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Examenreglement SVO|PL 
 

 

Datum 26-2-2019 

Opsteller CvB 

Fase besluitvorming Fase 7: Besluit CvB 

  

Voorgenomen besluit CvB 27-2-2019 

Behandeld Directieraad 13-3-2019 

Akkoord GMR 26-5-2019 

Definitief besluit CvB 6-6-2019 

  

 

 

 

 Dit reglement geldt voor alle examenkandidaten van SVO|PL, die 
 
 
   in schooljaar 2019-2020, 
 
 
 in enige vorm deelnemen aan het centraal examen en / of het schoolexamen. 
 
 
vwo:  cohort 2017 – 2019 ( 6 vwo) 
 cohort 2018 – 2020 ( 5 vwo) 
 cohort 2019 – 2021 ( 4 vwo) 
 
havo: cohort 2018 – 2019 ( 5 havo) 
 cohort 2019 – 2020 ( 4 havo) 
 
vmbo: cohort 2018 – 2019 ( 4 vmbo) 
 cohort 2019 – 2020 ( 3 vmbo) 

 
 
 

 

Met de vaststelling van dit examenreglement komen eerdere examenreglementen van 
SVO|PL te vervallen. 
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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 VO. 

 

heeft voor elk van de onder zijn bestuur staande scholen een examenreglement vastgesteld. 

 

Het totale examenreglement omvat vier onderdelen, die tezamen de wettelijke kaders, de regels 

en de organisatie beschrijven van het examen op de scholen van SVO|PL in het schooljaar 2019 - 

2020.  

Te weten:  

- het examenreglement SVOPL 

- de opzet, samenstellingen en werkwijze van de Commissie van beroep 

- het school-examenboekje, inclusief het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) per 

locatie 

- het centraal-examenboekje per locatie 

 

* In dit eindexamenreglement wordt de terminologie van het “Eindexamenbesluit VO” zo veel 

mogelijk gevolgd. 

 

1. Begrippenlijst: 

• Directeur: de directeur of rector van een school of zijn plaatsvervanger;  

• Kandidaat: ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen of deeleindexamen is 

toegelaten; 

• Examinator: degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak en of 

rekentoets;  

• Secretaris eindexamen: door de directeur van de school aangewezen functionaris, die 

verantwoordelijk is voor het correcte verloop van de school- en centrale examens. 

• Personeelslid: lid van de directie, het onderwijzend of onderwijsondersteunend 

personeel van een school 

• Cohort: leerlingen van één schooltype die hetzelfde examenprogramma volgen. 

Bijvoorbeeld; cohort havo 2018-2019 zijn alle leerlingen die in augustus 2018 gestart zijn 

in leerjaar 4 en in augustus 2019 starten aan het eindexamenjaar. 

• Schoolexamenboekje: het geheel aan regels, inclusief het pta, en organisatie van het 

schoolexamen deel 

• Centraalexamenboekje: het geheel aan regels en organisatie van het centraal examen 

deel 

• PTA: de bijlage “Programma van toetsing en afsluiting”(PTA) als bedoeld in artikel 31, 

lid 2 van het “Eindexamenbesluit VO”. 

• Schoolexamen: dat deel van het eindexamen, dat niet centraal wordt afgenomen. 

• Eindexamen:  Daar waar het begrip “Eindexamen” wordt gebruikt wordt het centraal 

examen (CE) bedoeld. 

• 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. 

• CvB: het College van Bestuur van de Stichting Voorgezet Onderwijs Parkstad Limburg 
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2. Mandatering:  

In het schoolexamenboekje wordt vermeld welke taken aan welke functionaris(sen) op de locatie, 

door de directeur, gemandateerd zijn. 

3.  Soorten toetsen: 

1. Voor het vmbo geldt 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).  

2. 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).  

3. 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).  

4. Voor het vwo, havo en vmbo bestaat het eindexamen uit het schoolexamen en het centraal 

examen. Het schoolexamen vwo, havo en VMBO TL omvat mede een profielwerkstuk. Het 

schoolexamen binnen het Beroepscollege omvat mede een sectorwerkstuk. 

 

4. Bindende voorwaarden: 

1. De examenkandidaat moet: 

a. alle wettelijk vastgelegde onderdelen die bij het cohort horen (VMBO leerjaar 3 

en 4, havo leerjaar 4 en 5, vwo leerjaar 4, 5 en 6) uitgevoerd hebben 

b. het gehele PTA van een vak afronden als voorwaarde voor toelating tot het 

centraal examen van dat vak 

c. verplicht deelnemen aan de geplande toetsen in het PTA 

d. werk, dat hoort bij een praktische opdracht en/of handelingsdeel, voor of op de 

afgesproken deadline verplicht ingeleverd hebben 

e. de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld uiterlijk 1 week voor het 
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versturen van de SE-cijfers afgesloten hebben 

2. In alle gevallen waarin dit examenreglement, inclusief bijlagen, niet voorziet beslist de 

directeur. 

3. Indien een bepaling uit dit examenreglement, inclusief bijlage, in strijd is met een bepaling 

van het Eindexamenbesluit VO, dan vervalt de bepaling uit dit reglement en wordt de 

bepaling uit het Eindexamenbesluit VO gevolgd. 

4. Eventuele aanpassingen, correcties of wijzigingen in het eindexamenreglement en de 

bijlagen worden, voordat deze van kracht worden, schriftelijk aan de kandidaten 

medegedeeld. 

 

5. Procedure bezwaar en beroep tegen maatregel of handeling die strijdig is met het 

examenreglement. 

1. bezwaren over de gang van zaken bij het schoolexamen dienen, binnen een week nadat 

het feit waartegen bezwaar aangetekend wordt zich heeft voorgedaan of binnen een 

week vanaf het moment waarop dit feit waartegen bezwaar wordt aangetekend voor de 

bezwaarmaker bekend heeft kunnen zijn, schriftelijk ingediend bij de directeur. 

2. 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. 

3. De directeur deelt binnen tien werkdagen na ontvangst van het bezwaar zijn conclusies 

uit het onderzoek schriftelijk mede aan de bezwaarmaker. In het geval hij het bezwaar 

gegrond acht geeft hij bovendien aan welke maatregelen hij zal nemen om de nadelige 

effecten van het gewraakte feit weg te nemen. 

4. In de schriftelijke mededeling van zijn conclusies wijst hij op de mogelijkheid tegen zijn 

conclusies beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep 

Eindexamenaangelegenheden. 

 

6. Onregelmatigheden (artikel 5 Eindexamenbesluit VO) 

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

dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig 

maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur 

maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in 1, 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 

vernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het 

hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 

onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend 

tijdvak van het centraal examen. 
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3. Het besluit waarbij een in 1 bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in 

afschrift toegezonden aan de inspectie, het CvB en de kandidaat, indien de kandidaat 

minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.  

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van de school voor voortgezet 

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

commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. 

5. In overeenstemming met artikel 30a van de Wet op het voortgezet onderwijs wordt het beroep 

binnen vijf werkdagen 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 2. De 

commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden 

of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur, het CvB en aan 

de inspectie. 

 

7. Protocol: geoorloofd niet na komen van afgesproken procedures 

Wanneer een leerling, om geoorloofde redenen, afgesproken procedures niet kan na komen wordt 

in SOM geen cijfer genoteerd. In deze lege cijfer-cel wordt een melding gemaakt van de 

geoorloofde reden. 

  

8. Protocol: toekennen van het cijfer 1 

Het cijfer 1 kan op twee manieren verschijnen in het examendossier van een leerling: 

 

1. De leerling heeft een prestatie geleverd die, volgens de beoordelingscriteria van het 

gemaakte werk, het cijfer 1 verdient. In het cijferregistratiesysteem (SOM) wordt bij het cijfer 

hiervan een notitie gemaakt. 

 

2. Er is op basis van de afgesproken procedures sprake van een onregelmatigheid, bv niet op 

tijd inleveren, ongeoorloofde afwezigheid, fraude. In dit geval wordt er: 

1. melding gedaan bij de directeur 

2. deze zal vervolgens een onderzoek instellen, waarbij de verschillende betrokkenen 

gehoord worden 

3. nadat het onderzoek is afgesloten neemt de directeur een beslissing 

4. de kandidaat, en bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers, wordt schriftelijk van de 

beslissing van de directeur in kennis gesteld 

5. de kandidaat, en bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers, wordt gewezen op de 

beroepsmogelijkheid bij de commissie van beroep. 

6. wanneer de procedure doorlopen is en de beslissing definitief wordt het cijfer 1 

genoteerd, voorzien van een aantekening dat het hier gaat om een waardering op basis 

van een onregelmatigheid. 

7. De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing. Het CvB krijgt aan 

een kopie van de brief. 

 

3. IN SOM WORDT, DOOR DE DOCENT, EEN * (ASTERISK) GENOTEERD IN AFWACHTING 
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VAN DE DEFINITIEVE BESLISSING DOOR DE DIRECTEUR. 

 

9. Protocol: fraude / onregelmatigheid tijdens toetsen 

1. Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een 

frauduleuze handeling / onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier onmiddellijk 

van in kennis. 

2. De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. 

Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan. In geval van een schriftelijk examen krijgt 

de kandidaat een nieuw antwoordblad. Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van 

fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de kandidaat iets kan uitwissen wordt dit blad 

vervolgens ingenomen. 

3. De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal, voor elke toets 

van het PTA waarbij een onregelmatigheid of frauduleuze handeling wordt geconstateerd.  

4. Na afloop van het examen wordt de directeur van het voorval mondeling en schriftelijk in 

kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen 

worden gehoord. 

5. Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing. 

6. De kandidaat, en bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers, wordt schriftelijk van de 

beslissing van de directeur in kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen 

op de beroepsmogelijkheid bij de commissie van beroep. 

7. De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing. Het CvB krijgt aan 

kopie van de brief. 

10.   Afwijkende wijze van examineren (artikel 55 Eindexamenbesluit VO) 

 

1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk 

aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval 

bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande 

dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig 

mogelijk mededeling aan de inspectie.  

 

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 

van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:  

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater,  

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de rekentoets in 

ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 

het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en  

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a 

genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan 

dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld 

in die deskundigenverklaring.  

 

3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 

afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van 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. 
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De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:  

a. het vak Nederlandse taal en literatuur;  

b. het vak Nederlandse taal;  

c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is.  

 

De in 3 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 en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een 

verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

 

4.    Van elke afwijking op grond van 10.3 wordt mededeling gedaan aan de inspectie.  

 

11.  Controle PTA afspraken 

Na afsluiting van elke periode zal er door de directeur, of een daartoe gemandateerde 

functionaris, een controle uitgevoerd worden of alle afspraken volgens het geldende PTA zijn 

nagekomen. Eventuele onvolkomenheden, zoals lege cijfercellen, cijfer 0,5, zullen onderzocht en 

van commentaar voorzien worden. 

 

12.  Bewaartermijnen 

Alle SE werk (opgaven, correctiemodel en afzonderlijk door leerlingen gemaakte toetsen), dat in 

een schooljaar gemaakt is, wordt bewaard tot de leerling, en bij minderjarigheid de wettelijke 

vertegenwoordigers, de bij die periode behorende cijferlijst ondertekend ingeleverd heeft. De 

ondertekende cijferlijsten worden bewaard tot minimaal 6 maanden na de uitslag van het 

eindexamen en maximaal een schooljaar na de uitslag van het eindexamen. 

 

De school bewaart één exemplaar van het werk (de opgaven), het correctiemodel, de afzonderlijk 

door de leerlingen gemaakte toetsen van het centraal examen tot minimaal 6 maanden na de 

uitslag en maximaal een schooljaar na de uitslag. Dit geldt ook voor de bijbehorende cijferlijst. 

Leerlingen kunnen in die periode hun examen inzien.  

  

13.  Inzien examenwerk 

De leerling en de ouders/verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers mogen het werk voor het 

(centraal) examen en de cijferlijst op school inzien. Hierbij moet een vertegenwoordiger van de 

school aanwezig zijn. 
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Het school-examenboekje schooljaar 2019-2020  
 

Het PTA 

 

Regelgeving 

In het Eindexamenbesluit VO is het volgende bepaald: 

31.2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de   

 examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en 

 afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar.  

31.3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur 

 voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 

 In het Programma van toetsing en afsluiting, dat als onderdeel van het schoolexamenboekje 

 in de bijlage is bijgevoegd, worden de volgende punten uitgewerkt:  

 

Toetsen 

a. uit hoeveel onderdelen het schoolexamen bestaat dat afgesloten wordt met een 

schoolexamencijfer; 

b. de omschrijving van de stof van elk der onderdelen; 

c. de verwijzing naar de domeinen, sub-domeinen uit het examenprogramma van de te toetsen 

stof van dat vak 

d. de vorm waarin de onderdelen getoetst worden;  

e. gedurende welke periode elk der onderdelen afgenomen wordt; 

f. de herkansingsmogelijkheden van de afzonderlijke onderdelen; en de periode waarin dit 

plaatsvindt 

g. de wijze van herkansing; 

h. het gewicht dat aan elk schoolexamencijfer toegekend wordt voor de bepaling van het 

eindcijfer; 

i. de toegestane hulpmiddelen per vak; 

j. de duur van de onderdelen. 

 

Het profielwerkstuk / Sectorwerkstuk  

Het programma van toetsing en afsluiting geeft voor het profielwerkstuk/sectorwerkstuk:  

1. een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan dit moet voldoen of vermeldt de wijze 

waarop de kandidaat deze informatie kan verkrijgen; 

2. een fase-indeling en vermeldt de eventueel daaraan verbonden wegingsfactoren voor het 

eindcijfer profielwerkstuk; 

3. de wegingsfactoren of de wijze waarop het cijfer tot stand komt.   

 

Praktische opdrachten 

1. een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan de praktische opdracht moet voldoen; 

2. per vak per praktische opdracht wordt aangegeven wanneer de praktische opdracht moet zijn 

afgerond en/of ingeleverd. 

 

Handelingsdelen 

Het programma van toetsing en afsluiting geeft – indien van toepassing – per vak voor elk 

handelingsdeel: 
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1. een duidelijke omschrijving van de eisen waaraan dit moet voldoen of vermeldt de wijze 

waarop de kandidaat deze informatie kan verkrijgen; 

2. het uiterste inlevermoment. 

  

Maatwerk 

1. Het programma van toetsing en afsluiting regelt per vak wat er gebeurt met het 

schoolexamencijfer als de leerling gebruik maakt van de terugvaloptie bij het examen in een 

vak op een hoger niveau. 

2. Voor alle andere soorten maatwerk; versnellers, leerlingen met zorgindicatie, gespreid 

examen, leerlingen met een bezemvak etc, wordt een op de leerling toegesneden PTA 

opgesteld. In dit PTA wordt, naast de algemeen geldende voorwaarden, vermeld welke 

aanpassingen van toepassing zijn. Dit PTA wordt opgenomen in het leerling-dossier. De 

genomen aanpassingen worden gemeld aan inspectie. 

 

Andere punten die in het school-examenboekje behandeld worden: 

1. de ‘houdbaarheid’ van reeds afgelegde schoolexamens in het geval een leerling doubleert; de 

school bepaalt de houdbaarheid; 

2. indien van toepassing – de toelating tot het centraal examen in een eerder leerjaar (en regelt 

daarmee ook de wijze waarop het voorafgaand schoolexamen wordt ingericht), en vermeldt 

de in artikel 37a van het Eindexamenbesluit bepaalde regelingen; 

3. indien van toepassing – het afleggen van een examen in een vak op een hoger niveau (en 

regelt daarmee ook de wijze waarop het voorafgaand schoolexamen wordt ingericht), en 

vermeldt de terugvaloptie op het oorspronkelijk niveau zoals bepaald in artikel 51a van het 

Eindexamenbesluit; 

4. de toelating tot en het afleggen van de rekentoets, het aantal toetsmogelijkheden, het 

vervallen van de resultaten en de eventuele toelating tot de rekentoets ER voor kandidaten 

met ernstige rekenproblemen (artikelen 46 en 46a en 51a1 van het Eindexamenbesluit); 

5. de wijze waarop de school (i.c. de directeur) in kennis gesteld wordt van verhindering van de 

kandidaat om aanwezig te zijn bij een schoolexamen dan wel om het werk tijdig in te leveren; 

6. hoe te handelen in het geval een kandidaat te laat is voor deelname aan een schoolexamen 

dan wel te laat is bij het inleveren van het praktisch werk; 

7. de wijze waarop de kandidaten tussentijds worden geïnformeerd over hun resultaten en op 

welke wijze zij kunnen aangeven of deze correct zijn verwerkt in het administratiesysteem; 

8. de afspraken, termijnen en organisatie over het inhalen van gemiste opdrachten/toetsen; 

9. dat de directeur voor de aanvang van het centraal examen aan de kandidaten de 

eindbeoordeling/cijfers van het schoolexamen en eventueel profielwerkstuk bekend maakt; 

10. in welke gevallen welke soort(en) schoolexamens herkanst kunnen worden; 

11. hoe het inhalen van door geoorloofd verzuim niet afgelegde schoolexamens valt onder de 

herkansingsregeling; 

12. voor het vak maatschappijleer en – indien gewenst – in overige gevallen dat de kandidaat 

gebruik kan maken van een herexamen-regeling voor het schoolexamen vmbo (ter toelichting: 

het Eindexamenbesluit bepaalt in art.35b1 in welke gevallen een herexamen moet en mag 

worden verleend); 

13. de procedure waarmee de kandidaat te kennen geeft deel te willen nemen aan een 

herkansing van het schoolexamen; 

14. cijfergeving; 

15. samenstelling en berekening combinatiecijfer. 
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Het centraal-examenboekje schooljaar 2019-2020  
 

In het centraal-examenboekje dat, uiterlijk twee weken  voor de start van het CE wordt uitgedeeld 

aan de examenkandidaten, worden de volgende punten behandeld: 

1. de wijze waarop de kandidaat in kennis gesteld wordt van de toegestane hulpmiddelen; 

2. de gang van zaken tijdens de zittingen van school- en centrale examens, waarbij (met het oog 

op maximale garantie van de authenticiteit van het werk van de kandidaat) in ieder geval de 

volgende zaken worden bepaald: 

a) met welk schrijfgerei de kandidaten het werk wel en niet mogen maken (waaronder ook 

digitale middelen); 

b) welke hulpmiddelen per vak zijn toegestaan; 

c) welke regels voor het inleveren van het gemaakte werk gelden (waaronder ook digitale 

inlevering); 

d) hoe de examenzittingen procedureel worden afgesloten;  

e) alle verdere schooleigen bijzonderheden; 

 

Indien een kandidaat (al dan niet in strijd met de bepalingen in het examenreglement van de 

school) het examenwerk met potlood heeft gemaakt, wordt de volgende handelwijze aanbevolen: 

onmiddellijk na het beëindigen van de examenzitting wordt het werk gekopieerd; het origineel 

wordt bewaard in een kluis. De corrector ontvangt de kopie ter correctie. 

 

a) hoe te handelen bij ziekte of onpasselijkheid van een kandidaat tijdens afname van 

eindexamen; 

b) hoe te handelen indien examenwerk niet volgens de regels wordt ingeleverd (bijvoorbeeld 

nadat het buiten de examenzaal is gebracht); 

c) vanaf welk moment en tot welk moment de kandidaat de zitting van het schoolexamen mag 

verlaten. Het examenreglement regelt dit ook voor zittingen van het centraal examen; 

d) de procedure waarmee de kandidaat inzage kan krijgen in de beoordeling en normering van 

het gemaakte werk; 

e) de procedure waarmee de kandidaat eventueel bezwaar kan aantekenen tegen de 

beoordeling van het gemaakte werk in het schoolexamen; 

f) de wijze waarop de kandidaten worden geïnformeerd over hun resultaten en op welke wijze 

zij kunnen aangeven of deze correct zijn verwerkt in het administratiesysteem;  

g) Dat de directeur voor de aanvang van het centraal examen aan  de kandidaten de 

eindbeoordeling/cijfers van het schoolexamen en eventueel profielwerkstuk bekend maakt; 

h) Het examenreglement vermeldt de in het Eindexamenbesluit bepaalde herkansingsregeling 

voor centrale examens; 

i) Het examenreglement regelt de procedure waarmee de kandidaat te kennen geeft deel te 

willen nemen aan een herkansing van het centraal examen; 

j) Het examenreglement vermeldt de slaag-zakregeling. 

 

1 Het is ondoenlijk op deze plek een limitatieve opsomming te geven. Dikwijls bepaalt een school 

bijvoorbeeld dat het werk niet met potlood gemaakt mag worden (behalve tekeningen, grafische 

verbeeldingen e.d.). Veel scholen bepalen welk papier en kladpapier gebruikt mag of moet worden. 

Deze zaken zijn niet voorgeschreven door de wetgever, maar zijn in feite bedoeld om het werk van de 

leerling maximale authenticiteit te geven en zodoende maximaal te verhinderen dat na inleveren van 

het werk door anderen ongemerkt wijzigingen kunnen plaatsvinden. 
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