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INLEIDING 

In dit examenreglement zijn regels opgenomen die van belang zijn voor het afleggen van de schoolexamens 
en het centrale examens 
De organisatie van het CE, de vaststelling van de uitslag van het examen, de regeling van het herexamen en 
de uitreiking van het diploma en de cijferlijst gebeurt in overeenstemming met de betreffende artikelen 
van het Eindexamenbesluit VO. Dit Eindexamenbesluit ligt ter inzage bij de administratie. 

 

Aan de hand van de inhoudsopgave van dit reglement is na te gaan welke onderwerpen aan de orde komen 
en waar ze te vinden zijn. 

 
Het is belangrijk dat kandidaten en ouders van deze regels op de hoogte zijn. De mentor zal dit reglement 
bespreken met de kandidaten. Voor eventuele vragen kunnen kandidaten en ouders altijd terecht bij de 
mentor, de afdelingsleider of de examensecretaris. 

 

Bedenk dat ook het derde jaar van het vmbo meedoet aan het SE en dat het examenreglement dus van 
toepassing is op bijvoorbeeld afwezigheid bij toetsen of het te laat of niet inleveren van opdrachten. De 
consequenties van bijvoorbeeld ongeoorloofde afwezigheid of te late afmelding bij een (school)examen 
kunnen ernstig zijn. Zo moet afmelding vanwege bijvoorbeeld ziekte altijd voorafgaand aan een 
(school)examen gedaan worden door een ouder/verzorger en is zich verslapen of zich vergissen geen 
geldige reden voor afwezigheid. 

 
In het reglement staan ook de rechten van de kandidaat geformuleerd, bijvoorbeeld vrijstellingen, het recht 
op herkansing, herexamen en beroep tegen beslissingen. 

 
Het examenreglement wordt gepubliceerd op www.paxchristicollege.nl  vmbo  Examen 

 

Bij dit examenreglement hoort ook het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA is op dezelfde 
plek als het Examenreglement te vinden en moet uiterlijk 1 oktober beschikbaar zijn. 
Het PTA geeft van de schoolexamens informatie over leerstof, toetsen, toetsvorm, gewicht van het cijfer en 
herkansingsmogelijkheden. 

 
Het hele SE moet afgerond zijn om aan het eindexamen te mogen deelnemen. Tot het SE behoort voor de 
theoretische leerweg ook het profielwerkstuk. De beoordeling van het profielwerkstuk moet ten minste 
<voldoende> zijn om te kunnen spreken van een afgerond SE. 

 
Van de leerlingen en ouders kan een verklaring worden verlangd waarin zij ervan kennis geven op te hoogte 
zijn van het feit dat bij een niet afgerond SE deelname aan het centraal eindexamen niet toegestaan is. 

 
We hopen dat het Examenreglement en het PTA voldoende houvast geven richting (school)examens en 
bijdragen tot een succesvolle periode in de bovenbouw van het vmbo. 

 
De examencommissie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/geldigheidsdatum_22-06-2015
http://www.paxchristicollege.nl/
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ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 Algemeen juridische grondslag 
 

1.01 Het eindexamen is geregeld in het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en alle andere relevante 
wet- en regelgeving. Dit examenreglement geldt voor alle leerlingen van leerjaar 3 en 4 vmbo. 
Volledige informatie over alle relevante wet- en regelgeving is te vinden op www.examenblad.nl . 
Alle uit wet- en regelgeving voortvloeiende rechten en plichten zijn onverkort van kracht. Een 
exemplaar van het Eindexamenbesluit ligt ter inzage bij de administratie van de school 

1.02 De docenten van de kandidaten uit leerjaar drie en vier vmbo nemen onder verantwoordelijkheid 
van het schoolbestuur het eindexamen af. 

1.03 De secretaris van het eindexamen is door de directeur voor die functie aangewezen. Deze secretaris 
regelt samen met de directeur alle aangelegenheden die het examen betreffen. 

1.04 De directeur kan een of meer personeelsleden mandateren een of meer taken in zijn naam uit te 
voeren. 

1.05 De directeur kan iemand bevoegd verklaren in zijn naam te tekenen. 
1.06 Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van het Eindexamenbesluit vwo-havo- 

mavo-vbo 
1.07 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag, @voCampus. Als daar 

aanleiding voor is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. In de gevallen 
waarvoor dit reglement geen oplossing geeft, hoort de rector/directeur de betrokken partijen 
en neemt dan een beslissing. 

1.08 Ieder schooljaar wordt vóór 1 oktober, onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, 
voor leerjaar drie en vier van het vmbo het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vastgesteld, 
digitaal ter beschikking gesteld aan de leerlingen en toegezonden aan de onderwijsinspectie. 
Aan het programma van toetsing en afsluiting wordt altijd het examenreglement toegevoegd. 
Het examenreglement wordt gepubliceerd op de website www.paxchristicollege.nl  vmbo  

Examen. Dit examenreglement treedt op 1 augustus 2021 in werking en geldt tot en met 
31 juli 2022. 

1.09 In het laatste leerjaar wordt het rooster van het CE, een lijst van hulpmiddelen die gebruikt mogen 
worden bij het CE en een reglement, waarin de praktische gang van zaken bij het CE wordt 
uitgelegd, bekendgemaakt. 

1.10 Het examen bestaat in ieder geval uit examenonderdelen/vakken die verplicht zijn voor het 
behalen van het diploma van die afdeling zoals bepaald in het Eindexamenbesluit. 

1.11 Een kandidaat kan, voor zover het gaat om de examenonderdelen/vakken, genoemd in de artikelen 
11 tot en met 25 van het Eindexamenbesluit kiezen uit examenonderdelen/ vakken (combinaties) 
en programma's die de school aanbiedt en die een afsluiting vormen van het onderwijs dat de 
school verzorgt. Daarbij moet hij voldoen aan eisen die gesteld worden in dit reglement en in het 
PTA dat van toepassing is. 

1.12 Door deelname aan een zitting voor het SE en het examen geeft een kandidaat te kennen op de 
hoogte te zijn van het bestaan en de strekking van dit examenreglement. 

1.13 Waar in dit reglement gelezen wordt: ouders, kan onder bepaalde omstandigheden ook gelezen 
worden: verzorgers of voogden. 

http://www.examenblad.nl/
http://www.paxchristicollege.nl/
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Artikel 2 Begripsbepalingen 
 

2.01 Afdelingsleider: 
Voorzitter van een onderwijsteam, heeft de dagelijkse leiding over een jaarlaag, afdeling of leerweg. 

 

2.02 Afstromer: 
Een leerling die vanuit een opleiding overstapt naar het volgende leerjaar in een lagere opleiding. 

 
2.03 Bevoegd Gezag: 

Het bestuur van het Pax Christi College wordt gevormd door het schoolbestuur: @voCampus 
Adres: Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen, telefoonnummer: 024 – 3790158. 

 

2.04 Centraal schriftelijk examen (CSE): 
Het examen dat plaatsvindt volgens door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vastgestelde 
en landelijk genormeerde voorschriften. 

 
2.05 Centraal praktisch examen (CPE): 

Een landelijk geregeld praktisch onderdeel in het kader van het eindexamen vmbo. 
 

2.06 Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE): 
Een landelijk geregeld schriftelijk en praktisch onderdeel in het kader van het eindexamen vmbo. 

 

2.07 Commissie van beroep: 
De commissie die een bindend besluit neemt in het geval dat een kandidaat in beroep gaat tegen een 
handeling van of een maatregel die de directeur heeft genomen wegens een geconstateerde 
onregelmatigheid of tegen de beslissing van de directeur betreffende een ingediende klacht met 
betrekking tot het examen. De Centrale Commissie van Beroep Eindexamens regio Nijmegen, zijnde 
een commissie van beroep als bedoeld in artikel 5 lid 4 van het vwo-havo-mavo-vbo. 
Adres: Centrale Commissie van Beroep Eindexamens regio Nijmegen, 
Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen 

 
2.08 Directeur: 

De directeur van de afdeling. 
 

2.09 Dienst Uitvoering Onderwijs: 
De IB- Groep en CFI vormen vanaf januari 2010 één organisatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. 

 
2.10 Doorstromer: 

Een leerling die het volgende leerjaar van dezelfde opleiding volgt. 
 

2.11 Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo: 
Vastlegging van de inhoud van het eindexamen voortgezet onderwijs op basis van de Wet Voortgezet 
Onderwijs. 

 
2.12 Examen: 

Het geheel van CE en SE. Het eindexamen van een vak bestaat uit een SE of een SE én een CE. 
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2.13 Examencommissie: 
De commissie die zorgt voor de juiste afwikkeling van het schoolexamen en voor de borging van 
de kwaliteit van de schoolexaminering. Deze commissie heeft een oneven aantal leden en 
tenminste drie. Leden van het bevoegd gezag, de rector/directeur van de school, leden van de 
medezeggenschapsraad en leerlingen/ouders mogen volgens de wet geen lid zijn van deze 
commissie.  

 

2.14 Examensecretaris: 
Personeelslid dat belast is met de organisatie en uitvoering van onderdelen van het (school-) examen 
die georganiseerd moeten worden. 

 
2.15 Examendossier: 

Het geheel van de door de school per kandidaat vastgelegde en gedocumenteerde resultaten van alle 
schoolexamenonderdelen, d.w.z. alle mondelinge en schriftelijke se’ s, praktische opdrachten, 
handelingsdelen en het profielwerkstuk (in geval van vmbo-t). 

 

2.16 Examenstof: 
De aan de kandidaat te stellen eisen. 

 
2.17 Examinator: 

Degene die is belast met het afnemen van het examen en de correctie/beoordeling van het 
gemaakte examenwerk. 

 
2.18 (Examen)kandidaat: 

Een ieder die door het bevoegd gezag tot het examen wordt toegelaten. 
 

2.19 Fraude: 
Het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent de 
kennis, inzicht en vaardigheden van hem of een andere kandidaat geheel of gedeeltelijk onmogelijk is. 

 
2.20 Handelingsdeel: 

Opdracht waarbij (algemene) vaardigheden van één of meer vakken in een min of meer complexe 
situatie worden getoetst en naar behoren dient te worden afgelegd. 

 

2.21 Herkansing: 
Het opnieuw deelnemen aan een toets voor het SE of voor het CE of het alsnog deelnemen aan een 
toets op een later tijdstip dan de oorspronkelijke toets. 

 
2.22 Herexamen: 

De mogelijkheid om voor één van de vakken die geen CE kennen, een nieuwe vervangende toets af 
te leggen. 

 

2.23 Inspectie: 
De inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het Onderwijstoezicht. 

 
2.24 Instromer: 

Een leerling afkomstig van een andere school voor voortgezet onderwijs die op het Pax Christi 
College een opleiding gaat volgen (externe instromer); 
Een leerling afkomstig van een opleiding van het Pax Christi College die overstapt naar hetzelfde 
leerjaar van een lagere opleiding (interne instromer). 
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2.25 Inrichtingsbesluit: 
het voorschrift van de inrichting, uitwerking en vastlegging van het examen Voortgezet Onderwijs 
zoals dat door de minister is vastgelegd. 

 

2.26 Kandidaat: 
De kandidaat, die bij de school staat ingeschreven als kandidaat voor het eindexamen vmbo. 

 
2.27 Leerweg: 

De basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de 
theoretische leerweg, bedoeld in artikel 10 van de wet. 

 
2.28 Onregelmatigheid: 

Elke overtreding van wettelijke regels of schoolregels met betrekking tot het examen. 
 

2.29 Ontheffing: 
Door de directeur verleende toestemming aan een kandidaat die op grond van een bepaalde 
belemmering een onderdeel van het examen niet behoeft te doen. 

 
2.30 Opstromer: 

Een leerling die vanuit een opleiding overstapt naar het volgende leerjaar in een hogere opleiding. 
 

2.31 Ouders: 
De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

 
2.32 Praktische opdracht: 

Opdracht waarbij (algemene)vaardigheden en toepassing van kennis van een bepaald vak worden 
getoetst en worden beoordeeld met een cijfer. 

 
2.33 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): 

Het overzicht van de te toetsen schoolexamenstof, het aantal en het gewicht van de SE’s, de wijze 
waarop de toetsing plaatsvindt en de regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het SE tot 
stand komt. 

 

2.34 Rector: 
De directeur van de school. 

 
2.35 School: 

Scholengemeenschap 'Pax Christi College'. 
 

2.36 Schoolexamen (se): 
Iedere toets die plaatsvindt op de eigen school volgens het door het bevoegd gezag vastgestelde 
Programma van Toetsing en Afsluiting. 

 

2.37 Schooljaar: 
Het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende jaar, daaronder 
mede begrepen het studiejaar, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel r, van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs. 

 
2.38 Schooldag: 

Dag waarop de school voor leerlingen geopend is. 



Examenreglement vmbo 2021-2022      (1.4.01) Pagina 8 van 28 versie 1.0 – september 2021 

 

 

 
 

2.39 Secretaris van het examen: 
Het personeelslid dat belast is met: 
a. het toezicht op de organisatie en de uitvoering van het (school)examen  
b. bewaking van het consequent toepassen van het examenreglement door zowel examinatoren als 

kandidaten 
c. verwerking van gemaakt werk en processen-verbaal evenals de correcte archivering daarvan. De 

directeur kan bevoegdheden en taken van de secretaris opdragen aan andere door hem aan te 
wijzen personen 

 

2.40 Stapelaar: 
Een leerling die na het afronden van een opleiding overstapt naar een hogere opleiding binnen het 
voortgezet onderwijs. 

 

2.41 Profiel: 
Het gekozen profiel voor de vmbo kandidaat, met inbegrip van het gemeenschappelijke deel, het 
profieldeel en het vrije deel. 

 
2.42 Profielwerkstuk: 

Een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel; proces, 
product en presentatie worden in de beoordeling betrokken. Het profielwerkstuk maakt deel uit van 
het schoolexamen en moet met ten minste <voldoende> zijn beoordeeld om te kunnen spreken van 
een afgerond SE. 

 

2.43 Stapelen: 
Na het behalen van een diploma op school blijven om een diploma te behalen op het niveau van een 
hogere leerweg binnen hetzelfde profiel. 

 
2.44 Vak: 

Het schoolvak dat behoort tot het gemeenschappelijke deel van het examenprogramma, tot het 
profieldeel of tot het gekozen vrije deel, of een ander programmaonderdeel, dat deel uitmaakt van 
het eindexamen van de kandidaat. 

 

2.45 Vmbo: 
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 21 van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. Hiermee worden alle leerwegen van het vmbo bedoeld: basisberoepsgerichte, 
kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg. 

 
2.46 Vrijstelling: 

Van rechtswege verleende toestemming waarbij aan een of meerdere kandidaten toegestaan wordt 
één of meerdere onderdelen van het (school)examen niet (opnieuw) af te leggen. 

 

2.47 Zitting: 
Periode waarin één SE wordt gehouden. 
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HET SCHOOLEXAMEN (SE) 
 

Artikel 3 Begripsomschrijving 
 

3.01 Het SE bestaat uit: 
a. schriftelijke toetsen met open en/of gesloten vragen; 
b. mondelinge toetsen met open en/of gesloten vragen; 
c. luistervaardigheidstoetsen; 
d. kijkvaardigheidstoetsen; 
e. spreekvaardigheidstoetsen; 
f. schrijfvaardigheidstoetsen; 
g. praktische opdrachten; 
h. handelingsdelen; 
i. het profielwerkstuk 

3.02 Met het SE begint iedere vmbo-leerling in het derde leerjaar en eindigt aan het einde van leerjaar 
vier. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden per leerjaar aangegeven: 
a. de onderdelen van het examenprogramma die worden getoetst; 
b. de globale tijdsaanduiding waarbinnen de toetsing plaatsvindt; 
c. de wijze waarop de toetsing plaatsvindt; 
d. de duur van de toets; 
e. de weging van de genoemde toetsen of praktische opdrachten; 
f. welke toetsen herkansbaar zijn. 
Het PTA is in ieder geval vanaf 1 oktober digitaal beschikbaar op www.paxchristicollege.nl  vmbo 
 Examen 

3.03 Alle toetsen die in leerjaar 3 en 4 zijn opgenomen in het PTA worden beschouwd als 
schoolexamens. Van deze cijfers wordt per vak een voortschrijdend gemiddelde bepaald. In leerjaar 
4 worden de behaalde cijfers in klas 3 aangevuld met de cijfers voor de schoolexamens van leerjaar 4. 
Aan het eind van leerjaar 4 wordt het voortschrijdend gemiddelde van de cijfers behaald in leerjaar 3 
en leerjaar 4, afgerond op een decimaal, vastgesteld als se-cijfer waarmee de kandidaat het examen 
ingaat. 

3.04 In leerjaar 3 wordt het gemiddelde van de behaalde cijfers minimaal drie keer naar de leerlingen en 
ouders gerapporteerd, in leerjaar 4 minimaal twee keer. 10 werkdagen na verstrekking van het 
rapport worden de toetsresultaten waarop het rapportcijfer is gebaseerd definitief. 

 

Artikel 4 Het Examendossier 
 

4.01 Het examendossier wordt opgebouwd vanaf het derde leerjaar. Het geeft een overzicht van de 
resultaten van het SE. Ook omvat het de resultaten die de kandidaat heeft behaald voor de vakken 
die in het derde leerjaar worden gevolgd, maar niet meer in het vierde leerjaar en waarvoor geen 
eindexamen wordt afgelegd. 

4.02 Het examendossier is de gevarieerde verzameling van de schoolexamenresultaten. 
Het bestaat uit: 
a. een beoordelingsoverzicht van toetsen, praktische vaardigheden en handelingsdelen; 
b. het profielwerkstuk inclusief presentatie met de beoordeling daarvan; 
c. de kunst-, lees-, schrijf-, spreek- en toekomstdossiers die zijn samengesteld. 

4.03 Het examendossier is het eigendom van de kandidaat. Aan de hand van het examendossier moet 
de kandidaat kunnen aantonen dat hij aan alle voorwaarden heeft voldaan om toegelaten te 
kunnen worden tot het CE. 

4.04 De examinator meldt na inzage en bespreking van een SE het resultaat dat de kandidaat heeft 
behaald bij de centrale cijferadministratie van de school. Dit gebeurt op digitale wijze en dient in 
verband met de rapportenvergaderingen in elk geval te gebeuren vóór de momenten die bekend 
zijn gemaakt in de jaarplanning. 

http://www.paxchristicollege.nl/
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4.05 Het vermelde in artikel 4.04 is ook van toepassing op: 
a. een door de kandidaat afgelegde herkansing als bedoeld in artikel 9; 
b. de beoordeling van het profielwerkstuk, bestaande uit proces, product en de presentatie 

daarvan. 
4.06 De kandidaat en de ouders gaan akkoord met de cijfers op de cijferlijst als ze geen bezwaar hebben 

gemaakt binnen de termijn die schriftelijk aan hen bekend is gemaakt. 
Voor leerjaar 3 eindigt de termijn op de datum die op het overgangsrapport wordt vermeld. Voor 
leerjaar 4 eindigt de termijn op de datum dat de kandidaat de definitieve se- lijst ondertekend 
moet hebben ingeleverd. 

4.07 De inhoud van het SE staat vermeld in het PTA van het betreffende leerjaar. 
4.08 De directeur draagt er zorg voor dat elke kandidaat vóór 1 oktober van een schooljaar digitaal kan 

beschikken over het geldende examenreglement én van het PTA voor het betreffende schooljaar. 
4.09 De school bewaart alle schoolexamens (schriftelijk, digitaal of beeldmateriaal, werkstukken, 

protocol van een mondeling SE, profielwerkstukken) van alle examenkandidaten tot ten minste zes 
maanden na de uitreiking van het diploma. Het schoolexamenwerk wordt door en onder 
verantwoordelijkheid van de docent of diens vervanger/opvolger bewaard. Aan het 
schoolexamenwerk moet een exemplaar van de toets/opdracht met beoordelingsmodel worden 
toegevoegd. 
Profielwerkstukken met beoordelingsformulier worden bewaard onder verantwoordelijkheid van 
de pws-coördinator. Indien het niet mogelijk is ruimtelijke werkstukken of fysieke producten te 
bewaren kan volstaan worden met het bewaren van fotomateriaal van de eindproducten. 
Na het verstrijken van de bewaartermijn wordt het schoolexamenwerk, met uitzondering van 
werkstukken, vernietigd. 
Kandidaten kunnen hun werkstukken terugvragen tot uiterlijk 2 maanden na het verstrijken van de 
bewaartermijn. Niet opgehaalde werkstukken vervallen aan de school. 

 
 

Artikel 5 Afsluiting van het schoolexamen 
 

5.01 De kandidaat moet alle onderdelen van het SE inclusief het profielwerkstuk, dat ten minste met 
<voldoende> is beoordeeld, zoals in het PTA vermeld en omschreven, hebben afgesloten vóór de 
aanvang van het CE, om deel te kunnen nemen aan het CE. Een kandidaat kan niet aan het CE 
deelnemen indien één of meer van de genoemde onderdelen niet zijn afgerond. Dit dient door de 
directeur te worden vastgesteld. 

5.02 Uiterlijk één week voor de aanvang van het CE deelt de directeur de kandidaat schriftelijk mee: 
a. de cijfers die hij heeft behaald voor het SE; 
a. de beoordeling van het profielwerkstuk; 
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen eindcijfer wordt vastgesteld; dit zijn de vakken 

Culturele en kunstzinnige vorming 1 en Lichamelijke opvoeding. 
5.03 De kandidaat mag volgens art. 32 van het Eindexamenbesluit niet aan het CE deelnemen, als de 

onderdelen genoemd onder 5.02b en 5.02c van dit artikel niet met de kwalificatie <voldoende> of 
<goed> zijn afgesloten. In deze gevallen is het ook niet mogelijk deel te nemen aan het CE voor de 
vakken waarvan het SE wel is afgerond. Immers, aan een dagschool voor voortgezet onderwijs is 
het niet mogelijk deeleindexamens af te leggen. 

5.04 De kandidaat kan pas aan het examen deelnemen als de toetsen van Maatschappijleer 1 zijn 
afgelegd en daardoor voor dit vak een eindcijfer is verkregen. 

5.05 Leerlingen die van een hogere leerweg afstromen of van een lagere leerweg opstromen moeten 
voldoen aan het pta van de gehele lagere dan wel hogere opleiding dus ook aan het onder 5.02 b 
en c gestelde. 

5.06 Een leerling die een leerweg uit het vmbo heeft afgerond kan toegestaan worden een opleiding van 
een hogere leerweg in hetzelfde profiel te voltooien. Er is dan sprake van stapelen. 
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5.07 Een leerling die een opleiding aan een hogere leerweg wil afronden moet daarvoor het school- 
examen van de hogere opleiding afronden om aan het CE te kunnen deelnemen. Stapelaars moeten 
het pta volgen van klas 4. Per vak moet vastgesteld worden of er in klas 3 van de hogere opleiding 
schoolexamens zijn afgerond die niet meer terugkomen in klas 4. Deze schoolexamens moeten op 
het niveau waarin de leerling examen gaat doen worden ingehaald. 
Maatschappijleer en kunstvakken inclusief CKV : als deze vakken in klas 3 zijn afgerond op het 
lagere niveau zullen de schoolexamens van de hogere opleiding moeten worden gemaakt om te 
bewerkstelligen dat voldaan wordt aan het pta voor het hogere niveau. 
Voor het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken: per se-onderdeel moet 
bekeken worden wat de leerling gedaan heeft voor zijn basisopleiding, wat hij nog moet doen om 
te voldoen aan kaderniveau. 
De behaalde cijfers voor schoolexamens voor de avo-vakken in klas 3 en klas 4 van het lagere 
niveau vervallen. 

5.08 De leerling die voor een of meer vakken examen wil doen op een hoger niveau moet het pta voor 
klas 4 op het hogere niveau volgen. Per vak moet vastgesteld worden of er volgens het pta van klas 
3 van de hogere opleiding SE zijn afgesloten die in klas 4 niet meer aan de orde komen. In 
voorkomend geval moet deze toets ingehaald worden. 
Als zij, wat ook een mogelijkheid is, het pta behalve op het hogere niveau ook op het 
oorspronkelijke niveau afronden is terugkeren naar een examen op het eigenlijke niveau 
eenvoudiger. 

5.09 Een leerling die opstroomt moet het pta volgen van klas 4. Per vak moet vastgesteld worden of er in 
klas 3 een SE is afgerond dat niet meer terugkomt in klas 4. Deze schoolexamens moeten op het 
niveau waarin de leerling examen gaat doen worden ingehaald. 
Voor de vakken maatschappijleer1, kunst1 en lo geldt: als deze vakken in klas 3 zijn afgerond op het 
lagere niveau zal dit gerepareerd moeten worden om er voor te zorgen dat voldaan wordt aan het 
pta voor het hogere niveau. 
De behaalde cijfers voor schoolexamens voor de avo-vakken van het lagere niveau vervallen. 
Voor het beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken: per se- onderdeel moet 
bekeken worden wat de leerling gedaan heeft voor zijn basisopleiding, wat hij nog moet doen om 
te voldoen aan kaderniveau. 

5.10 Een afstromer moet voor alle vakken de schoolexamens maken van klas 4 van de nieuwe (lagere) 
opleiding waarvoor ze examen gaan doen. Per vak moet bepaald worden of er voor het betreffende 
vak in klas 3 van de vorige (hogere) opleiding schoolexamens volgens het geldende PTA zijn 
afgerond en niet meer aan bod komen in klas 4. Als dat het geval is het volgende mogelijk: als het 
overeenkomstige SE in klas 3 van de hogere opleiding is afgerond kan het behaalde cijfer als cijfer 
voor de lagere opleiding blijven staan of de leerling kan er voor kiezen dat SE van de lagere 
opleiding te maken, waarbij het oorspronkelijke cijfer voor het SE van de hogere opleiding vervalt. 
De cijfers behaald voor de schoolexamens in klas 3 van de hogere opleiding, waarbij de stof in klas 4 
van de lagere opleiding aan bod komt als SE-stof, komen te vervallen. 
De behaalde cijfers voor de schoolexamens voor maatschappijleer (gemeenschappelijk deel) en de 
beoordelingen voor de schoolexamens voor kunstvakken inclusief CKV en Lichamelijke opvoeding 
(gemeenschappelijk deel) behaald in leerjaar 3 van de hogere opleiding blijven staan, tenzij de 
leerling er de voorkeur aan geeft het PTA voor die vakken op het lagere niveau over te doen. 

5.11 Een instromer volgt het PTA van het leerjaar waarin ze binnenkomen. Per vak wordt vastgesteld of 
er in het betreffende leerjaar of in het voorgaande leerjaar schoolexamens zijn afgerond die niet 
meer als SE-onderdeel aan bod komen. Deze schoolexamens moeten op het niveau waarin de 
leerling examen gaat doen worden ingehaald. 
Cijfers voor schoolexamens behaald op een andere school en voldoen aan de inhoud van het PTA 
voor het vak, kunnen blijven staan als de leerling dat wenst. 
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5.12 Voor gezakte leerlingen die opnieuw examen gaan doen voor dezelfde opleiding geldt het 
volgende: Alle cijfers voor de schoolexamens die in klas 3 zijn behaald blijven staan. Zie hiervoor 
ook artikel 22.04. 
Alle cijfers voor de schoolexamens van klas 4 vervallen. Zie hiervoor ook artikel 22.04. 
De beoordeling voor het profielwerkstuk blijft staan. 
Indien een gezakte leerling zijn pakket wijzigt, moet deze leerling de schoolexamens van klas 4 
maken. Als deze leerling het betreffende vak in leerjaar 3 heeft gevolgd, dan worden deze cijfers als 
schoolexamencijfer beschouwd, tenzij de leerling er voor kiest de cijfers voor deze schoolexamens 
te willen laten vervallen. Deze schoolexamens zullen opnieuw gemaakt moeten worden. 
Als de betreffende leerling zijn pakket wijzigt en examen gaat doen in een vak wat hij in leerjaar 3 
niet gevolgd heeft, dan moet voor dat vak vastgesteld worden of er in klas 3 schoolexamens zijn 
afgerond die in leerjaar 4 niet meer aan bod komen. Deze schoolexamens moeten worden 
ingehaald. 

5.13 Een doorstromer met pakketwijziging maakt de schoolexamens van leerjaar 4. 
Per vak wordt vastgesteld welke schoolexamens in leerjaar 3 zijn afgerond die in leerjaar 4 niet 
meer aan bod komen. Deze schoolexamens moeten worden ingehaald. 

 
 

Artikel 6 Het profielwerkstuk 
 

6.01 Artikel 6 met al zijn bepalingen is enkel van toepassing op alle kandidaten van de theoretische 
leerweg van het vmbo. 

6.02 Het SE omvat mede een profielwerkstuk en de presentatie ervan. 
6.03 Het profielwerkstuk is een werkstuk, waarin de kandidaat kennis, inzicht en vaardigheden verwerkt 

die van betekenis zijn in het door de kandidaat gekozen profiel. Het profielwerkstuk wordt 
beoordeeld op proces, product en presentatie en omvat minimaal 20 uur per kandidaat. 

6.04 Het profielwerkstuk moet in elk geval een door de kandidaten zelf opgezet praktisch onderzoek 
bevatten, dat verband houdt met het door de kandidaten gekozen onderwerp. 

6.05 Het profielwerkstuk wordt door twee kandidaten uit hetzelfde profiel gezamenlijk gemaakt. Indien 
het aantal kandidaten daar aanleiding voor geeft kan daarvan worden afgeweken. 

6.06 De kandidaat krijgt vooraf schriftelijk richtlijnen voor het maken van een profielwerkstuk. Ook de 
beoordelingsmomenten en -criteria worden vooraf schriftelijk meegedeeld. Het profielwerkstuk 
moet met ten minste <voldoende> beoordeeld zijn om te kunnen spreken van een afgerond 
profielwerkstuk en afgerond SE. 

6.07 De inbreng van de kandidaten die samen een profielwerkstuk maken en de presentatie verzorgen, 
dient gelijkwaardig te zijn. Indien in een voorkomend geval één van de kandidaten zich aan zijn 
verplichtingen betreffende het profielwerkstuk en de presentatie onttrekt, mag dat geen nadelige 
consequenties voor zijn medekandidaat hebben, als hij ten minste de opdracht, het maken van het 
profielwerkstuk en de presentatie, naar behoren uitvoert en het (gedeelte) van het profielwerkstuk 
en de presentatie met ten minste <voldoende> wordt beoordeeld. Op grond van het bovenstaande 
is het mogelijk dat kandidaten een verschillende beoordeling krijgen. 

6.08 De kandidaten krijgen voor het maken van een profielwerkstuk twee begeleiders toegewezen. 
De eerste afspraak tussen kandidaten en begeleider wordt door de begeleider geïnitieerd. Voor 
eventuele vervolgafspraken en begeleidingsmomenten ligt het initiatief in principe bij de 
kandidaten. Indien in een voorkomend geval de beoordeling van het profielwerkstuk niet ten 
minste <voldoende> is, kan de kandidaat niet als argument aanvoeren dat de begeleiding wat 
betreft de tijdsinvestering, maar ook wat betreft de inhoud tekortschoot. Als dat het geval is, dan 
had hij dat eerder kenbaar moeten maken. 

6.09 De begeleiders die bij het profielwerkstuk betrokken zijn stellen in gemeenschappelijk overleg de 
beoordeling <goed>, <voldoende> dan wel <niet afgerond> vast. De totale beoordeling van het 
proces, het product en de presentatie wordt door minstens twee begeleiders beoordeeld met 
<goed>, <voldoende of <niet afgerond> 
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6.10 Is de beoordeling <niet afgerond>, dan betekent dit dat de kandidaat zijn SE (nog) niet afgerond 
heeft en mag dan niet deelnemen aan het CE. Dit geldt voor het volledige CE. 

6.11 Het profielwerkstuk dient samen met het logboek door de kandidaten uiterlijk op de vooraf 
bekendgemaakte datum te worden ingeleverd. 

6.12 De presentatie van het profielwerkstuk vindt plaats op een vooraf bekend gemaakte datum volgens 
een door de afdelingsleider of door een door hem aangewezen persoon vastgesteld rooster. 

6.13 Het hele traject met betrekking tot het profielwerkstuk en de presentatie ervan dient, ter afronding 
van het SE, uiterlijk op een vooraf bekendgemaakte datum te zijn afgerond. In geval van dwingende 
zwaarwegende redenen kan door de directeur van die datum worden afgeweken. Echter, de datum 
kan nooit later zijn dan ten minste drie dagen voor de aanvang van het CE en mag niet in strijd zijn 
met de aanleverdatum van de schoolexamencijfers aan DUO. 

6.14 Van de kandidaat die voor het examen zakt, blijft het resultaat van het profielwerkstuk (bij een 
<voldoende> of <goed> resultaat) in het volgende examenjaar gehandhaafd, onder de voorwaarde 
dat de kandidaat zijn nieuwe examen afrondt in hetzelfde profiel, tenzij de kandidaat er voor kiest 
het resultaat te laten vervallen. Als de kandidaat er voor kiest het resultaat te laten vervallen, dan 
is deze keuze definitief. De kandidaat kan daarna niet meer terugvallen op een eerder behaald 
resultaat. 

6.15 Een kandidaat die voor het examen zakt en wijzigingen in zijn examenvakken aanbrengt waardoor 
er sprake zal zijn van een ander profiel, zal een profielwerkstuk moeten voltooien dat voldoet aan 
het gestelde in art. 6.03 

 
Artikel 7 Afwezigheid en te laat komen 

 

7.01 De kandidaat is verplicht tijdens (inhaal)toetsen van het SE aanwezig te zijn. Inhaaltoetsen kunnen 
gepland worden op andere momenten dan de reguliere lessen, zoals bijvoorbeeld tijdens het 
zogenaamde negende lesuur (het inhaaluur). 

7.02 Als een kandidaat door een calamiteit zoals ziekte, ongeval of een andere geldige, dwingende reden 
niet kan deelnemen aan een SE in welke vorm dan ook, moet één van zijn ouders of verzorgers of – 
in geval van meerderjarigheid – de kandidaat zelf, dit vóór aanvang van de toets telefonisch of 
schriftelijk aan de onderwijsassistente, de afdelingsleider of de secretaris van het eindexamen laten 
weten. Het bovenstaande geldt ook voor een inhaaltoets, herkansingstoets of mondeling SE. 
Voor alle duidelijkheid: verslapen, een bromfietsexamen, een rijles, het bezoek aan een open dag, 
een meeloop dag, (maatschappelijke) stage, werken of ‘vergeten’ worden niet beschouwd als 
dwingende redenen. Is er twijfel over de aanwezigheid van een geldige, dwingende reden, dan 
wordt de kandidaat geadviseerd tijdig contact op te nemen met de afdelingsleider. Of er al dan niet 
sprake is van een geldige, dwingende reden wordt vastgesteld door de directeur. 

7.03 Indien de kandidaat vooraf weet en voorziet dat hij een zitting van het SE niet op het geplande 
moment kan bijwonen, neemt één van de ouders of verzorgers of – in geval van meerderjarigheid – 
de kandidaat zelf, contact op met de afdelingsleider. De afdelingsleider bepaalt, eventueel na 
overleg met de examensecretaris, of het verzoek kan worden ingewilligd. In het geval dat aan het 
verzoek tegemoet wordt gekomen, zal de kandidaat de mogelijkheid worden geboden de toets op 
een door de examinator te bepalen moment te maken. 

7.04 Eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet met het argument van ziekte en/of andere persoonlijke 
omstandigheden en/of dwingende redenen ongeldig worden verklaard. 

7.05 Gemiste schoolexamens, met geldige, dwingende reden, worden zo spoedig mogelijk ingehaald op 
een, in overleg met de kandidaat, door de examinator te bepalen tijdstip. Dit tijdstip ligt zo mogelijk 
binnen tien schooldagen, geteld vanaf de terugkeer van de kandidaat, maar in elk geval vóór het 
moment dat de cijfers ter bespreking tijdens de rapportenvergadering, digitaal moeten zijn 
ingeleverd. Nadrukkelijk wordt gesteld dat de kandidaat zelf verantwoordelijk is voor het maken 
van de afspraak met de examinator. Als de kandidaat hier niet aan voldoet kan er sprake zijn van 
een onregelmatigheid en wordt artikel 24 toegepast. De kandidaat en de ouders worden hiervan 
schriftelijk in kennis gesteld. 
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Om voor kandidaten het inhalen van schoolexamens mogelijk te maken, geldt voor de examinator 
een inspanningsverplichting. Het inhalen van een vanwege een geldige reden gemist SE gaat niet 
ten koste van een herkansingsmogelijkheid. 

7.06 Als door zeer uitzonderlijke en/of zeer bijzondere omstandigheden en/of ernstige situatie het voor 
de kandidaat onmogelijk wordt geacht de gemiste toetsen in te halen binnen de termijn die gesteld 
is in artikel 7.05 dan kan de afdelingsleider daarvan op uitdrukkelijk verzoek van de kandidaat 
afwijken. 

7.07 Indien de kandidaat zonder geldige, dwingende reden niet aan een SE heeft deelgenomen, is artikel 
25 van toepassing. De kandidaat en de ouders worden hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

7.08 Een kandidaat die te laat komt bij een zitting van het SE kan, tenzij één van de andere kandidaten 
de zitting al heeft verlaten, worden toegelaten. Als er sprake is van een geldige reden, bepaalt de 
toezichthouder of de kandidaat de toets alsnog op dat moment kan maken, eventueel met het 
recht op inhalen van de gemiste tijd. Is dit niet mogelijk, dan wordt door de examinator het tijdstip 
bepaald waarop het SE wordt ingehaald. 
In het geval de kandidaat niet kan worden toegelaten, omdat één van de kandidaten de zitting 
heeft verlaten, dient hij direct contact op te nemen met de afdelingsleider. Daar wordt vastgesteld 
of er sprake is van een geldige, dwingende reden. Als hiervan sprake is, wordt door de examinator 
het tijdstip bepaald waarop het SE wordt ingehaald. Als er geen geldige, dwingende reden 
aangetoond kan worden, dan is er sprake van een onregelmatigheid en is artikel 24 van toepassing. 

7.09 Een kandidaat die zonder geldige, dwingende reden te laat komt bij een Afsluitingstoets kijk- en 
luistervaardigheid voor Nederlands of een van de moderne vreemde talen, kan worden toegelaten. 
De eindtijd van deze toets ligt op hetzelfde moment als voor de kandidaten die bij aanvang van de 
toets aanwezig waren. Als er geen geldige reden aangevoerd kan worden, kan er sprake zijn van 
een onregelmatigheid en kan art. 24 worden toegepast. 
Als een kandidaat met een geldige, dwingende reden te laat komt, meldt de kandidaat zich bij de 
afdelingsleider. Er wordt vastgesteld of er sprake is van een geldige reden. Deze vaststelling 
gebeurt door de directeur. Als er sprake is van een geldige reden bepaalt de examinator het 
moment waarop de Afsluitingstoets kijk- en luistervaardigheid wordt ingehaald. 

7.10 Bij een mondeling SE is de kandidaat verplicht zich in te schrijven of er op toe te zien dat hij 
ingeschreven is. De examinator is verplicht de kandidaat in te schrijven of de kandidaat de 
gelegenheid te geven zich in te schrijven. De examinator dient op de inschrijvingslijst duidelijk 
datum, tijdstip en lokaal aan te geven waar het mondeling SE wordt afgenomen. 

De kandidaat moet de mogelijkheid geboden worden de inschrijvingslijst te raadplegen. 
7.10 Bij een mondeling SE moet de kandidaat ten minste 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn. Indien 

vanwege de uitloop van een mondeling SE een afgesproken SE niet op de tijd kan worden 
begonnen, moet de kandidaat wachten tot de examinator beschikbaar is om het SE af te nemen. 
Mocht het uitlopen dusdanige vormen aannemen dat een nieuw tijdstip wenselijk is, dan wordt dat 
in overleg tussen de examinator en de kandidaat overeengekomen en vastgelegd. 

7.11 Als een kandidaat afwezig is voor een mondeling SE, krijgen de kandidaat en zijn ouders via e-mail 
(SOM-contactmomenten) bericht over de afwezigheid. In het bericht wordt een nieuwe afspraak 
aangegeven. 

 

Artikel 8 Beoordeling van het schoolexamen 
 

8.01 Van een schoolexamen stelt de examinator het cijfer vast op basis van een correctiemodel. 
8.02 Het resultaat van een SE wordt uitgedrukt in een cijfer uit de schaal 1 tot en met 10 met de 

daartussen liggende cijfers met één decimaal. 
8.03 Bij een praktische opdracht, het profielwerkstuk en een opdracht uit de handelingsdelen worden 

vooraf schriftelijk meegedeeld wat de beoordelingscriteria zijn. 
8.04 Het eindcijfer van een SE is het rekenkundig afgeronde, al of niet gewogen gemiddelde van de 

deeltoetsen en/of praktische opdrachten, zoals aangegeven in het programma van toetsing en 
afsluiting van het betreffende vak.  
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8.05 Is het schoolexamencijfer tevens eindcijfer van een vak, omdat in dat vak geen CE wordt 

afgenomen, dan wordt het eindcijfer afgerond tot een geheel getal. Daarbij wordt een decimaal van 
5 of meer afgerond naar boven. 

Dus: 5,49 en lager wordt 5; 5,50 en hoger wordt 6; 
6,49 en lager wordt 6; 6,50 en hoger wordt 7, etc. 

8.06 In afwijking van het eerste lid, worden het deelvak kunstvak 1 en het deelvak lichamelijke 
opvoeding 1 uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met <voldoende> of 
<goed>. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de kandidaat en geschiedt op de 
grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het 
examendossier. Zie ook artikel 5. 

8.07 In afwijking van het eerste lid wordt het profielwerkstuk beoordeeld met <voldoende> of <goed> of 
<niet afgerond>. Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het voltooien van het 
profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. 

8.08 Vanaf 2016-2017 bestaat het beroepsgerichte examenprogramma in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg uit een beroepsgericht profielvak en ten minste vier 
beroepsgerichte keuzevakken. Het nieuwe programma van het profielvak wordt in het schooljaar 
2017-2018 voor het eerst getoetst met schoolexamens en een centraal schriftelijk en praktisch 
examen (cspe). De keuzevakken worden uitsluitend via schoolexamens geëxamineerd. 

 
Artikel 9 Herkansingen en herexamen van schoolexamens. 

 
9.01 Elke kandidaat in klas 3 heeft het recht om aan het einde van het schooljaar één SE te herkansen. 

Elke kandidaat in klas 4 heeft het recht tijdens elk van de twee herkansingsmomenten in het 
schooljaar één SE te herkansen. 

9.02 Alleen schoolexamens die als zodanig in het PTA genoemd worden, komen voor herkansing in 
aanmerking. Een herkansbare toets komt maar een maal voor herkansing in aanmerking. 

9.03 De kandidaat heeft de mogelijkheid zich vóór de bekendgemaakte datum digitaal of schriftelijk in te 
schrijven voor één herkansing van een toets die als zodanig is in het PTA is aangegeven. Vindt 
aanmelding plaats na de datum die bekend is gemaakt, dan verspeelt de kandidaat het recht op die 
herkansingsmogelijkheid. De schriftelijke aanmelding moet zowel door de kandidaat evenals door 
één van de ouders/verzorgers worden ondertekend. Bij schriftelijke aanmelding geldt dat als een 
kandidaat geen gebruik wil maken van een herkansingsmogelijkheid, dan dient hij dat schriftelijk 
aan te geven op het mede door een ouder/verzorger ondertekend formulier. 

9.04 Als een kandidaat die zich volgens artikel 9.03 heeft aangemeld voor een herkansing en, zonder 
vooraf opgaaf van redenen te hebben verschaft, niet verschijnt zonder afmelding vooraf met een 
geldige reden, dan wordt dit beschouwd als het zich terugtrekken van een 
herkansingsmogelijkheid. De kandidaat verspeelt hierdoor zijn recht voor de onderhavige periode. 

9.05 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
9.06 Is de beoordeling van het profielwerkstuk of een handelingsdeel <niet afgerond>, dan heeft dit tot 

gevolg dat het SE niet is afgerond en daardoor deelname aan het CE niet toegestaan is. Zie artikel 6. 
9.07 De school kan de kandidaat de mogelijkheid bieden om één herexamen te doen in een vak waarin 

geen CE wordt gedaan en dat de kandidaat met een onvoldoende heeft afgesloten. Het herexamen 
omvat de door de examinator aangegeven delen van het examenprogramma. De kandidaat heeft in 
ieder geval het recht op een herexamen voor het vak Maatschappijleer1 behorend tot het 
gemeenschappelijk deel van de leerwegen. De herexamenregeling is opgenomen in het PTA. 

9.08 Voor wat betreft de beoordeling van een herkansingtoets geldt artikel 8. 
9.09 Voor wat betreft de afwezigheid tijdens een herkansingstoets zijn 

artikel 9.03 en artikel 7 mede van toepassing. 
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Artikel 10 Verlenging van het schoolexamen/doubleren 

 
10.01 Aan het eind van het derde leerjaar wordt op basis van overgangsnormen bepaald of de kandidaat 

kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar of moet doubleren. 
De overgangsnormen zijn onder andere gerelateerd aan de examennormen en worden ieder jaar 
gepubliceerd via de website van de school www.paxchristicollege.nl  vmbo  overgangsnormen 
en/of aan de kandidaten uitgereikt. 

10.02 Als een kandidaat van leerjaar 3 onder toepassing van de overgangsnormen doubleert, dan 
vervallen alle resultaten van de schoolexamens. 

 
Artikel 11 Gedragsregels kandidaten en gang van zaken bij het schoolexamen. 

 
11.01 De kandidaat dient uiterlijk op het in het rooster aangegeven begintijdstip van de uitgeschreven 

zittingen van het SE aanwezig te zijn. 
11.02 De regels met betrekking tot het al dan niet met een geldige reden te laat komen of afwezig zijn 

bij een SE zijn vastgelegd in artikel 7. 
11.03 Het meenemen van communicatieapparatuur, waaronder een mobiele telefoon, smartwatch, 

informatiedragers enz. in het lokaal is niet toegestaan. Het aanwezig zijn van dergelijke artikelen 
kan beschouwd worden als een onregelmatigheid. 

11.04 Voor het gebruik van hulpmiddelen en schrijfmateriaal bij schriftelijke toetsen wordt verwezen 
naar het begeleidende formulier, het zogenaamde toetsinstructieformulier dat bij het SE is 
gevoegd. Het volledig invullen van het toets instructieformulier valt onder de 
verantwoordelijkheid van de examinator. 

11.05 Kandidaten mogen tijdens de zitting geen materialen lenen van en aan andere kandidaten. 
Tijdverlies door het niet voor handen hebben van toegestane hulpmiddelen wordt niet 
gecompenseerd. 

11.06 De examinator/toezichthouder is bevoegd controles uit te oefenen aangaande de aanwezige 
materialen en hulpmiddelen vóór en tijdens de zitting en voorts tot het geven van algemene 
aanwijzingen. 

11.07 De kandidaten volgen voorafgaande aan en tijdens de zitting de aanwijzingen van de 
examinator/toezichthouder op bij het betreffende onderdeel van het SE om een regelmatige 
gang van zaken te waarborgen. 

11.08 Kandidaten mogen tijdens de zitting niet hardop spreken of op enige wijze contact zoeken 
(verbaal en/of non-verbaal) met andere kandidaten. De kandidaat die iets wil vragen steekt een 
hand op en wacht op een reactie van de toezichthouder. 

11.09 Tijdens het SE, al dan niet na voltooiing van de werkzaamheden, mag de kandidaat niet zonder 
toestemming van de examinator/toezichthouder de ruimte van het uitgeschreven onderdeel van 
het SE verlaten. 

11.10 Als de uitgeschreven tijd van het onderdeel van het SE is verstreken mogen de kandidaten niet 
verder werken en zij verlaten de ruimte niet eerder dan nadat de examinator/ toezichthouder 
toestemming hiertoe verleent. Kandidaten met een dyslexieverklaring kan het recht verleend 
worden gebruik te maken van extra tijd van maximaal 20% van de oorspronkelijke toetsduur met 
een maximum van 30 minuten. 

11.11 De kandidaat is er verantwoordelijk voor dat het gemaakte werk wordt ingenomen door de 
examinator/toezichthouder. Eenmaal bij de examinator/toezichthouder ingeleverd werk mag niet 
worden gewijzigd en/of aangevuld. 

11.12 Gemaakt werk dat eenmaal de ruimte verlaten heeft, mag niet meer worden ingeleverd. Het mag 
niet door de examinator/toezichthouder worden ingenomen. 

11.13 Alle opgaven en verstrekte papieren blijven tijdens de zitting in de ruimte van het uitgeschreven 
onderdeel van het SE. 

  

http://www.paxchristicollege.nl/
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11.14 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het SE dan wel ten aanzien 

van een aanspraak op vrijstelling aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, 
kan de directeur van de school de maatregelen nemen genoemd in artikel 24 van dit reglement. 

11.15 Het schoolexamenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit laatste is niet van toepassing op 
tekeningen, grafieken en de gesloten vragen die door het CITO worden verwerkt. Het gebruik van 
correctielak (bijvoorbeeld Tipp-Ex) is niet toegestaan. 

11.16 Kandidaten met een erkende dyslexieverklaring in hun dossier, kunnen gebruik maken van extra 
tijd en/of een vergroot exemplaar van de SE. 

11.17 Als een kandidaat zich niet houdt aan artikel 11, dan kan dit aangemerkt worden als een 
onregelmatigheid in de zin van artikel 24. In een voorkomend geval zal conform artikel 24 worden 
gehandeld. 

11.18 Om onregelmatigheden te voorkomen kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen. 
Zie daarvoor artikel 24.08. 

11.19 Het protocol Dyslexie is van toepassing. 
 

Artikel 12 Slotbepaling schoolexamen 
 

12.01 Daar waar ‘hij’ of ‘hem’ staat, dient gelezen te worden ‘hij/zij’ respectievelijk ‘hem/haar’; daar 
waar ‘kandidaat’ of ‘leerling’ staat, dient gelezen te worden ‘kandidaat/kandidate’, respectievelijk 
‘leerling/leerlinge’. 

12.02 Daar waar in dit reglement gesproken wordt over ‘de ouders, voogden of verzorgers’ dient bij een 
meerderjarige kandidaat gelezen te worden ‘de kandidaat’. 

12.03 Dit eindexamenreglement is gebaseerd op en in overeenstemming met het eindexamenbesluit 
vwo – havo – mavo – vbo (inclusief wijzigingen in verband met de invoering van het vmbo). 
Desondanks dient vermeld te worden dat in geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid het 
eindexamenbesluit altijd voorrang heeft op dit eindexamenreglement. 

12.04 De directeur kan ervoor kiezen zich bij afhandeling van zaken voortvloeiend uit het 
examenreglement te laten vervangen door de examensecretaris of andere door hem 
aangewezen functionarissen. 

12.05 In die gevallen waarin door dit eindexamenreglement niet wordt voorzien, beslist de directeur. 
 

CENTRAAL EXAMEN 

Artikel 13 Informatievoorziening 
 

13.01 Tenminste 14 dagen voor de aanvang van het CE ontvangt de kandidaat de schriftelijke 
exameninstructies voor het CE (Informatieboekje centraal schriftelijke en digitale examens). 
Iedere kandidaat is er verantwoordelijk voor dat hij het Informatieboekje in bezit krijgt. In dit 
informatieboekje staat in elk geval vermeld: 
a. de plaats waar de toetsen van het CE worden afgenomen; 
b. de datum en het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen; 
c. de duur van de toetsen; 
d. een overzicht van de toegestane hulpmiddelen; 
e. gedragsregels voor de kandidaten; 
f. herkansingsregeling 
g. slaag- zakregeling 
h. informatie met betrekking tot verhindering bij examen 

13.02 Het Informatieboekje centraal schriftelijke en digitale examens (zie 13.01) wordt ook gepubliceerd 
via www.paxchristicollege.nl  vmbo ·Examen 
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Artikel 14 Gedragsregels kandidaten bij het centraal examen 
 

14.01 Kandidaten moeten uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van een examenzitting op school 
aanwezig zijn en 10 minuten voor aanvang van het examen op hun werkplek zitten, zodat alle 
kandidaten op tijd met het examen kunnen beginnen. 
De ruimte waar de centraal digitale examens worden afgenomen staat voor elke examendag 
vermeld in het examenrooster. Iedere kandidaat is er verantwoordelijk voor dat hij tijdig een 
examenrooster ontvangt. 
Op de dag van het examen wordt in de hal bij de leerlingeningang en voor de digitale examens in 
de F-vleugel het examenlokaal bekend gemaakt. 
De cspe’s voor de beroepsgerichte vakken worden in het vaklokaal afgelegd. 

14.02 Een kandidaat die te laat komt bij een centraal schriftelijk of digitaal examen mag tot uiterlijk een 
half uur na de aanvang van een examenzitting tot die zitting worden toegelaten. Hij levert echter 
het gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Indien een kandidaat meer 
dan een half uur na de aanvang van een zitting verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan deze 
zitting. Hij dient echter wel te verschijnen op de overige zittingen van het examen. 

14.03 Het meenemen van tassen, jassen, communicatieapparatuur, waaronder een mobiele telefoon, 
smartwatch, informatiedragers enz. in het examenlokaal is niet toegestaan. Het aanwezig zijn van 
dergelijke artikelen kan beschouwd worden als een onregelmatigheid. 

14.04 Toegestane hulpmiddelen (rekenmachines, tabellenboeken, woordenboeken e.d.) worden vóór 
en/of tijdens de examenzitting gecontroleerd door de toezichthouders. Kandidaten mogen tijdens 
de zitting geen materialen lenen van en aan andere kandidaten. 
Hulpmiddelen die niet zijn toegestaan of hulpmiddelen die informatie van welke aard dan ook 
bevat, worden ingenomen. Als de in beslagname tijdens de zitting plaats vindt, wordt hiervan 
direct melding gemaakt bij de directeur. De directeur bepaalt of er sprake is van een 
onregelmatigheid in het kader van artikel 24 en neemt de noodzakelijke geachte maatregelen en 
meldt het voorval bij de onderwijsinspectie. 

14.05 De kandidaten volgen voorafgaande en tijdens de zitting de aanwijzingen van de toezichthouders 
op bij het betreffende onderdeel van het CE om een regelmatige gang van zaken te waarborgen. 
Kandidaten mogen tijdens de zitting niet hardop spreken of op enige wijze contact zoeken met 
andere kandidaten. De kandidaat die iets wil vragen steekt een hand op en wacht op een reactie 
van de toezichthouder. 

14.06 Het examenwerk dient gemaakt te worden op gewaarmerkt papier, dat door de school is 
verstrekt. Dit geldt ook voor het kladpapier. Er mag door de kandidaat geen papier meegenomen 
worden in het examenlokaal. Op elk papier dat door de school verstrekt wordt ten behoeve van 
het examen, dient de kandidaat zijn naam en examennummer te vermelden. 
Het examenwerk mag niet met potlood gemaakt worden. Dit laatste is niet van toepassing op 
tekeningen, grafieken en de gesloten vragen die door het CITO worden verwerkt. Het gebruik van 
correctielak (bijvoorbeeld Tipp-Ex) is niet toegestaan. 
Indien een kandidaat (al dan niet in strijd met de bepalingen in het examenreglement van de 
school) het examenwerk met potlood heeft gemaakt of correctielak heeft gebruikt, 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. 

14.07 Na afloop van een centraal digitaal examen zullen de opgaven van dat examen niet ter 
beschikking van de kandidaten staan. Ook de antwoorden van deze examens worden na afloop 
niet gepubliceerd. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om bij het verlaten van de 
examenruimte examendocumenten, bijvoorbeeld kladpapier mee te nemen. 

14.08 Voor de centraal schriftelijke examens geldt dat de opgaven en aantekeningen of kladpapier niet 
vóór het officiële einde van de examenzitting buiten het examenlokaal mogen worden gebracht. 

14.09 Een kandidaat mag niet zonder toestemming van een toezichthouder gedurende een 
examenzitting de examenzaal verlaten. 
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14.10 Een kandidaat die tijdens een examenzitting onwel wordt, kan onder begeleiding de examenzaal 
verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur of de kandidaat na enige tijd het 
examen kan hervatten. De kandidaat mag in geen geval in contact komen met andere kandidaten 
en/of leerlingen en/of andere personen dan een toezichthouder en/of medische hulpverlener en 
moet in quarantaine gehouden worden totdat duidelijk is of hij het examen al dan niet kan 
hervatten. 
Als de kandidaat niet in staat is het examen te hervatten, dan kan hij in het tweede of derde 
tijdvak zijn examen alsnog afleggen. De kandidaat heeft het recht het, tot het moment van onwel 
worden, gemaakte werk in te leveren. De directeur neemt de noodzakelijk geachte maatregelen 
en heeft indien nodig contact met de inspectie. 

14.11 Bij de centraal schriftelijke examens mogen kandidaten na één uur en daarna om het kwartier, als 
ze klaar zijn met het examenwerk, - zonder de overige kandidaten te storen – de examenruimte 
verlaten. Tijdens het laatste half uur van de zitting mag geen enkele kandidaat vertrekken. 

14.12 Bij de centraal digitale flexibele examens voor de algemene vakken voor kandidaten in de 
basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg mogen kandidaten na een half 
uur na werkelijke aanvang van het examen, als ze klaar zijn met het examenwerk, - zonder de 
overige kandidaten te storen – de examenruimte verlaten. Ze moeten daartoe wel toestemming 
hebben van een toezichthouder. 

14.13 Bij de centraal schriftelijke examens moeten de kandidaten hun werk aan de toezichthouders 
overhandigen. Tijdens het ophalen van het gemaakte werk dient er volkomen rust in het 
examenlokaal te heersen. 
Pas als het gemaakte examenwerk is ingeleverd mogen de kandidaten na toestemming van de 
toezichthouder de examenzaal verlaten. De kandidaat is er verantwoordelijk voor er op toe te 
zien dat de toezichthouder het gemaakte examenwerk in zijn geheel ophaalt. Bij de centraal 
digitale examens moeten de kandidaten hun examenwerk digitaal inleveren in het bijzijn van een 
toezichthouder. 

14.14 Als de uitgeschreven tijd van het onderdeel van het CE verstreken is mogen de kandidaten niet 
verder werken en verlaten zij de ruimte niet eerder dan nadat de toezichthouder toestemming 
hiertoe verleent. Kandidaten met een erkende dyslexieverklaring in hun dossier, kunnen gebruik 
maken van extra tijd en/of auditieve ondersteuning. Extra tijd kan op grond van een handicap ook 
toegekend worden aan andere kandidaten. 

14.15 Eenmaal bij de toezichthouder ingeleverd werk mag niet worden gewijzigd en/of aangevuld. 
14.16 Gemaakt werk dat eenmaal de ruimte heeft verlaten, mag niet meer worden ingeleverd. Het mag 

niet door de toezichthouder ter correctie worden ingenomen. 
14.17 Door deelname aan een examenzitting geeft een kandidaat opnieuw te kennen op de hoogte te 

zijn van en in te stemmen met de strekking van dit examenreglement. Indien een kandidaat zich 
ten aanzien van enig deel van het CE dan wel ten aanzien van een aanspraak op vrijstelling aan 
enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 
is, kan de directeur van de school maatregelen nemen genoemd in artikel 24 van dit reglement. 

14.18 Om onregelmatigheden te voorkomen kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen. 
Zie daarvoor artikel 21.08 van het examenreglement. 

 

Artikel 15 Gang van zaken tijdens het centraal examen 
 

15.01 Bij de afname van het CE zijn minimaal twee toezichthouders per examenruimte aanwezig. Is het 
aantal kandidaten minder dan 25, dan zijn er twee surveillanten. Voor iedere volgende groep van 
kandidaten, tot een maximum van 25 kandidaten, komt er één surveillant bij. Het is de 
examinatoren en de toezichthouders niet toegestaan tijdens het toezicht bij de eindexamens 
andere bezigheden te hebben, dan de bezigheden die direct in verband staan met het toezicht 
houden. 

15.02 De toezichthouders zien toe op de in artikel 14 vastgestelde gedragsregels van de kandidaten. 
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15.03 De toezichthouders maken van iedere zitting van het CE een proces-verbaal op en leveren dit in 
bij de secretaris van het eindexamen. In het proces-verbaal wordt vermeld: 
a. de namen en de handtekeningen van de examinatoren/toezichthouders; 

b. of er kandidaten te laat of afwezig zijn en zo ja, welke; 
c. het tijdstip van binnenkomst van kandidaten die te laat komen met de reden; 
d. het tijdstip van vertrek van de kandidaten; 
e. eventuele bijzonderheden zoals geluidsoverlast, onwel worden van kandidaten, etc.; 
f. het toestaan van bijzondere faciliteiten zoals extra tijd en/of auditieve ondersteuning. 

15.04 Tijdens de zittingen van het CE worden aan de kandidaten geen mededelingen van welke aard dan 
ook over de opgaven gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald door het CvTE. Andere 
mededelingen kunnen beschouwd worden als een onregelmatigheid en worden gemeld bij de 
directeur. 

15.05 Als vanwege een calamiteit een of meerdere zittingen van centraal digitale flexibele examens niet 
door kunnen gaan, dan worden de kandidaten door de directeur tijdig schriftelijk op de hoogte 
gesteld van de datum en het tijdstip van de nieuwe zitting. De kandidaat verliest hierdoor niet zijn 
recht op een herkansing. Zie ook artikel 14.14 

15.06 Bij de centraal digitale flexibele examens kunnen niet altijd alle kandidaten tegelijkertijd het 
examen maken. Er worden dan verschillende varianten van het examen ingezet met een eigen 
schaallengte, een eigen normeringsterm of een vaardigheidsscore met een eigen omzettingstabel. 
Kandidaten met dyslexie krijgen een variant van het examen met auditieve ondersteuning. Deze 
variant kan verschillen van de variant voor de niet-dyslectische kandidaten die op hetzelfde 
moment voor hetzelfde vak een examen maken. 

 
Artikel 16 Bepaling van de examenuitslag 
 
16.1 Een kandidaat die eindexamen vmbo theoretische leerweg heeft gedaan, is geslaagd als hij 

voldoet aan alle onderstaande eisen:  
a. Het gemiddelde cijfer voor de centrale examens is 5,5 of hoger. 
b. De kunstvakken, LO en het PWS zijn beoordeeld met <voldoende> of <goed>. 
c. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
d. Alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of: 
e. Eén eindcijfer 5 is, de rest 6 of hoger, of: 
f. Eén eindcijfer 4 is (maar niet bij Nederlands), één 7 of hoger, de rest 6 of hoger, of 

g. Twee eindcijfers 5 zijn, de rest 6 of hoger, waaronder in ieder geval één 7 of hoger. 

 

Een kandidaat die eindexamen vmbo kaderberoepsgerichte leerweg heeft gedaan is geslaagd als hij 
voldoet aan alle onderstaande eisen: 

 
a. Het gemiddelde cijfer voor de centrale (praktijk)examens is 5,5 of hoger. 
b. De kunstvakken en LO zijn beoordeeld met <voldoende> of <goed>. 
c. Voor alle afzonderlijke keuzevakken is het eindcijfer niet lager dan 4. 
d. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
e. Alle eindcijfers inclusief het combinatiecijfer* 6 of hoger zijn, of: 
f. Eén eindcijfer 5 is, de rest 6 of hoger, of: 
g. Eén eindcijfer 4 is (maar niet bij Nederlands), één 7 of hoger, de rest 6 of hoger, of 
h. Twee eindcijfers 5 zijn, de rest 6 of hoger, waaronder in ieder geval één 7 of hoger. 

 
*Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. 
Voor ieder keuzevak afzonderlijk mag geen eindcijfer lager dan 4 worden behaald. Is dat wel het 
geval, dan is de kandidaat gezakt. 
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Een kandidaat die eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg heeft gedaan is geslaagd als hij 
voldoet aan alle onderstaande eisen: 

 
a. Het gemiddelde cijfer voor de centrale (praktijk)examens is 5,5 of hoger. 
b. De kunstvakken en LO zijn beoordeeld met <voldoende> of <goed>. 
c. Voor alle afzonderlijke keuzevakken is het eindcijfer niet lager dan 4. 
d. Het eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger. 
e. Alle eindcijfers inclusief het combinatiecijfer* 6 of hoger zijn, of: 
f. Eén eindcijfer 5 is, de rest 6 of hoger, of: 
g. Eén eindcijfer 4 is (maar niet bij Nederlands), één 7 of hoger, de rest 6 of hoger, of 
h. Twee eindcijfers 5 zijn, de rest 6 of hoger, waaronder in ieder geval één 7 of hoger. 

 
*Het combinatiecijfer is het gemiddelde cijfer behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. 
Voor ieder keuzevak afzonderlijk mag geen eindcijfer lager dan 4 worden behaald. Is dat wel het 
geval, dan is de kandidaat gezakt. 
 
Een kandidaat die een leerwerktraject volgt binnen de basisberoepsgerichte leerweg is geslaagd 
als hij voldoet aan alle onderstaande eisen: 
a. Het vak Nederlands met een 6 of hoger is afgesloten. 
b. Het beroepsgerichte profielvak met een 6 of hoger is afgesloten. 
c. Het combinatiecijfer (gemiddelde van de keuzevakken) 6 of hoger is. 

 

16.02 Op grond van het gestelde in artikel 15.01 tot en met artikel 15.04 stelt de directeur de uitslag van 
het examen vast. 

 
Artikel 17 Herkansing centraal examen 

 

17.01 Elke kandidaat heeft het recht om voor één vak, waarin hij al centraal schriftelijk of digitaal 
examen heeft afgelegd, in het tweede tijdvak opnieuw, dan wel alsnog deel te nemen aan het CE. 

17.02 Bij de herkansing geldt het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder 
afgelegde CE als definitief cijfer voor het CE. 

17.03 Alle kandidaten die gebruik willen maken van de herkansingsmogelijkheid dienen hun wens 
schriftelijk vóór het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn bij de directeur kenbaar te 
maken. 

17.04 Kandidaten in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen mogen naast het centraal schriftelijk 
of digitaal examen voor een algemeen vak, ook het centraal schriftelijk en praktisch examen 
(cspe) van het beroepsgerichte programma herkansen. De herkansing van het centraal 
schriftelijke en praktisch examen kan betrekking hebben op de gehele toets of op één of meer 
onderdelen daarvan (zie Eindexamenbesluit artikel 51.1) Hiermee heeft een kandidaat die 
bijvoorbeeld nog voor het beroepsgerichte vak het examen in het tweede tijdvak wil voltooien, in 
dat tijdvak tevens de mogelijkheid voor een ander vak te herkansen. De kandidaat moet wel tijdig 
aan de directeur laten weten dat hij hiervan gebruik wil maken, anders verliest hij dat recht weer. 
(zie Eindexamenbesluit artikel 51.2) 

17.05 Kandidaten in de theoretische – , gemengde -, kader- en basisberoepsgerichte leerweg die het 
centraal schriftelijke en praktisch examen in zijn geheel of op één of meer onderdelen willen 
herkansen, dienen daarvoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur. Dit verzoek 
wordt door examinator en de kandidaat samen opgesteld. De examinator geeft een advies over 
de te herkansen onderdelen. Uiteindelijk maakt de kandidaat in overleg met zijn ouders/ 
verzorgers de definitieve keuze, waarbij het verzoek door partijen ondertekend moet zijn, wil het 
rechtskracht verkrijgen. Het verzoek moet op tijd ingediend zijn, anders verliest de kandidaat zijn 
recht weer. 

  

http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7/vg41h1jpfhtj
http://www.eindexamen.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glrndzx7/vg41h1jpfhtj
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17.06 Kandidaten moeten kunnen besluiten om het recht op herkansing uit te oefenen, nadat de 

definitieve uitslag van het eerste tijdvak bekend is. 
17.07 De herkansing van het centraal schriftelijke en praktisch examen kan door kandidaten in de basis 

– en kaderberoepsgerichte leerweg afgelegd worden voordat de uitslag van het CE in het eerste 
tijdvak bekend is. 

17.08 Kandidaten in de theoretisch – en gemengde leerweg kunnen de keuze van het te herkansen vak, 
ook als het gaat om het centraal schriftelijke en praktisch examen niet eerder maken dan nadat de 
uitslag van het CE in het eerste tijdvak definitief bekend is, omdat voor hen slechts één 
herkansingsmogelijkheid geldt voor alle examenvakken samen. Dit in tegenstelling tot de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerweg. 

17.09 Kandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg die het eindexamen in de door het CvTE 
aangewezen examenperiode (die het eerste én het tweede tijdvak omvat) voor de digitale 
centrale examens voor de basisberoepsgerichte leerweg nog niet hebben afgerond zijn 
aangewezen op de examenperiode in augustus 2020. In deze periode, die overeenkomt met het 
derde tijdvak voor de papieren cse’s, worden de digitale ce’s afgenomen door de 
Staatsexamencommissie. 

17.10 Het recht op herkansing geldt ook voor kandidaten die volgens de eerste uitslag al zijn geslaagd 
en voor kandidaten die in het eerste tijdvak zijn afgewezen en niet meer kunnen slagen voor hun 
eindexamen, maar nog wel een extra certificaat zouden kunnen behalen. 

17.11 Als een kandidaat bij een zitting van een centraal digitaal flexibel examen voor de algemene 
vakken met een geldige, dwingende reden afwezig is, dan bepaalt de directeur op welk moment 
de zitting wordt ingehaald. Het recht op een herkansing blijft bestaan. 
Is een kandidaat bij een zitting van een centraal digitaal flexibel examen voor de algemene vakken 
afwezig zonder geldige, dwingende reden, dan bepaalt de directeur op welk moment de 
kandidaat dit examen inhaalt. Dit inhaalexamen wordt beschouwd als een herkansing en heeft als 
gevolg dat de kandidaat voor dat vak dus niet nogmaals kan herkansen. Het moment van de 
herkansing ligt in ieder geval in een periode waarin de definitieve uitslag van het eerste tijdvak 
bekend is. 

17.12 De directeur kan besluiten dat, indien de afnamecondities van een centraal digitaal flexibel 
examen voor de algemene vakken voor één of meer kandidaten een adequate beoordeling 
onmogelijk maken, het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en niet wordt beoordeeld. Alle 
kandidaten die aan deze zitting deelnamen, hebben dan recht om het digitale CE voor dat (die) 
vak(ken) opnieuw te maken of in te halen. Het recht op een herkansing blijft bestaan. 

17.13 Kandidaten die in het eerste tijdvak een centraal digitaal examen hebben gemaakt, wordt in het 
tweede tijdvak ook een digitaal examen voorgelegd, onder de voorwaarde dat er een digitaal 
examen beschikbaar is. 

17.14 Bepalingen ten aanzien van de digitale examens voor de algemene vakken voor de kandidaten in 
de basisberoepsgerichte leerweg vervallen als een of meer digitale examens voor de algemene 
vakken door welke oorzaak of omstandigheid niet door kunnen gaan. In voorkomend geval zal 
teruggevallen worden op papieren examens en de daaraan gekoppelde bepalingen ten aanzien 
van de herkansingen. 

 
Artikel 18 Digitaal centraal examen op een vast moment. 

 
18.01 Kandidaten die in het eerste tijdvak een centraal digitaal examen op een vast moment hebben 

gemaakt, kunnen in het tweede tijdvak, als er geen digitaal examen voor dat vak beschikbaar is, 
een schriftelijk examen voorgelegd krijgen. De vorm van het examen wordt door het CvTE bepaald 
en is niet naar keuze van de kandidaat of de school. Als kandidaten een centraal digitaal examen 
op een vast moment maken, dan zal herkansing op een vast moment zijn. 
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18.02 Als er bij de afname van het centraal digitaal examen op een vast moment in technische zin iets 
misgaat, neemt de examensecretaris direct telefonisch contact op met de ICT- examenhelpdesk 
en overlegt met de helpdeskmedewerker om te komen tot een oplossing. Indien er geen snelle 
technische oplossing voor het probleem is, bestaat de mogelijkheid terug te vallen op het 
alternatieve examen (= terugvaloptie), waarbij beantwoording en correctie op papier uitgevoerd 
moeten worden. 

18.03 Bij centraal digitale examens op een vast moment bestaat de mogelijkheid dat er onvoldoende 
computers beschikbaar zijn om alle kandidaten tegelijkertijd het examen te laten maken. In dat 
geval zijn er mogelijk twee oplossingen: quarantaine en extra examenzittingen. 

18.04 Met quarantaine is het mogelijk om op het reguliere examenmoment het examen in twee direct 
opeenvolgende sessies af te nemen, waarbij erop toegezien wordt dat kandidaten uit de eerste 
sessie niet in contact komen met kandidaten uit de tweede sessie en ook niet met leerlingen van 
andere scholen. Indien hiervoor gekozen wordt, moet de examensecretaris de inspectie hiervan 
op de hoogte stellen. Kandidaten uit de eerste sessie mogen niet in contact komen met 
kandidaten uit de tweede sessie. De kandidaten van de tweede sessie gaan daarvoor vanaf één 
uur na aanvang van het centraal examen in quarantaine. 

18.05 Als ook met quarantaine niet alle kandidaten op een dag het examen kunnen maken, bestaat er 
een mogelijkheid dat er een extra examenzitting is met afzonderlijke examenopgaven. 

18.06 Bij de centraal digitale examens op een vast moment mogen kandidaten na een uur na aanvang 
van het examen, als ze klaar zijn met het examenwerk, - zonder de overige kandidaten te storen – 
de examenruimte verlaten. Ze moeten daartoe wel toestemming hebben van een toezichthouder. 

18.07 Voor zover niet in artikel 17 geregeld is ook artikel 14 van toepassing op de kandidaten voor 
centraal schriftelijke examens op een vast moment. 

18.08 De opgaven voor zowel de extra examenzitting eerste tijdvak (en uiteraard ook die voor de 
reguliere zitting) dienen geheim te blijven tot na de afloop van de reguliere examenzitting. 

18.09 De extra examenzitting heeft afzonderlijke examenopgaven, met een eigen schaallengte en een 
eigen normeringsterm. Het examen lijkt net zo veel of net zo weinig op dat van de reguliere 
examenzitting als twee examens van een eerste en tweede tijdvak. 

18.10 Het reguliere moment is niet een reservemoment voor de extra examenzitting. Het is dus niet 
toegestaan dat een kandidaat wordt opgeroepen voor de extra examenzitting, niet komt 
opdagen, en dan een extra kans krijgt op het reguliere moment  

18.11 Mocht op het extra examenmoment het examen niet kunnen worden afgenomen wegens 
technisch falen, dan moet de school tijdens het reguliere examenmoment bij alle 
examenkandidaten het papieren cse afnemen. Het is dus niet toegestaan om een deel van de 
kandidaten het papieren examen te laten maken en een deel het digitale examen. Als de school 
terugvalt op het papieren examen, geldt dit voor alle kandidaten. 

 

Artikel 19 Certificaten 
 

19.01 Definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaten die de school verlaten en die voor één of 
meer vakken van hun laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6  of meer hebben behaald, 
ontvangen naast hun cijferlijst voor deze met een voldoende afgesloten vakken een certificaat. 
Dit certificaat heeft overigens geen juridische waarde, aangezien eventuele vrijstellingen op een 
vavo of bij het staatsexamen slechts gegeven kunnen worden op grond van een cijferlijst. 

 
AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN 
Artikel 20 Kandidaten met taalproblemen of andere beperking 

 
20.01 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. Hij doet hiervan zo spoedig 
mogelijk mededeling bij de inspectie. 
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20.02 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 

of medisch specialist is opgesteld, 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan 

bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het CE 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. 

20.03 De directeur 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. 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. 

20.04 De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het CE slechts 
uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het CE met ten hoogste 30 
minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der 
Nederlandse taal. 

20.05 Als de kandidaat dyslectisch is volgens een door de beroepsgroep erkende 
deskundige, dan kan de kandidaat bij schriftelijke toetsen extra tijd ten hoogte van 20% van de 
oorspronkelijke toetsduur toegekend worden, met een maximum van 30 minuten. Dit geldt zowel 
voor schoolexamens als voor het CE. Daarnaast heeft de kandidaat die dyslectisch is bij 
schriftelijke toetsen het recht op een examen in lettergrootte Arial 12 . 
Een dyslectische kandidaat kan bij schriftelijke toetsen het gebruik van auditieve ondersteuning 
toegekend worden. Om ook van dit recht gebruik te maken dient er tijdig een mede door de 
ouders/verzorgers ondertekend verzoek ingediend te worden bij de afdelingsleider. 
In het kader van de centrale examens zullen de ouders van de dyslectische kandidaten schriftelijk 
geïnformeerd worden over de genoemde faciliteiten. 
Het recht op extra tijd wordt standaard aan iedere dyslectische kandidaat toegekend. 

20.06 Kandidaten die bekend zijn met dyslexie en in de bovenbouw structureel bij schoolexamens van 
een of meer vakken auditieve ondersteuning hebben gebruikt, zullen in beginsel hiervan ook bij 
de centraal schriftelijke examens gebruik kunnen maken. Deze kandidaten moeten voorafgaand 
aan het CE aan kunnen tonen dat zij voldoende ervaring hebben met het werken met de middelen 
die auditieve ondersteuning mogelijk maken. 

20.07 Kandidaten die digitale centrale examens maken waar een variant voor dyslectische kandidaten 
voorhanden is kunnen een variant voor dyslecten voorgelegd krijgen. Dit geldt ook voor een 
eventuele herkansing. Deze variant kan verschillen van de examenvariant die de niet-dyslectische 
kandidaten voor hetzelfde vak krijgen voorgelegd. 

20.08 Het protocol Dyslexie is van toepassing. 
20.09 De directeur deelt de afwijking van de voorschriften mee aan de inspectie. 

 
Artikel 21 Kandidaten met een lichamelijke handicap 

 
21.01 Als de kandidaat een lichamelijke handicap heeft, mag hij zonodig het examen afleggen op een 

wijze die is aangepast aan zijn mogelijkheden. Aanpassingen betreffen uitsluitend de wijze waarop 
het examen wordt afgelegd, niet de inhoud van het examen. 

21.02 De directeur deelt de afwijking van de voorschriften mee aan de inspectie. 
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Artikel 22 Vrijstellingen 
 

22.01 De directeur kan een kandidaat, na overleg met de kandidaat en, indien de kandidaat minderjarig 
is, met diens ouders, voogden of verzorgers, vrijstelling verlenen van het volgen van onderwijs in 
het (deel)vak lichamelijke opvoeding indien de kandidaat vanwege diens lichamelijke gesteldheid 
niet in staat is dit onderwijs te volgen. 
Vanuit de school wordt in voorkomend geval voor een vervangende opdracht gezorgd. 
De directeur geeft de inspectie kennis van de verleende vrijstelling en vermeldt daarbij de 
gronden waarop deze vrijstelling berust. 

22.02 Van de kandidaat die voor het examen zakt, blijft het resultaat van het profielwerkstuk (bij 
<voldoende> of <goed>) in het volgende examenjaar gehandhaafd. Zie artikel 6.14. 

22.03 Zie artikel 6.15  

DIPLOMA EN CIJFERLIJST  

Artikel 23 Diploma en cijferlijst 
 
23.01 De directeur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn 

vermeld: de cijfers voor het SE en de cijfers voor het CE, de eindcijfers voor de examenvakken, 
alsmede de uitslag van het eindexamen. 

23.02 De directeur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit. 
23.03 Als de kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken worden 

de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken ook vermeld op 
de cijferlijst, behalve als de kandidaat daartegen bezwaar maakt. 

 

ONREGELMATIGHEDEN 
 

Artikel 24 Onregelmatigheden bij schoolexamens en centrale examens 
 

24.01 Er is sprake van een onregelmatigheid: 
Als de kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het CE en/of SE en/of de in dit reglement 
en/of PTA vastgestelde regels/bepalingen die ermee samenhangen, en/of hiermee in strijd 
handelt. 

Met "het zich onttrekken aan" worden bijvoorbeeld bedoeld: 
- Het zonder geldige redenen niet aanwezig zijn bij een toets, het niet op tijd inleveren van de 

voorgeschreven werkstukken en leesverslagen, het zich onttrekken aan de 
werkstukbegeleiding. 

- Als de kandidaat in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement. 

- Als de kandidaat zich schuldig maakt (of schuldig heeft gemaakt) aan bedrog en of fraude. 
Onder fraude wordt verstaan: 
Het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel over de 
kennis, inzicht en vaardigheden van hem of een andere kandidaat geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk is. 
Onder bedrog wordt verstaan: Het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen. 

 
Voorbeelden van fraude en/of bedrog (niet gelimiteerd): 
a. Afkijken en gelegenheid geven tot afkijken (spieken); 
b. Praten met en/of tegen anderen; 
c. Verbaal en/of non-verbaal informatie over dragen en/of overgedragen krijgen; 
d. Toetsopgaven/examenopgaven achterhouden (verduisteren) en/of laten achterhouden. 
e. Gebruik maken en/of laten maken van eerder verduisterde toetsopgaven/examenopgaven. 
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f. Het gebruiken en/of laten gebruiken van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan; 
g. Het gebruiken van informatie en/of laten gebruiken van informatie op een niet toegestane 

informatiedrager; 
h. Examenwerk niet inleveren en al dan niet beweren het wel ingeleverd te hebben; 
i. Instructies van de examinator/toezichthouder niet opvolgen; 
j. Het bewust of onbewust (dwaling) presenteren van andermans werk; 
k. Plagiaat. 
l. Het presenteren van niet toegestaan werk. 
m. Het uitvoeren van een opdracht die niet aan de gestelde eisen voldoet. 
n. Zonder toestemming lenen/uitlenen van materialen tijdens een SE. 
o. Het bij zich hebben van een mobiele telefoon. 
p. Het gebruiken/inleveren van werk dat al eerder ( eventueel door een andere kandidaat ) 

ingeleverd is geweest en/of beoordeeld. 
q. Het bij zich hebben van een smartwatch. 

24.02 De directeur kan in het geval van een onregelmatigheid maatregelen treffen. De directeur kan 
hierbij op zijn verzoek geadviseerd worden door de examencommissie. 

24.03 De maatregelen, die ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: 
a. de kandidaat krijgt het cijfer 1 voor een toets; deze toets komt niet meer voor herkansing in 

aanmerking. 
b. de kandidaat mag niet meer deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het examen; 

reeds afgenomen toetsen van het examen worden ongeldig verklaard; 
c. de kandidaat krijgt alleen het diploma en de cijferlijst na een nieuw examen in door de rector 

aan te wijzen onderdelen. Als het nieuwe examen betrekking heeft op een of meer onderdelen 
van het CE dan leg de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het CE (tweede 
tijdvak: herkansingen), of in het derde tijdvak (staatsexamen). 

24.04 Als de onregelmatigheid pas na afloop van het SE wordt ontdekt, kan de directeur: 
a. het SE ongeldig verklaren, wat ook ontzegging van deelname aan het CE in houdt; 
b. bepalen, dat het SE alleen geldig is na een nieuw SE in de door de rector aan te wijzen 

onderdelen en op de door hem te bepalen wijze. 
24.05 Voordat een beslissing volgens artikel 24.03 of artikel 24.04 wordt genomen, wordt door de 

afdelingsleider contact opgenomen met de ouder/verzorger van de kandidaat en doet verslag van 

het voorval dat beschouwd wordt als een onregelmatigheid en maakt duidelijk welke maatregel 
de directeur voornemens is te nemen. Als de kandidaat en ouder met de maatregel van de 
directeur akkoord gaan en geen behoefte hebben om door de directeur gehoord te worden, 
wordt van de beslissing die de directeur genomen heeft via e-mail een bevestiging naar de 
ouder/verzorger gestuurd. 
Als de kandidaat en/of ouder niet met de voorgenomen maatregel akkoord gaan en/of gehoord 
wil worden wordt de kandidaat schriftelijk uitgenodigd bij de directeur om gehoord te worden 
over het gebeurde. De kandidaat kan zich bij dat gesprek laten bijstaan door een hem vertrouwde 
volwassene, bijvoorbeeld een van de ouders/verzorgers. De directeur kan ervoor kiezen 
vertegenwoordigers van de examencommissie bij het gesprek te betrekken. 

24.06 Nadat, in voorkomend geval, de kandidaat gehoord is deelt de directeur zijn beslissing zo mogelijk 
mondeling en in ieder geval schriftelijk aan de kandidaat mee en wijst hem daarbij op de 
mogelijkheid in beroep te gaan. 
Als de kandidaat nog geen 18 jaar is, wordt een afschrift van de beslissing aan de ouders of 
verzorgers gestuurd. Ook de inspecteur ontvangt een afschrift van de beslissing. 
De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep 
gaan bij de Centrale Commissie van Beroep Eindexamens regio 
Nijmegen. Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen 

24.07 Ter voorkoming van onregelmatigheden bij schoolexamens kunnen de volgende regels gelden: 
Tassen mogen niet bij de tafel van de kandidaat staan, maar worden voor in het lokaal of, indien 
daar toezicht is, daar buiten geplaatst. 
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Etuis worden naast de tafel gelegd. 
De tafeltjes worden uit elkaar geplaatst. Een leerling mag zijn mobiele telefoon en smartwatch of 
andere informatiedragers niet mee nemen in het lokaal. 

Het is niet toegestaan programmeerbare en/of grafische rekenmachines te gebruiken. 
Er mag bij centrale examens alleen gebruik gemaakt worden van door de school verstrekt papier. 
Zie ook artikel 11. 

24.08 De directeur maakt van alle onregelmatigheden en de op grond daarvan genomen maatregelen 
melding bij de inspectie. 

 

SPREIDING VOLTOOIING EINDEXAMEN 
 

Artikel 25 Spreiding voltooiing eindexamen 
 

25.01 De directeur kan, de inspectie gehoord hebbend, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die 
in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge 
van een bijzondere, 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 
CE 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 wordt afgelegd. In dat geval wordt het 
eindexamen in een vak in het eerste of in het tweede tijdvak van deze schooljaren afgesloten. 

25.02 De directeur geeft hiervoor toestemming uiterlijk voor de aanvang van het eerste tijdvak van het 
CE. In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een 
kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken CE heeft afgelegd. 

25.03 De herkansingsregeling voor het CE is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het eerste 
en in het tweede schooljaar van het gespreid CE, met dien verstande dat het recht op herkansing 
ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste schooljaar het CE is afgesloten, 
voor de eerste maal zijn vastgesteld. 

25.04 De directeur en de secretaris stellen op verzoek van de kandidaat de uitslag van het eindexamen 
al vast aan het einde van het eerste schooljaar van het gespreid CE of het gespreid SE met 
overeenkomstige toepassing van artikel 15. 

 
CIJFERGESCHILLEN 

 

Artikel 26 Cijfergeschillen 
 

26.01 Indien de kandidaat van mening is dat een toegekend cijfer voor een onderdeel van het SE niet in 
overeenstemming is met de door hem geleverde prestaties en nadat hij hierover geen 
overeenstemming heeft kunnen bereiken met de examinator, kan in beroep gaan bij de 
directeur. 

26.02. Het verzoek het cijfer alsnog te wijzigen moet binnen vijf schooldagen nadat het betreffende cijfer 
is bekend gemaakt, schriftelijk en gemotiveerd ingediend zijn bij de directeur. 

26.03 Om tot een oordeel te komen, vraagt de directeur de examencommissie om advies. Om dat 
advies te kunnen uitbrengen hoort de examencommissie de examinator en de leerling en ook 
raadpleegt de examencommissie in ieder geval een vakcollega van de betrokken examinator. 

26.04 De examinator en de kandidaat zorgen ervoor dat de directeur een exemplaar van de toets en een 
correctiemodel dan wel de beschrijving van de opdracht met de uitgereikte beoordelingscriteria 
ter inzage krijgt, evenals het door de kandidaat gemaakte werk. 

26.05 De directeur doet binnen vijf schooldagen na  indiening van het bezwaarschrift een bindende 
uitspraak die de kandidaat schriftelijk wordt meegedeeld. Tegen deze beslissing is geen beroep 
mogelijk. 
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BEROEP 
 

Artikel 27 Beroep 
 

27.01 De Centrale Commissie van Beroep Eindexamens regio Nijmegen heeft het volgende postadres: 
Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen. 

27.02 De commissie is bevoegd kennis te nemen van een door een kandidaat ingesteld beroep, dat zich 
richt tegen een beslissing van de directeur en de betrokken examinator onderscheidenlijk de 
betrokken examinatoren gezamenlijk, betreffende: 
Het zich onttrekken aan het SE of het CE; 
Het zich ten aanzien van enig deel van het SE of het CE aan enige onregelmatigheid schuldig 
maken; 

27.03 Het beroep als bedoeld in het vorige lid kan worden ingediend op grond van strijd met een 
algemeen bindend voorschrift, dan wel met de redelijkheid en billijkheid. 

27.04 Het beroepsschrift dient binnen vijf dagen schriftelijk bij de commissie te worden ingediend. 
Het beroep wordt geadresseerd aan het postadres van de commissie. 
Het beroepsschrift is ondertekend en houdt in: 
a. naam, adres en woonplaats van de kandidaat. 
b. naam en adres van de betrokken school. 
c. een afschrift van de omstreden beslissing. 
d. de gronden waarop het beroep berust. 

 
SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 28 Geheimhouding 
 

28.01 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het examen en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor 
wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit 
besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
Een geval van (een poging tot) schending van de geheimhouding door een medewerker, die op 
welke manier dan ook betrokken is bij (de voorbereiding op) de afname van een examen wordt 
direct gemeld bij de directeur. 

 

Artikel 29 Calamiteitenbevoegdheid directeur 
 

29.01 De directeur behoudt zich het recht voor om een gemaakt SE nietig te verklaren en een nieuw SE 
voor te leggen indien daartoe, in een zeer uitzonderlijke situatie, aanleiding is. 

 
Artikel 30 Onvoorzien en hardheidsclausule 

 

30.01 In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet en in gevallen van kennelijke onbillijkheid, beslist 
de directeur. 


