecretaris vóór donderdag 11 juni 2020 16:00 uur 

schriftelijk in kennis van zijn wens om van voorgaand artikel gebruik te maken door 

de aan hem uitgereikte voorlopige cijferlijst, met het vak waarvoor een herkansing 

aangevraagd wordt aangekruist, ondertekend in te leveren. 

 

Het centraal examen derde tijdvak is bedoeld voor uitzonderlijke 

omstandigheden. In het geval dat een kandidaat het centraal examen in het 3e 

tijdvak moet afronden, meldt hij zich zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 

uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 15:00 uur, aan bij de examencommissie. De 

secretaris van de examencommissie, dhr. L. van de Wouw, zal de aanmelding bij de 

desbetreffende staatsexamencommissie verzorgen. 

 

5.3.2.  Het hoogste cijfer dat behaald is bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 

centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met 

overeenkomstige toepassing van artikel 48 uit het eindexamenbesluit (vaststelling 

uitslag) en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 

5.4. Examen 2e tijdvak 

Het examen in het tweede tijdvak is bedoeld voor kandidaten die één of (met geldige 

reden- bepaald door examencommissie) twee uitgestelde examens willen inhalen. 

Het examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen van 15 - 17 juni 2020 en vindt 

plaats in het gebouw Novalis College aan de Sterrenlaan 16, Eindhoven, tel.: 040-

2969310. Als een vak voor het tweede tijdvak aangemerkt is als 

staatsexamen vindt het examen elders plaats. De staatsexamens vinden plaats 

op donderdag 18 juni 2020. Welke vakken staatsexamen zijn in het tweede tijdvak, 

waar en wanneer precies ze worden afgenomen wordt in maart 2020 bekend 

gemaakt. 

 

5.5 Uitslag centraal examen 2e tijdvak 
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Kandidaten van het tweede tijdvak, geslaagd of niet geslaagd, worden op vrijdag 26 

juni 2020 vóór 13:00 uur gebeld door hun mentor. 

 

5.6.  Examen 3e tijdvak 

 

Het examen in het derde tijdvak - staatsexamen is bedoeld voor kandidaten die één 

(met geldige reden- bepaald door examencommissie) uitgesteld examen willen 

inhalen. Kandidaten dienen zich aan te melden bij de secretaris van de 

examencommissie uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 15:00 uur. Examens in het derde 

tijdvak zijn staatsexamens en vinden plaats vanaf begin augustus 2020. Tijdstippen 

en data worden na aanmelding rechtstreeks door het College voor Examens aan de 

kandidaat bekend gemaakt. 

 

5.7. Bewaren examenwerk 

 

Het werk van het centraal examen van de kandidaten, de lijsten en de werkstukken 

worden gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag 

bewaard door de secretaris van de examencommissie. 

 

5.8. Diploma-uitreikingen. 

 

De kandidaten nemen persoonlijk hun diploma’s en cijferlijsten in ontvangst voor het 

vmbo-t op woensdag 8 juli 2020 en voor de havo/vwo op donderdag 9 juli 2020. De 

kandidaten ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Houdt hiermee rekening met 

het plannen van vakanties, vakantiewerk. 
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6. Onregelmatigheid, onttrekking aan het examen (SE en CE) 

6.1. 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 rector 

maatregelen nemen2. 

 

6.2.  De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  

 

a. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de 

rekentoets of het centraal examen, 

 

b. Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen 

van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

 

c. Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van 

het schoolexamen, de rekentoets 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 aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een 

of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in 

een volgend tijdvak van het centraal examen. 

 

6.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 

tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat 

minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

 

6.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector van een school voor voortgezet 

onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 

commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector geen deel 

uitmaken. 

                                       
2 Onder een onregelmatigheid wordt in elk geval verstaan: 

  
1.het op onrechtmatige wijze vooraf kennis verkrijgen van opgaven van het schoolexamen en/of het 
Centraal Examen; 

  
2.het tijdens het schoolexamen en/of Centraal Examen bij zich hebben van middelen die op de aan de 
orde zijnde stof betrekking hebben, dan wel van andere middelen die de uitslag kunnen beïnvloeden, 
zonder dat dit door de examinator is toegestaan; 

  
3.het tijdens het schoolexamen en/of het Centraal Examen mondeling, schriftelijk of anderszins 
communiceren met een andere kandidaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder op het 
examen; 

  
4.het spieken tijdens het schoolexamen en/of het Centraal Examen; 

  
5.het zonder geldige reden, ter beoordeling van de examencommissie, afwezig zijn gedurende een toets 
van het schoolexamen c.q. een toets van het centraal examen, waaronder begrepen het zonder tijdig 
bericht afwezig zijn bij een toets; 

  
6.het niet inleveren binnen de gestelde termijn van schriftelijk werk dat deel uitmaakt van het 
schoolexamen zonder dat er naar het oordeel van de examencommissie sprake is van overmacht; 

  
7.het inleveren van werk dat niet, of niet geheel, door de kandidaat zelf is gemaakt, zonder dat dit door 
de examinator is toegestaan. 
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6.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen 

nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de 

commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee 

weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft 

verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo 

nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld 

het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de 

laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk 

mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat 

indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie. 

  

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&artikel=30a&g=2016-07-05&z=2016-07-05
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7. Klachtenregeling 

 

Een kandidaat kan bezwaar maken tegen enige maatregel of handeling die hij in 

strijd acht met het examenreglement. Hij dient hiertoe schriftelijk binnen 3 dagen 

(brief/e-mail) een klacht in bij de examensecretaris. 

 

Tegen een beslissing van de rector met betrekking tot ‘onregelmatigheid, onttrekking 

aan het examen’, kan de kandidaat nog beroep aantekenen bij een, door het 

bevoegd gezag van de school, ingestelde commissie van beroep. Van de commissie 

van beroep mag de rector van de school geen deel uitmaken. De leden van de 

commissie worden jaarlijks aangewezen uit de geleding van docenten, leerlingen en 

ouders. De commissie kent een onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen door het 

bevoegd gezag. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, niet zijnde 

een lid van de commissie. 

  

Het beroep moet binnen vijf dagen nadat de beslissing van de examencommissie aan 

de kandidaat bekend is gemaakt, schriftelijk worden ingesteld bij de commissie van 

beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na 

ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd verlengd heeft 

met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op 

welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid kan worden gesteld het 

eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing 

schriftelijk mede aan de kandidaat en zijn/haar ouders/voogden of verzorgers, aan 

de rector en aan de inspectie. 

 

 

 

Artikel 1. Bevoegdheid  

De Commissie is bevoegd een uitspraak te doen over een beroep dat door of namens 

een kandidaat wordt ingesteld tegen een maatregel die de schooldirectie heeft 

opgelegd ten gevolge van onregelmatigheden ten aanzien van enig deel van het 

eindexamen.  

 

Artikel 2. Samenstelling en benoeming Commissie  

1. De commissie bestaat uit ten minste 3 leden en 3 plaatsvervangende leden.  

2. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door 

het bevoegd gezag van het Novalis College.  

3. Niet tot lid of plaatsvervangend lid van de Commissie kunnen worden aangewezen 

de leden van de examencommissie of de directie van de aangesloten scholen.  

4. De voorzitter en secretaris van de Commissie worden als zodanig benoemd. 

 

Artikel 3. Wraking en verschoning  

1. De leden van de Commissie kunnen worden gewraakt: a. indien ze aan de 

kandidaat dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt in 

bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad;  

b. in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan.  

2. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de Commissie 

een verzoek tot verschoning indienen.  

3. Over de wraking en/of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige 

leden van de Commissie beslist.  

4. Bij wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op.  
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Artikel 4. Beroepschrift  

Het beroep wordt door de bezwaarmaker/ kandidaat schriftelijk ingesteld bij de 

(secretaris van de) Commissie binnen 5 werkdagen nadat de beslissing van de 

schooldirectie schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht.  

 

Artikel 5. Onderzoek  

1. De Commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen.  

2. Alvorens tot een uitspraak te komen biedt de Commissie in ieder geval de 

gelegenheid om gehoord te worden aan:  

a. degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd op grond waarvan de 

maatregel is genomen waartegen het beroep zich richt;  

b. degene die de beslissing heeft genomen waartegen het beroep zich richt;  

c. de kandidaat.  

3. De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een door 

hem aan te wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan.  

 

Artikel 6. Hoorzitting  

1. De hoorzitting vindt plaats zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 

weken na ontvangst van het beroepschrift.  

2. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting.  

3. De zitting is niet openbaar; de commissie beraadt zich in beslotenheid.  

4. Er hoeft geen verslag van de zitting te worden gemaakt. De argumenten op basis 

waarvan de Commissie tot een besluit komt, worden verwoord in de onderbouwing 

van de (schriftelijke) beslissing.  

 

Artikel 7. Besluitvorming  

1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.  

2. Bij staken der stemmen beslist de voorzitter. 

 

Artikel 8. Uitspraak  

1. De Commissie kan het bij haar ingestelde beroep: 

a. niet-ontvankelijk verklaren  

b. geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaren  

c. geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren  

2. De Commissie deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de kandidaat, de 

inspectie en aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, zo mogelijk 

mondeling en in ieder geval schriftelijk.  

3. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats binnen 

2 weken na ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan met redenen 

omkleed besluiten, deze termijn met ten hoogste 2 weken te verlengen.  

4. In haar schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing.  

5. Indien van toepassing, stelt de commissie vast op welke wijze de kandidaat alsnog 

in de gelegenheid zal worden gesteld het betreffende (onderdeel van) het 

eindexamen (opnieuw) af te leggen.  

6. De uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend.  

 

Tegen de beslissing van de commissie van beroep kan nog beroep worden 

aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank. 

 

 

Het adres van de commissie van beroep is: 

Commissie van Beroep voor de examens 

Postbus 1073 

5602 BB Eindhoven 
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Bijlage 1. Toegestane hulpmiddelen 

 

Lijst van toegestane hulpmiddelen 

2020 

Basispakket (vmbo-t/havo/vwo)  

- -schrijfmaterialen (pennen blauw en   

zwart) 

- -tekenpotlood en gum  

- -blauw en rood kleurpotlood  

- -liniaal met millimeterverdeling  

- -passer en geometrische driehoek  

- -elektronisch (niet-grafisch) 

- rekenapparaat  

- nietmachine 

Alle schriftelijke examens * 

(vmbo-t/havo/vwo)  

woordenboek Nederlands (ééndelig).  

 

Engels (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek E-N (en N-E) OF woordenboek 

E-E  

Duits (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek D-N (en N-D)  

Frans (havo/vwo)  woordenboek F-N (en N-F)  

Aardrijkskunde (havo)  geen atlas toegestaan  

Aardrijkskunde (vwo) 55e druk van de Grote Bosatlas, incl. 

aanvullend katern 

Wiskunde A, B en C (havo/vwo)  grafische rekenmachine  

Nask (vmbo-t)  Binas vmbo-kgt 2e editie  

Natuurkunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Scheikunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Biologie (vmbo-t/havo/vwo)  Binas 6e editie  

 

-Als er bij een woordenboek staat vermeld: ‘ééndelig’, betekent dat alleen, dat het 

woordenboek slechts uit een boek mag bestaan.  

-Woordenboek(del)en vanuit het Nederlands naar de vreemde taal is bij examens zonder 

schrijfvaardigheid niet erg zinvol, maar ook niet verboden. Bij vmbo-Engels is zo’n 

woordenboek(deel) juist zinvol.  

 

*-bij het Centraal Praktisch Examen (CPE) Beeldend wat afgenomen wordt van maart tot 

mei is géén woordenboek toegestaan, bij het Centraal Schriftelijk Examen Beeldend wat 

afgenomen wordt in mei is wél een woordenboek toegestaan. 

 

Casio:  

- fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger;  

- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger;  

- fx-CG50.  

 

Hewlett Packard:  

- HP Prime  

Mits in de examenstand de volgende instellingen zijn gerealiseerd:  

 De time-out is ingesteld op 4 uur.  

 Het geheugen is gewist.  

 De knipperende LED staat aan.  

 Gebruikerstoepassingen zijn uitgeschakeld.  

 CAS is uitgeschakeld.  

 Opmerkingen en programma’s zijn gewist en onbereikbaar gemaakt.  

 Nieuwe opmerkingen en programma’s aanmaken is geblokkeerd.  
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Wij spreken daarbij de eis uit dat de examenstand wordt ingesteld door de examinator, 

aangezien de controle óf de machine in examenstand staat wel kan worden uitgevoerd 

zonder de leerling te storen maar niet of de machine in de juiste examenstand staat.  

 

Texas Instruments:  

- TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje;  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.  

 

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn níét meer toegestaan. 

 

Voorwaarden gebruik Grafische rekenmachine  

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen 

van de grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder 

meer in dat applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar 

zijn en dat een eventuele CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar 

zijn of een machine in examenstand staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te 

controleren zijn zonder de kandidaat te storen. Hiervoor kunt u terecht op de websites van 

de verschillende fabrikanten: www.casio-educatie.nl, hp-prime.nl, education.ti.com/ 

nederland.  

 

 Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 

aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.  

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

grafische rekenmachine van een andere kandidaat.  

 Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee 

(grafische) rekenmachines.  

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

 

Verder geldt het volgende: 

 

 Bij de papieren ’CE’s Nederlands vmbo is een voorbeeldbriefsjabloon niet langer 

toegestaan 

 Errata op Binas (6e druk havo vwo, 2e druk vmbo-t) zijn te vinden op de site van de 

uitgever: www.uitgeverijnoordhoff.nl  en mogen worden aangetekend in het boek. 

 Geen grafische rekenmachines toegestaan bij natuurkunde, scheikunde en economie, 

een gewone rekenmachine (zie basispakket hulpmiddelen) mag wel 

 

Spellingcontrole op Pc’s: niet toegestaan bij examens waarin de kandidaat mede 

wordt beoordeeld op het gebruik van de juiste spelling (Nederlands havo, vwo en 

vmbo). Gebruik is  alleen toegestaan bij dyslectische kandidaten bij examens 

waarbij spelling beoordeeld wordt (Nederlands vmbo havo vwo) Spellingcontrole is 

wel toegestaan bij het CSE Engels vmbo-t omdat de schrijfopdracht vanaf het 

examenjaar 2017 geen deel meer uitmaakt van het CSE Engels vmbo-t.  

http://www.uitgeverijnoordhoff.nl/
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Bijlage 2. Rooster CE  

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2020 (1e tijdvak) vmbo: 

 

datum tijdstip vmbo-t 

vanaf tweede helft 
maart  

nog 
nader te 
bepalen 

kunstvak 2 
beeldend cpe 

vanaf tweede helft 
maart 

nog 
nader te 

bepalen  

kunstvak 2 
beeldend cpe 

vanaf tweede helft 

maart 

nog 

nader te 
bepalen  

kunstvak 2 

beeldend cpe 

vanaf tweede helft 
maart 

nog 
nader te 

bepalen 

eindpresentatie 

donderdag 7 mei 13:30-
15:30 

economie 

vrijdag 8 mei 13:30-
15:30 

Nederlands 

maandag 11 mei 09:00-
11:00 

geschiedenis 

  13:30-
15:30 

kunstvak 2 
beeldend 

dinsdag 12 mei 13:30-

15:30 

wiskunde 

woensdag 13 mei 09:00-

11:00 

aardrijkskunde 

  13:30-

15:30 

Frans 

donderdag 14 mei 09:00-

11:00 

Duits 

  13:30-
15:30 

natuur- en 
scheikunde 1 

vrijdag 15 mei 09:00-

11:00 

kunstvak 2 drama 

  13:30-

15:30 

biologie 

maandag 18 mei 13:30-

15:30 

natuur- en 

scheikunde 2 

dinsdag 19 mei 13:30-

15:30 

Engels 

 

 

Datum Centraal Schriftelijk Examen 2020 (2e tijdvak) vmbo: 

 

Van 15-18 juni 2020 Alle vakken. Precieze 

data worden bekend 

in maart 2020. 
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Data Centraal Schriftelijk Examen 2020 (1e tijdvak) havo: 

 

 

datum Tijdstip  havo 

donderdag 7 mei 13:30-  

16:30 

Nederlands 

 

vrijdag 8 mei 13:30-  

16:30 

economie 

 

maandag 11 mei 09:00-  

11:30 

Duits 

 

  13:30-  

16:30 

scheikunde 

 

dinsdag 12 mei 09:00-  

12:00 

geschiedenis 

 

  
13:30-  

16:00 

Engels 

 

woensdag 13 mei  13:30-  

16:30 

wiskunde A 

 

  13:30-  

16:30 

wiskunde B 

 

donderdag 14 mei 09:00-  

12:00 

kunst algemeen 

 

  13:30-  

16:00 

Frans 

 

vrijdag 15 mei 09:00-  

12:00 

aardrijkskunde 

 

  13:30-  

16:30 

natuurkunde 

 

woensdag 20 mei 13:30-  

16:30 

biologie 

 
 

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2020 (2e tijdvak) havo: 

 

Van 15-18 juni 2020 Alle vakken. Precieze 

data worden bekend in 

maart 2020. 
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Data Centraal Schriftelijk Examen 2020 (1e tijdvak) vwo: 

 

datum tijdstip vwo 

donderdag 7 mei 09:00-
12:00 

kunst algemeen 

vrijdag 8 mei 13:30-
16:30 

wiskunde A 

  13:30-
16:30 

wiskunde B 

maandag 11 mei 09:00-
12:00 

aardrijkskunde 

  13:30-
16:30 

Nederlands 

dinsdag 12 mei 09:00-
12:00 

geschiedenis 

  
13:30-
16:30 

natuurkunde 

woensdag 13 mei 09:00-
11:30 

Duits 

donderdag 14 mei 13:30-
16:30 

biologie 

vrijdag 15 mei 13:30-
16:00 

Engels 

maandag 18 mei 13:30-
16:30 

economie 

dinsdag 19 mei 13:30-

16:30 

scheikunde 

woensdag 20 mei 13:30-

16:00 

Frans 

 

 

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2020 (2e tijdvak) vwo: 

 

Van 15-18 juni 2020 Alle vakken. Precieze 

data worden bekend in 

maart 2020. 
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Bijlage 3. Websites 

 

www.examenblad.nl     

www.rijksoverheid.nl  

www.examenloket.nl 

 

Bijlage 4. Begrippenlijst 

 

Bevoegd gezag: de rector van de school 

Centraal Landelijk Examen/Centraal Schriftelijk Examen/CSE: Examens vastgesteld en 

afgenomen door de overheid; het ministerie van Onderwijs 

Centrale examencommissie vaststelling opgaven (CEVO): Commissie ingesteld door de 

overheid die verantwoordelijk is voor het vaststellen van de examenopgaven van het CSE, 

en de regels voor het beoordelen van de gemaakte examens. 

Commissie van Beroep: Commissie, bestaande uit een docent, een ouder en een leerling, 

ingesteld door de schoolleiding. Kandidaten die bezwaar maken tegen beslissingen van de 

examencommissie dienen deze in bij de Commissie van Beroep. 

Examencommissie: commissie, door het bevoegd gezag belast met de organisatie van de 

afname van de eindexamens, bestaande uit in ieder geval een voorzitter en een secretaris. 

Examinator: docent die lesgeeft in een bepaald vak aan leerlingen in de examenklassen en 

als zodanig verantwoordelijk is voor de afname en beoordeling van de gemaakte examens 

voor dat vak. 

Gecommitteerde: docent van een andere school, die het werk van onze school nakijkt en 

samen met de examinator van onze school de score van het gemaakte examen vaststelt. 

Handelingsdeel: aan het handelingsdeel wordt voldaan door het uitvoeren van 

handelingsopdrachten binnen de vastgestelde tijd. Handelingsopdrachten zijn 

praktijkopdrachten waarvan per kandidaat door de docent moet worden vastgesteld of deze 

naar behoren zijn uitgevoerd. Voor handelingsopdrachten wordt geen cijfer gegeven maar 

een aftekening met voldoende (V) of goed (G). Een aftekening met onvoldoende (O) 

betekent dat de opdracht niet naar behoren is voldaan. Een schoolexamen wat 

handelingsdelen omvat waarvoor een O staat genoteerd kan níét worden afgesloten, 

derhalve kan de kandidaat niet deelnemen aan het centraal examen. 

 

Kandidaat: leerling van 10 vmbo, 11 havo of 12 vwo die deelneemt aan de eindexamens 

van het lopende schooljaar. 

Praktische opdracht: een praktische opdracht of werkstuk is een onderzoek of een 

ontwerpopdracht als toets. 

 

http://www.examenblad.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.examenloket.nl/
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Schoolexamen: verzameling van toetsen, opdrachten, werkstukken en aantekeningen die de 

kandidaat tijdens zijn schoolloopbaan heeft afgelegd dan wel vervaardigd. De omschrijving 

van en de voorwaarden gekoppeld aan deze onderdelen staan vermeld in het door de school 

opgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting. Als aan alle onderdelen van het 

schoolexamen is voldaan heeft de kandidaat recht op deelname aan de Centrale Schriftelijke 

Eindexamens.  

Toets: een toets is een evaluatievorm waarbij de leerling op een vastgesteld tijdstip en 

binnen de vastgestelde tijd een (examen)taak (mondeling of schriftelijk) uitvoert.  

 

 

 


