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1. GEDRAGSREGELS BIJ SCHOOLEXAMENS 

1.1 De leerling is op tijd bij een toets aanwezig. Na 30 minuten vanaf het 

beginmoment van de toets wordt niemand meer tot het toetslokaal toegelaten. 

1.2 Een leerling die te laat komt, levert het gemaakte werk op het gewone eindtijdstip 

in; er mag dus niet doorgewerkt worden. 

1.3 Bij luistertoetsen voor de moderne vreemde talen is te laat komen onder geen 

voorwaarde toelaatbaar. 

 

2. HERKANSING ONDERDELEN SCHOOLEXAMEN 

2.1 Voor herkansing komen alleen schriftelijke en mondelinge toetsen in aanmerking. 

2.2 Een leerling die door ziekte of wettige afwezigheid de eerste zitting van een toets 

gemist heeft, verliest in principe het recht op een herkansing in dezelfde periode. 

De gemiste toets inhalen telt dan als een herkansing. Vanwege de bijzondere 

omstandigheden is besloten dat dit artikel wordt aangepast en leerlingen bij ziekte 

of wettige afwezigheid hun recht op herkansing behouden. 

2.3 Het aantal herkansingen is beperkt:  

in havo 4 en vwo 4 is er één herkansingsmogelijkheid (na periode D);  

in vwo 5, vwo 6 en havo 5 is er na elke periode een herkansingsmogelijkheid.  

De keuze voor de te herkansen toets maakt de leerling zelf. 

Vanwege de bijzondere omstandigheden dit schooljaar is besloten het aantal 

herkansingsmogelijkheden uit te breiden van één naar twee herkansingen na de 

laatste periode. 

2.4 Herkansingsmogelijkheden die niet gebruikt zijn, vervallen; m.a.w. je kunt in een 

volgende periode geen aanspraak maken op eerder niet gebruikte 

herkansingsmogelijkheden. 

2.5 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde 

toets geldt als definitief cijfer voor die toets. Echter, mocht er sprake zijn van een 

onregelmatigheid bij de herkansing, dan kan het bevoegd gezag het cijfer 1 

toekennen als definitief cijfer voor de toets. Zie ook artikel 3.4. 

2.6 Een eenmaal gemaakte toets kan achteraf niet meer (door ziekte of andere 

persoonlijke omstandigheden tijdens de toets) ongeldig verklaard worden. 
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2.7 Wanneer door onregelmatigheden, zoals vermeld in artikel 3.1, het cijfer 1 aan 

een toets is toegekend, mag deze toets niet herkanst worden. 

2.8 Als de leerling afwezig is in een of meer lessen op de dag van de herkansingen, 

vervalt de herkansing van die dag voor die leerling. 

2.9 In geval van ongeoorloofde afwezigheid bij vaklessen en overige 

onderwijsactiviteiten kan de schoolleiding het recht op herkansing van het 

schoolexamen geheel of gedeeltelijk intrekken, maar niet voordat de leerling over 

de afwezigheid is gehoord en van dit artikel in kennis is gesteld. 

2.10 Het niet op tijd inleveren van een praktische opdracht of een handelingsdeel leidt 

ook tot het verlies van de herkansing. 

2.11 Alleen praktische opdrachten waarvan de uitvoering op een bepaald moment 

ingeroosterd is, kunnen bij afwezigheid van de leerling door ziekte ingehaald 

worden. 

2.12 Voor het maken van een herkansing moet een leerling zich opgeven voor een 

bepaalde deadline. Die deadline is een harde afspraak. Als een leerling te laat is 

met opgeven, vervalt het recht om te herkansen. 

2.13 In bijzondere gevallen kan uitsluitend in overleg met de conrector afgeweken 

worden van bovenstaande regels. Als een kandidaat het niet eens is met de 

uitkomst van dat overleg, kunnen de ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat zich 

per mail richten tot de examencommissie met het verzoek de beslissing te 

heroverwegen. De beslissing van de examencommissie is vervolgens bindend. 

 

3. ONREGELMATIGHEDEN SCHOOLEXAMEN 

3.1 Indien een kandidaat zich onttrekt aan (een onderdeel van) het schoolexamen, 

c.q. in strijd handelt (of heeft gehandeld) met het examenreglement, c.q. zich 

schuldig maakt (of zich schuldig heeft gemaakt) aan bedrog of enige andere 

onregelmatigheid, kan de rector maatregelen treffen. Onder "het zich onttrekken 

aan" wordt mede verstaan het zonder geldige redenen niet (op tijd) aanwezig zijn 

bij een toets en het niet op de in het PTA genoemde tijd inleveren van 

handelingsdelen/praktische opdrachten. 

3.2 Technische mankementen (defecte printer e.d.) of afwezigheid op de dag van 

inleveren gelden niet als excuus voor het te laat inleveren van de onder artikel 4.3 

in het algemene deel genoemde  schriftelijke producten.  

3.3 Waar in het PTA vermeld wordt bij een vak, dat een “product”, praktische 

opdracht of presentatie geleverd moet zijn in week (volgt nummer van die week), 

wordt daar steeds onder verstaan: uiterlijk laatste les van die week voor dat vak. 

3.4 De maatregelen die door het bevoegd gezag al dan niet in combinatie met elkaar 

genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of van 

het centraal examen (waarbij deze toets niet herkanst kan worden);  

b. het ontzeggen van verdere deelneming aan één of meer onderdelen van 

het schoolexamen of van het centraal examen; 

c. het ongeldig verklaren van de reeds afgenomen toetsen van het 

schoolexamen of van het centraal examen; 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden 

uitgereikt na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen 

onderdelen. Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer 

onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in 

het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 

staatsexamencommissie. 
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3.5 Als een praktische opdracht niet op het vooraf aangegeven moment is ingeleverd, 

krijgt een leerling de kans om binnen 7 dagen alsnog de opdracht in te leveren. 

Als de leerling de opdracht binnen deze termijn afmaakt, zal het eindcijfer bepaald 

worden met de formule: eindcijfer = behaalde resultaat x 0,5.  

3.6 Als de (extra) inlevertermijn ook wordt overschreden, wordt dit gezien als een 

onregelmatigheid. Artikel 3.4 treedt dan in werking. 

3.7 Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het schoolexamen wordt ontdekt, 

kan de conrector het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen tevens 

ontzegging van deelname aan het centraal examen inhoudt, ofwel bepalen, dat 

het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd schoolexamen in de door de 

rector en examinatoren aan te wijzen onderdelen en op de door hen te bepalen 

wijze. 

3.8 Alvorens een beslissing als gevolg van artikel 3.4 wordt genomen, hoort de 

coördinator/conrector de kandidaat. Als het gaat om een centraal examen, kan de 

kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. 

De coördinator/conrector deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk 

mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt 

tevens gewezen op het bepaalde in artikel 11 van het Examenreglement. De 

schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de 

ouder(s)/verzorger(s) van de kandidaat en aan de inspectie, als het gaat om een 

centraal examen. 

 

4. UITSLAG 

4.1 De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde 

cijfers ten minste 5,5 is; 

b. hij: 

1. voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 

en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C als 

eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor het andere vak dan 

wel andere hier genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald, en 

2. de rekentoets heeft afgelegd; 

c. hij onverminderd onderdeel b: 

1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een 

eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 

gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor 

een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 

4. 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 behaald, en het 

gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 
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d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het lid 6.2, lager dan 

het eindcijfer 4 heeft behaald; en 

e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk 

deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft 

behaald. 

4.2 Bij de uitslagbepaling volgens het lid 6.1, wordt het gemiddelde van de eindcijfers 

van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één 

vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, 

culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk.  

a. Het profielwerkstuk op vwo is een werkstuk, waarin op geïntegreerde wijze 

kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen. Het heeft betrekking 

op één of twee vakken. Ten minste één van de vakken heeft een omvang 

van 400 uur of meer voor het vwo en 320 uur of meer voor havo. De 

studielast is 80 uur. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. 

Dit cijfer maakt deel uit van het combinatiecijfer. 

b. Het combinatiecijfer op havo en vwo bestaat uit het gemiddelde van de 

eindcijfers van maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming (ckv) en 

het profielwerkstuk. Voor de onderdelen van het combinatiecijfer mag geen 

cijfer lager zijn dan een 4. Een leerling in het gymnasium volgt klassieke en 

culturele vorming (kcv) als onderdeel van een van de klassikale talen. 

 

5. CUM LAUDE 

5.1 Voor vwo moet gemiddeld voor de grote vakken in het gemeenschappelijk deel, 

het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel samen minimaal 8,0 zijn 

behaald. Bij 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude. Bovendien mag 

geen eindcijfer lager zijn dan een 7. Voor deze bepaling worden eventuele extra 

vakken buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt geen 

probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan 7, maar 

hier geldt dat het cijfer voor de samenstellende onderdelen wel lager mag zijn dan 

7. Een 8 voor maatschappijleer en een 5 voor het profielwerkstuk levert 

gemiddeld een 7 op. Door de 5 voor het profielwerkstuk wordt de cum laude 

vermelding niet getorpedeerd. De rekentoets telt niet mee, omdat deze ook niet 

cijfermatig meetelt bij de uitslagbepaling. 

 

Zie voor de tekst van de regeling: Artikel 52a lid 1 Eindexamenbesluit VO 

 

7.2      Voor havo moet het gemiddelde van de grote vakken in het gemeenschappelijk 

deel, het profieldeel en het hoogste cijfer in het vrije deel samen minimaal 8,0 

zijn. Geen eindcijfer mag lager zijn dan een 6. Voor deze bepaling worden 

eventuele extra vakken buiten beschouwing gelaten. Een 5 voor een extra vak 

vormt geen probleem voor cum laude. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn 

dan 6, maar de samenstellende onderdelen mogen wel lager zijn dan 6. Een 7 

voor maatschappijleer en een 4 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 6 

op. Door de 4 voor het profielwerkstuk wordt de cum laude vermelding niet 

getorpedeerd. De rekentoets telt niet mee, omdat deze ook niet cijfermatig 

meetelt bij de uitslagbepaling. 

 

Zie voor de tekst van de regeling: Artikel 52a lid 2 Eindexamenbesluit VO 


