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Algemene bepalingen
ARTIKEL 1

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit examenreglement wordt verstaan onder:
1. "Onze Minister"
2. "Inspectie"
3. "Bevoegd gezag"
4. "Directeur"
5. "Kandidaat"
6. "Examinator"
7. "Eindexamen"
8. "Herkansing"
9. "Herexamen"
8. "Commissie van Beroep"
9. "DUO”

ARTIKEL 2

: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
: Postbus 88, 5000 AB Tilburg.
: het bevoegd gezag bedoeld in artikel 1 van de wet op het Voortgezet Onderwijs
: de directeur van de Sg. Groenewald of diens plaatsvervanger.
: ieder die door het bevoegd gezag tot het examen wordt
toegelaten.
: de vakdocent die belast is met het afnemen van het examen.
: een examen in de in de artikelen 9 en 10 voorgeschreven
vakken.
: het opnieuw deelnemen aan een schoolexamen.
: het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan het Centraal
Examen als bedoeld in artikel 25, eerste lid.
: de door het bevoegde gezag ingestelde Commissie van
Beroep.
: Dienst Uitvoering Onderwijs

AFNEMEN EXAMEN

1. De directeur en examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
eindexamen af.
2. De directeur wijst twee van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van het eindexamen. Voor schooljaar 2016-2017 is dat mw. L. Leenders / mw. A. Segers, plv. secretaris is
dhr. F. Janssen.
3. Het vigerende eindexamenbesluit VO is van toepassing. Het ligt ter inzage bij de secretaris van
het eindexamen.

ARTIKEL 3

INDELING EINDEXAMEN EN PROFIELWERKSTUK

1. Het eindexamen kan voor een vak bestaan uit enkel een schoolexamen, dan wel uit een schoolexamen en een centraal examen.
2. Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een werkstuk, waarin
op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen.
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ARTIKEL 4

ONREGELMATIGHEDEN

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheden
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld onder lid 2d betrekking heeft op één of meer onderdelen
van het centraal examen dan legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie.
3. Zo spoedig mogelijk na de constatering van een onregelmatigheid en in ieder geval voordat een
beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de betrokken kandidaat.
De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en
ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in
het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het bevoegd
gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van de Commissie van Beroep mag de
directeur geen deel uit maken, noch een persoon die partij is in de beroepszaak of enige familierelatie heeft met één der betrokken partijen. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing van de directeur schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken
op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt 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 lid 2. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat,
aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan
de directeur en aan de inspectie.
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ARTIKEL 5

Regeling van het schoolexamen
EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

1. De directeur stelt jaarlijks voor 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast,
dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. De bepalingen van het PTA
mogen niet strijdig zijn met de voorschriften die gegeven worden in het Eindexamen-besluit v.w.o.
- h.a.v.o. - v.m.b.o. en dit reglement. In het PTA wordt in elk geval aangegeven:
a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst,
b. wat de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen is,
c. de wijze waarop het schoolexamen plaats zal vinden,
d. of en zo ja hoe herkansing van het schoolexamen plaats zal vinden,
e. de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen tot stand komt.
2. Het examenreglement en het algemeen gedeelte bij het PTA worden door de directeur voor 1
oktober toegezonden aan de inspectie en aan de kandidaten ter hand gesteld, terwijl het PTA te
vinden is via www.groenewald.nl.

ARTIKEL 6

SCHOOLEXAMEN

1. De directeur bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexamen wordt
afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen.
2. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals vastgelegd en gedocumenteerd in een door de directeur
gekozen vorm.
3. Het schoolexamen wordt geheel door de vakdocenten van de school onder verantwoordelijkheid
van de directeur uitgevoerd volgens dit examenreglement en het bijbehorende PTA.
4. Indien een kandidaat in een vak tevens centraal examen aflegt, stelt het bevoegd gezag de kandidaat in de gelegenheid het schoolexamen in het desbetreffende vak af te sluiten voor de aanvang van dat centraal examen.
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ARTIKEL 7

CIJFERGEVING EN BEOORDELING SCHOOLEXAMEN

1. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat schriftelijk bekend voor zover van toepassing:
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer vastgesteld wordt,
2. Het eindcijfer voor de vakken die worden afgesloten met een schoolexamen wordt uitgedrukt in
een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. Afronden vindt eerst plaats op 1
decimaal, vervolgens op gehelen.
3. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de onder lid 2 genoemde eindcijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
4. De vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Lichamelijke Opvoeding (LO) uit het
gemeenschappelijke deel van elk profiel worden beoordeeld met "voldoende" of "goed". Deze
beoordeling dient uit te gaan van de mogelijkheden van de kandidaat en geschiedt op grond van
het genoegzaam afsluiten van deze deelvakken zoals blijkt uit het examendossier.
5. Op vakken, onderdelen van vakken en andere activiteiten waartoe de school de kandidaten verplicht c.q. die de school de kandidaten toestaat, is lid 4 van toepassing. Dit geldt voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (Lob).
6. Het combinatiecijfer is een rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers voor het vak maatschappijleer en het profielwerkstuk op het HAVO, respectievelijk de vakken ANW, maatschappijleer en
het profielwerkstuk op het VWO. Elk eindcijfer telt even zwaar mee en mag voor de afzonderlijke
onderdelen niet lager zijn dan 4.

ARTIKEL 8

HERKANSING EN HEREXAMEN VAN HET SCHOOLEXAMEN

1. De directie kan voor het schoolexamen een regeling voor herkansing en herexamen vaststellen.
Voor de bedoelde regeling wordt verwezen naar de artikel 10 van het algemeen gedeelte van
het PTA.
2. In de regeling wordt in elk geval vastgelegd of en zo ja in welke gevallen een herkansing of een
herexamen mogelijk is.
3. Het hoogste cijfer of de beste beoordeling, behaald door de kandidaat, geldt als definitief cijfer of
beoordeling voor het betreffende vak of onderdeel van een vak indien de kandidaat gebruik heeft
gemaakt van een herkansing of een herexamen .
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ARTIKEL 9

Inhoud van het examen
EXAMENPROGRAMMA

1. Het eindexamen omvat:
a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel,
b. de vakken van het profieldeel van één van de profielen Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij of Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid,
c. de vakken en andere programmaonderdelen van het vrije deel van elk profiel,
d. de rekentoets.
2. De directeur kan toestaan dat de studielast of een deel van de studielast, van een vak of een
onderdeel van een vak dat door een kandidaat niet geheel wordt voltooid, in mindering wordt gebracht op de totale studielast van resp. 3200 en 4800 klokuren voor een HAVO-kandidaat of een
VWO-kandidaat.

ARTIKEL 10

KEUZE VAN EINDEXAMENVAKKEN

1. De kandidaten kiezen, met in achtneming van de geldende bepalingen, in welke vakken zij examen willen afleggen. Deze keuze geldt voor zover het bevoegd gezag hen in de gelegenheid stelt
zich op het examen voor te bereiden.
2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag het toestaat, in meer vakken examen
afleggen dan in de vakken die tenminste een eindexamen vormen.
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Regeling van het centraal examen

ARTIKEL 11

1.
2.

Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast. Het bevat regels met betrekking tot de
organisatie van het centraal eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, en de
samenstelling en het adres van de commissie van beroep.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting
vast. In het programma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de verdeling van de examenstof over de toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, alsmede de regels
die aangeven op welke wijze het cijfer en de beoordeling voor het schoolexamen voor een
kandidaat tot stand komen..

ARTIKEL 12
1.

2.

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN
AFSLUITING

GECOMMITTEERDEN

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wijst voor elke school, ten behoeve van het centraal
examen één of meer gecommitteerden aan. De aanwijzing geldt tot de afloop van de herkansing. Indien de DUO er om verzoekt, stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing
voor.
Indien de DUO krachtens dit artikel een leraar van een school heeft aangewezen als gecommitteerde ten behoeve van een andere school, draagt het bevoegd gezag van de eerstgenoemde school er zorg voor, dat de leraar de uit die aanwijzing voortvloeiende verplichtingen
nakomt.

ARTIKEL 13

TIJDVAKKEN CENTRAAL EXAMEN

Het centraal examen kent drie tijdvakken; het eerste, het tweede en het derde tijdvak.

ARTIKEL 14
1.
2.

3.

OPGAVE KANDIDATEN CENTRAAL EXAMEN

De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan de DUO mede hoeveel kandidaten in
elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen.
De directeur zendt jaarlijks ten minste drie dagen voor de aanvang van de centrale
examens in het eerste tijdvak, aan de DUO een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven
welke cijfers en beoordelingen de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald.
Voor de aanvang van het tweede tijdvak worden een lijst met de kandidaten, de in het
eerste tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers en beoordelingen, alsmede een
overzicht van het vak of de vakken waarin elke kandidaat examen zal afleggen, aan de
DUO gezonden.
Onmiddellijk na afloop van het eerste en onderscheidenlijk het tweede tijdvak zendt de
directeur aan onze minister een lijst waarop voor ieder vak is aangegeven welke
kandidaten aan het centraal examen in dat vak zullen deelnemen in het derde tijdvak.
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ARTIKEL 15

1.

2.

Onze minister stelt een College voor Toetsen en Examens in. Dit college heeft als taak:
a. het vaststellen van de dagen en uren waarop de centrale examens in de verschillende
tijdvakken aanvangen en waarop de toetsen van het centraal examen worden gehouden;
b. het tot stand brengen van de opgaven van de centrale examens;
c. het vaststellen van de opgaven van de centrale examens;
d. het tot stand brengen van de beoordelingsnormen voor de centrale examens;
e. het vaststellen van de beoordelingsnormen voor de centrale examens;
f.
het geven van regels voor het bepalen van een score, voortvloeiend uit de beoordeling;
g. het geven van regels voor de omzetting van de scores in cijfers voor de centrale examens;
h. het geven van regels met betrekking tot de hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij
het maken van de opgaven van de centrale examens;
i.
het uitoefenen van andere door onze minister opgedragen taken.
Het college, bedoeld in het eerste lid, kan een toets vaststellen op een tijdstip gelegen voor de
aanvang van de centrale examens.

ARTIKEL 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COLLEGE VOOR TOETSEN EN EXAMENS

REGELS OMTRENT HET CENTRAAL EXAMEN

De DUO zorgt ervoor dat de opgaven, de beoordelingsnormen en de door het college, bedoeld
in artikel 15 gegeven regels tijdig worden verzonden aan de directeur van de school.
De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de
aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd.
Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen van
welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan.
De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend.
Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de directeur samen met het gemaakte examenwerk.
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot die
toets worden toegelaten.
De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in
het examenlokaal tot het einde van die toets.
Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van één of meer zittingen worden bepaald dat de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen gemaakte stukken inleveren bij één van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eerste
volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven.
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ARTIKEL 17
1.

2.

3.
4.
5.

De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende vak. Deze kijkt
het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur.
De examinator past bij zijn beoordeling de normen toe alsmede de regels voor het bepalen
van de cijfers die zijn voorgeschreven door de commissie, bedoeld in artikel 15. De examinator
drukt zijn beoordeling uit in een cijfer uit de schaal van cijfers, genoemd in artikel 7, derde lid.
De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de cijfers,
bedoeld in het eerste lid onverwijld aan de betrokken gecommitteerde toekomen.
De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de
regels voor het bepalen van de cijfers, bedoeld in het eerste lid toe.
Onze minister kan nadere voorschriften geven voor de uitvoering van de voorgaande leden.
Onze minister kan bepalen, dat in verband met de aard van de opgaven, ter vermijding van
overbelasting van de gecommitteerden dan wel ter versnelling van de examenprocedure wordt
afgeweken van de overige leden van dit artikel en van artikel 18.

ARTIKEL 18

1.

2.

2.

VASTSTELLING SCORE EN CIJFER CENTRAAL EXAMEN

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal
examen vast. Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan stellen zij de score vast op het
rekenkundig gemiddelde van de twee scores, in voorkomend geval afgerond op het naast hogere gehele getal.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de in het
eerste lid bedoelde score en met inachtneming van artikel 15, eerste lid, onderdeel g.

ARTIKEL 19
1.

CORRECTIE CENTRAAL EXAMEN

NIET OP REGELMATIGE WIJZE AFGENOMEN CENTRAAL EXAMEN

Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft
plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen.
De inspectie verzoekt het college, bedoeld in artikel 15, eerste lid, nieuwe opgaven vast te
stellen en bepaalt op welke wijze en door wie het examen zal worden afgenomen.

ARTIKEL 20

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN CENTRAAL EXAMEN

Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan één of
meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist onze minister hoe
alsdan moet worden gehandeld.
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ARTIKEL 21
1.

2.

3.

4.

VERHINDERING CENTRAAL EXAMEN

Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd bij
één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak
de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen te voltooien.
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de
voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de directeur aan
de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds
afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 27, eerste dan wel
tweede lid, en waaruit deze toepassing bestaat.
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de
directeur.
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Uitslag, herkansing en diplomering

ARTIKEL 22

1.
2.

3.

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks 1 tot en met 10.
De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een
geheel getal, dan wordt het, indien het eerste cijfer achter de komma 4 is of lager naar beneden afgerond en indien het eerste cijfer achter de komma 5 is of hoger, naar boven afgerond.
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen
tevens het eindcijfer.

ARTIKEL 23
1.
2.

3.

EINDCIJFER EINDEXAMEN

VASTSTELLING UITSLAG

De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming
van het bepaalde in artikel 24.
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, die in meer vakken examen heeft gedaan
dan voorgeschreven is, betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen één of
meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven
vakken dienen evenwel een eindexamen te vormen als bedoeld in de artikelen 9 en 10.
Indien de kandidaat slechts kan slagen bij een bepaalde keuze uit eindcijfers voor één of meer
vakken, betrekken de directeur en de secretaris van het eindexamen die eindcijfers bij de bepaling van de uitslag, die de kandidaat nodig heeft om te kunnen slagen. Indien er meerdere
keuzen mogelijk zijn stellen de directeur en de secretaris van het eindexamen de kandidaat
een keuze uit eindcijfers voor. De keuze is definitief wanneer de kandidaat niet binnen vier dagen heeft medegedeeld dat een andere keuze gemaakt moet worden.
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ARTIKEL 24
1.

2.

3.

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al zijn cijfers voor het centrale examen heeft
behaald binnen één schooljaar is geslaagd, indien hij:
a. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald,
b
voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor
de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald, dan wel,
c
voor één vak waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer één 4 heeft behaald dan
wel, voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 5
heeft behaald dan wel, voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als
eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft gehaald,
met dien verstande dat het gemiddelde van alle eindcijfers tenminste 6,0 is,
d. voor de vakken CKV en LO van het gemeenschappelijk deel van elk profiel een beoordeling voldoende of goed heeft behaald.
e. indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfer tenminste 5,50 is.
f.
- voor havo: de rekentoets gemaakt heeft. Het behaalde resultaat wordt vermeld op de
cijferlijst bij het diploma.
- voor vwo: minimaal een 5 heeft behaald voor de rekentoets.
g. - voor havo: voor ten hoogste één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde A of B als eindcijfer 5,0 heeft behaald en voor de andere vakken eindcijfer 6,0 of hoger.
- voor vwo: voor ten hoogste één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, wiskunde A, B of C en rekenen als eindcijfer 5,0 heeft behaald en
voor de andere vakken eindcijfer 6,0 of hoger.
De kandidaat, die eindexamen dan wel deeleindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan
de voorwaarden, genoemd in het eerste en tweede lid, is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 25.
Zodra de uitslag ingevolge het eerste, tweede dan wel derde lid is vastgesteld, deelt de directeur deze te samen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat mede, onder mededeling van het bepaalde in artikel 25. De in de eerste volzin bedoelde uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 25, eerste lid geen toepassing vindt.

ARTIKEL 25
1.

2.
3.
4.
5.

UITSLAG

HERKANSING CENTRAAL EXAMEN

De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag
volgens artikel 24 is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak, of indien artikel 21, tweede lid,
van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal
examen.
De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk
in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal
examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige
toepassing van artikel 24 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld.
Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in
een examenjaar deeleindexamen is afgelegd.
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ARTIKEL 26
1.

2.

3.

4.
5.

DIPLOMA EN CIJFERLIJST

De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft
afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers en beoordelingen voor het schoolexamen,
de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers en beoordelingen voor de examenvakken
(de vakken of het vak en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, alsmede de uitslag
van het eindexamen).
De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde
kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag
zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt.
Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan voor het betreffende profiel voorgeschreven aantal vakken dan worden de eindcijfers en beoordelingen van de vakken die niet bij
de bepaling van de uitslag zijn betrokken vermeld op de in lid 1 bedoelde lijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.
Onze minister stelt de modellen van de cijferlijst vast.
De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.
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6

Overige bepalingen

ARTIKEL 27
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

AFWIJKING WIJZE VAN EXAMINEREN

Leerlingen die van HAVO doorstromen naar VWO zijn vrijgesteld van de volgende vakken:
CKV en maatschappijleer.
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 aan de inspectie.
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 of orthopedagoog is opgesteld,
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan
bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder lid
2a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen,
vermeld in die deskundigenverklaring.
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. De in
de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en letterkunde;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis
is.
De in het vierde lid 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.
De school kan leerlingen op grond van lichamelijke gesteldheid ontheffing verlenen voor het
vak LO. Voor de vrijgekomen uren hoeft geen vervangend onderwijs te worden gevolgd. Beslissing hieromtrent kan alleen genomen worden door het bevoegd gezag.
De school verleent op andere gronden geen ontheffing. Het bevoegd gezag kan hier, binnen
de wettelijke kaders, van afwijken.

ARTIKEL 28

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DE DUO

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag aan de
DUO een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld:
a. de vakken waarin examen is afgelegd;
b. de cijfers en beoordelingen van het schoolexamen;
c. de cijfers van het centraal examen;
d. de eindcijfers;
e. de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen.
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ARTIKEL 29
1.

2.

3.

BEWAREN EXAMENWERK

Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten bedoeld in artikel 28, worden
gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.
Na afloop van deze bewaartijd zal het werk van schoolwege worden vernietigd tenzij een kandidaat vóór 1 december van het jaar waarin het examen is afgelegd bij de directeur een schriftelijk verzoek heeft ingediend om het werk terug te krijgen.
Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de
lijst, bedoeld in artikel 28 wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de
uitslag in het archief van de school bewaard.
De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte
opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in
het archief van de school.

ARTIKEL 30

SPREIDING EXAMEN DAGSCHOOL

Het bevoegd gezag van een dagschool kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd ten
gevolge van bijzonder, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden, niet in staat zijn
geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen het eindexamen gespreid over twee schooljaren
wordt afgenomen.
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