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Beste (eind)examenkandidaat, 

Bij deze krijg je een exemplaar van het examenreglement dat het AXIA College hanteert bij het 

afnemen van het schoolexamen en de eindexamentoetsen. Voor een deel komt deze werkwijze 

voort uit het examenbesluit van de rijksoverheid en voor een ander deel is het aangepast aan 

onze specifieke situatie.  

Dat kan ertoe leiden dat het verhaal aangaande de materie, in zijn geheel, wat verwarrend 

werkt. De materie is sowieso al ingewikkeld en als een school voor VSO daar zo goed en 

doortimmerd mogelijk mee aan de slag gaat en een en ander aanpast aan een context binnen 

het speciaal onderwijs, dan wordt het wellicht wat onoverzichtelijk voor de leek.  

Dat ís het echter niet. Het gaat hier om maatwerk en de uiteindelijke wijze van werken is 

bekeken en goedgekeurd door de Inspectie voor het Onderwijs. 

Daarmee gaat het hier dus wel over een belangrijk stuk. Het geeft aan welke rechten en 

plichten de school kent en welke jij als (eind)examenkandidaat hebt. Met sommige beschreven 

situaties kun jij te maken krijgen. Dan is het van belang dat je op de hoogte bent. Lees het dus 

goed door en stel daar, waar iets onduidelijk is, vragen op school.  

In het ‘Programma van Toetsing en Afsluiting’ (PTA) vind je het overzicht van de eisen die in de 

verschillende onderdelen van het schoolexamen aan je worden gesteld. Deze programma’s  

kun je het beste bespreken met de  docent/examinator. Eventueel je mentor. In het PTA wordt 

ook vermeld welke delen van het schoolexamen op wélk moment plaatsvinden.  

Deze informatie is met name van toepassing op het beroepsgerichte examenprogramma. Dit 

vak wordt gedeeltelijk geëxamineerd op het AXIA college en gedeeltelijk op Het Element 

(locatie Hooglandseweg Noord, te Amersfoort). 

Bewaar dit verhaal goed. Lees het en bespreek het ook thuis. Zet belangrijke data in je agenda. 

We verwachten dat je ook zélf regie neemt in het proces van het behalen van je diploma.  

Later, in het eindexamenjaar zelf, publiceren we aanvullende informatie over het Centraal 

Examen (CE en CSPE). Ga ervoor! 

 

Hans Extra, afdelingsleider VMBO. 
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examen op het Axia College locatie Vondellaan 

Op het Axia College locatie Vondellaan kunnen de leerlingen examen doen voor de richtingen 

VMBO basisberoepsgerichte leerweg en VMBO kaderberoepsgerichte leerweg. Zij krijgen dan 

een officieel diploma waarmee ze kunnen doorstromen naar het MBO, respectievelijk niveau 2 

(na basis) of niveau 3 (na kader).  

 

De leerlingen kiezen in het tweede leerjaar een profiel voor de bovenbouw. Er worden op het 

Axia College twee profielen aangeboden: Economie & Ondernemen (E&O) en Zorg & Welzijn 

(Z&W).  

 

staatsexamen: 

Alle leerlingen doen examen in de theorievakken: Nederlands, Engels, wiskunde en 

maatschappijleer. Deze vakken, en het profielgerichte theorievak economie (E&O) of biologie 

(Z&W), worden geëxamineerd via het staatsexamen. Het staatsexamen bestaat uit twee 

verplichte onderdelen: het centraal examen (CSE) en het college-examen. Het centraal examen 

is een schriftelijk (digitaal) examen en is gelijk aan het centraal examen op ‘gewone’ scholen. 

Dit wordt afgenomen in april. Het college-examen vervangt de schoolexamens (SE) in het 

‘gewone’ voortgezet onderwijs. Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een 

mondeling. Wanneer deze examens worden afgenomen ligt nog niet vast, meestal zijn de 

mondelinge examens in juli. Voor Engels en maatschappijleer is er ook een schriftelijk college-

examen.  

 

praktijkexamen: 

Naast de theorie-examens doen de leerlingen examen in de praktijkvakken E&O of Z&W. Het 

centraal schriftelijk praktijk examen (CSPE) voor deze vakken vindt plaats op Het Element (een 

reguliere school voor basis- en kaderonderwijs). De schoolexamens (SE) zijn op het Axia 

College. De leerlingen krijgen op 1 oktober van het derde en vierde leerjaar een programma 

van toetsing en afsluiting (PTA). Daarin staat precies beschreven hoe het schoolexamencijfer is 

opgebouwd: welke toetsen tellen mee, wanneer zijn de toetsen en hoe vaak tellen ze mee. 

Naast de profielvakken van E&O en Z&W staan er ook andere onderdelen in het PTA. Deze 

onderdelen zijn verplicht. Het betreft de stage, loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) en de 

kennismakingsvakken (keuzevakken in het regulier). Wij volgen in het PTA de landelijk gestelde 

eindtermen voor VMBO basis en kader. 

 

cijferlijst 

Op je cijferlijst bij je diploma staan de cijfers voor de theorievakken (helft college-examen, helft 

CSE), het eindcijfer voor je profielvak (helft SE, helft CSPE) en alle cijfers voor de 

kennismakingsvakken. Het cijfer voor stage is een onderdeel van het SE van je profielvak. 

Voor een schematische weergave en de normering Wanneer ben ik geslaagd, zie bladzijde 4. 

 

diploma-uitreiking 

De diploma’s worden uitgereikt door de voorzitter van de staatsexamens. De uitreiking vindt 

daarom plaats in juli, aansluitend aan de mondelinge examens. 

 

De onderwijsinspectie (mevrouw H. Kook) heeft deze examenconstructie gecontroleerd tijdens 

schoolbezoeken in het schooljaar 2015-2016 op het Axia College en Het Element, en 

goedgekeurd.  
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schematische weergave 

regulier 

SE = SchoolExamen voor alle vakken: theorie vakken, profielvakken en keuze vakken (PTA) 

CSE = Centraal Schriftelijk Examen (digitaal) voor theorievakken 

CSPE = Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (digitaal en praktijk) voor profielvak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axia College 

SE = SchoolExamen voor profielvakken en kennismakingsvakken (PTA) op Axia 

College-examen = ‘schoolexamens’ van het staatsexamen voor theorievakken op Axia 

CSE = Centraal Schriftelijk Examen (digitaal) voor theorievakken via staatsexamen op Axia 

CSPE = Centraal Schriftelijk Praktijk Examen (digitaal en praktijk) voor profielvak op Element 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wanneer ben ik geslaagd 

 

Om te slagen moet je aan alle onderstaande eisen voldoen. 

Je bent geslaagd met:  

een gemiddeld cijfer van al je centrale (praktijk) examens (CSE en CSPE) van 5,5 of hoger. 

Je bent geslaagd met: 

een eindcijfer voor Nederlands van een 5 of hoger. 

Je bent geslaagd als: 

 al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of; 

 je één 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 

 je één 4 hebt, minimaal één 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of; 

 je twee keer een 5 hebt, minimaal één 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 

 geen enkel eindcijfer lager dan een 4 is.  

SE (50%) 

Eindcijfer 

 

SE (50%) 

Eindcijfer CSE (50%)  

((50%) 
CPSE (50%) 

(50%)   

Keuzevakken Combinatie 

cijfer 

College examen 
(50%) 

Eindcijfer 

 

SE (50%) 

Eindcijfer CSE (50%)  

((50%) 
CPSE (50%) 

(50%)   

Kennismakings 

vakken 

Combinatie 

cijfer 
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Begripsbepalingen  

Bevordering:   toelating tot het onderwijs in een volgend 

leerjaar  

Vestigingsdirecteur:  de directeur van Het Element locatie Hooglandseweg Noord Amersfoort 

en directeur van Axia College Vondellaan.  

Afdelingsleider:  degene belast met de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken van 

een afdeling.  

Eindexamen:  een examen in de artikelen 11 tot en met 13 en 22 t/m 25 van het 

eindexamenbesluit Vwo/Havo/Mavo voor voorgeschreven vakken dan wel 

een aantal deeleindexamens dat tezamen een eindexamen vormt.  

Eindexamenbesluit:  het besluit examens Vwo/Havo/VMBO.  

Examendossier:  het geheel van documentatie van de onderdelen van het schoolexamen 

zoals die door de kandidaat zijn gemaakt en in een door het bevoegd 

gezag gekozen vorm worden bewaard.  

Examenstof:   de aan de kandidaat te stellen eisen.  

Examinator:  de docent die belast is met het onderwijs aan en de beoordeling van een 

of meer kandidaten.  

Handelingsdeel:  een handelingsdeel bestaat uit opdrachten waarvan per kandidaat moet 

worden vastgesteld of deze “naar behoren” zijn uitgevoerd.  

Herexamen:  het opnieuw afleggen van een (deel van een) centraal examen of van een 

schoolexamen in een vak.  

Herkansing:   het opnieuw deelnemen aan een toets van het schoolexamen.  

Inhalen:   het alsnog deelnemen aan een toets van het schoolexamen.  

Inspectie:  de inspectie belast met toezicht op het voortgezet onderwijs/ speciaal 

onderwijs.  

Kandidaat:  een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

toegelaten; voor “hij” leze men tevens “zij”, voor “zijn” tevens “haar”.  

Leerweg:  in het VMBO is sprake van vier leerwegen: de theoretische, de gemengde, 

de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg  

Praktische opdracht:  bij de uitvoering van praktische opdrachten worden met name 

vaardigheden getoetst.  

Profiel:  het profiel, bedoeld in artikel 12, tweede lid van de wet op het voortgezet 

onderwijs.  

PTA:  programma van toetsing en afsluiting: overzicht aan 

schoolexamenonderdelen in VMBO 3 en 4,  

Schoolexamen:  het geheel van door de docenten beoordeelde toetsen en/of 

handelingsdelen van in het programma van toetsing en afsluiting 

opgenomen voortvloeiende verplichtingen voor de kandidaat.  

Schoolexamenperiode: examenperiode gedurende het (voor)eindexamenjaar waarin een aantal 

schriftelijke en/of mondelinge toetsen wordt afgenomen.  

Toets:  onder een toets wordt in dit reglement verstaan elke schriftelijke of 

mondelinge toetsing van kennis of vaardigheden en elk werkstuk of 

practicum waarvan tevoren is aangekondigd dat de beoordeling meetelt 

bij de bepaling van het eindcijfer voor de vakken waarover het 

schoolexamen zich uitstrekt.  

Vakken:   vakken, deelvakken en overige programmaonderdelen.  
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Artikel 1. Algemene bepalingen  

 

1. Het examen is geregeld in het Examenreglement Axia College Vondellaan. Dit 

examenreglement wordt vastgesteld door het college van bestuur (daartoe door het bevoegd 

gezag gemandateerd). Het is gebaseerd op het examenbesluit Vwo/Havo/Mavo/Vbo 1989 en 

bevat regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens 

het eindexamen en de samenstelling en het adres van de commissie van beroep.  

2. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de locatiedirecteur. De locatiedirecteur 

deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokkenen; voor zover nodig: de 

kandidaat, examinatoren en de inspectie.  

3. De vestigingsdirecteur kan uitzonderingssituaties in bepaalde omstandigheden toestaan.  

4. Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking heeft 

over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of kan vermoeden, is verplicht tot 

geheimhouding daarvan.  

 

Artikel 2. Toelating tot het eindexamen 

  

1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van een school en de leerlingen van een afdeling in de 

gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen.  

 

Artikel 3.  Afnemen eindexamen  

 

1. De directeur en de examinatoren van een school voor voortgezet onderwijs nemen onder 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het eindexamen af.  

2. De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een van de personeelsleden van 

de school aan tot secretaris van het eindexamen.  
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Artikel 4. Indeling eindexamen  

 

1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen 

dan wel uit beide.  

 

Artikel 5. Onregelmatigheden  

 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien 

van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, 

dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.  

 

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

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

 

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

centraal examen,  

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

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,  

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

schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen,  

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

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.  

 

3. Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 

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

van het centraal examen.  

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

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

aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.  

5. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen benadeeld voelt, kan hij 

de klacht binnen drie schooldagen, nadat de aanleiding tot klacht zich heeft voorgedaan, 

schriftelijk kenbaar maken bij de vestigingsdirecteur. De vestigingsdirecteur deelt zijn 

beslissing met redenen omkleed schriftelijk aan de kandidaat mee.  

 

 

 

 

Artikel 6. Eindexamen vmbo basisberoepsgerichte leerweg  

 

1. Het eindexamen vmbo voor zover het betreft de basisberoepsgerichte leerweg omvat in elk 

geval:  

a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge in artikel 10b, vijfde lid, van de wet, 

omvat,  

b. de twee vakken die het sectordeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet, omvat,  

c. profielvakken, behorende bij het gekozen profiel, 

d.  Naast het beroepsgerichte profielvak bestaat het examenprogramma uit minimaal vier beroepsgerichte 

keuzevakken (kennismakingsvakken), 

e. de stage. 
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Artikel 7. Eindexamen vmbo 

kaderberoepsgerichte leerweg  

 

1.Het eindexamen VMBO voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg omvat in elk 

geval:  

a. de vakken die het gemeenschappelijk deel ingevolge in artikel 10b, vijfde lid, van de wet, 

omvat,  

b. de twee vakken die het sectordeel ingevolge artikel 10b, zesde lid, van de wet, omvat,  

c. profielvakken, behorende bij het gekozen profiel,  

d. Naast het beroepsgerichte profielvak bestaat het examenprogramma uit ten minste vier 

beroepsgerichte keuzevakken (kennismakingsvakken), 

e. de stage.  

 

Artikel 8. Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)  

 

1. Op grond van het examenbesluit stelt de vestigingsdirecteur jaarlijks vóór 1 oktober een 

programma van toetsing en afsluiting vast (PTA). In dit programma wordt in elk geval 

aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen (profielvak en 

kennismakingsvakken) worden getoetst, plus de verdeling van de examenstof over de toetsen 

van het schoolexamen, de wijze waarop de toetsen van het schoolexamen worden afgenomen, 

alsmede de regels die aangeven op welke wijze de cijfers voor het schoolexamen voor een 

kandidaat tot stand komen.  

 

2. Het eindexamen bestaat voor het praktijkvak uit een schoolexamen en uit een centraal 

examen CPSE.  

 

3. In het programma van toetsing en afsluiting worden per schoolsoort tenminste aangegeven:  

a. de onderdelen van het examenprogramma die in de loop van het schoolexamen worden 

afgenomen in de diverse leerjaren;  

b. de wijze waarop de toetsing geschiedt;  

c. de zwaarte van de betreffende toets of praktische opdracht.  

d. de momenten waarop opdrachten dienen te worden ingeleverd dan wel dienen te zijn 

afgerond.  

 

4. Het cijfer voor het beroepsgerichte programma komt als volgt tot stand: De helft van het 

cijfer wordt bepaald door het SchoolExamen (SE) in het derde- en vierde leerjaar. De andere 

helft wordt bepaald door het Centraal Examen (CSPE) en dit wordt afgenomen op Het Element. 

 

5. Naast de in de PTA’s genoemde schoolexamens telt het gemiddelde van alle gemaakte 

toetsen uit klas 3 en 4 mee voor de bepaling van het eindcijfer van klas 4.  

 

6. Het aantal in het PTA genoemde toetsen is het maximum dat voor dat vak afgenomen wordt. 

Door buitengewone omstandigheden kan het voorkomen dat niet alle in het PTA genoemde 

toetsen worden afgenomen.  

 

7. Als een leerling het gehele leerjaar overdoet, vervallen alle resultaten die de leerling heeft 

behaald toen hij het betreffende leerjaar voor de eerste keer deed.  

 

8. Het schooljaar klas 3 is verdeeld in 3 periodes. Het schooljaar klas 4 is verdeeld in 2 

periodes. In elke periode heeft de leerling het recht om 1 toets (die daarvoor in aanmerking 

komt, zie PTA’s) te herkansen, waarbij het laatste cijfer telt.  

 

9. Als er in een periode geen gebruik gemaakt wordt van het recht op herkansen, vervalt die 

herkansing.  
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Artikel 9. Schoolexamen en examendossier  

 

1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt.  

 

2. Het schoolexamen wordt tenminste een week voor de aanvang van het centraal examen 

afgesloten. Het bevoegd gezag kan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of andere van zijn 

wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen 

afsluiten verwijzen naar het tweede en eventueel derde tijdvak.  

 

3. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het tweede lid, 

zendt het de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen zo spoedig mogelijk aan de 

inspectie.  

 

 

4. Met inachtneming van de door de Minister bepaalde termijnen van melding van eindcijfers 

van het schoolexamen wordt door de vestigingsdirecteur vastgesteld op welke datum het 

schoolexamen moet zijn afgesloten voor die vakken waarin de kandidaten tevens centraal 

examen afleggen.  

 

5. Toetsen voor het schoolexamen vinden in principe plaats tijdens centrale toetsperioden. 

Voor sommige onderdelen wordt een uitzondering gemaakt.  

 

6. Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat bekend:  

a. welk cijfer of welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,  

b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld,  

 

7. De tijdstippen waarop de zittingen beginnen, worden ofwel aangegeven in het boekje 

“Programma van toetsing en afsluiting” dat aan het begin van het cursusjaar aan de kandidaten 

wordt uitgereikt ofwel via een aparte overzichtslijst verstrekt. Aanvullende informatie wordt 

ruim voor het begin van een toetsperiode uitgereikt.  

 

8. Deelname aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 

De kandidaat dient voor de aanvang van een examenzitting zeer bijzondere 

familieomstandigheden (ernstige ziekte, overlijden) alsmede eigen ziekteverschijnselen te 

melden bij de afdelingsleider of locatieleider. In overleg met hem moet van tevoren duidelijk 

vastgesteld worden of de kandidaat in dat geval in staat is aan de toets van het schoolexamen 

of het Centraal Examen deel te nemen.  

 

9. Wanneer door ziekte of een andere geldige reden een toets gemist wordt, moet deze toets 

worden ingehaald binnen twee weken op afspraak met de vakdocent. Als een toets niet op 

tijd wordt ingehaald of de leerling is op het inhaalmoment afwezig zonder geldige reden kan de 

afdelingsleiding, in overleg met de docent, besluiten voor deze toets het cijfer 1 toe te kennen 

of andere maatregelen volgens artikel 6 te nemen.  

 

10. De kandidaat blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor het op correcte wijze 

achterlaten van het complete examenwerk, dat wil zeggen de opgaven en de uitwerkingen.  
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Artikel 9a. Examendossier  

 

Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van de 

onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag 

gekozen vorm. Het examendossier voor het vmbo omvat tevens de resultaten die de leerling 

heeft behaald voor de vakken, bedoeld in artikel 26g, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit 

W.V.O. of artikel 26i, tweede lid, van dat besluit, voor zover in die vakken geen eindexamen is 

afgelegd.  

 

Artikel 9b. Inleveren werk examendossier  

 

1. Voor bepaalde vakken zijn in het PTA data bepaald waarop praktische opdrachten en 

opdrachten van handelingsdelen moeten worden afgerond, gepresenteerd c.q. ingeleverd. 

Wanneer de kandidaat een praktische opdracht of opdracht van een handelingsdeel niet op de 

voorgeschreven datum heeft afgerond of het resultaat gepresenteerd, wordt dit beschouwd als 

zich aan het schoolexamen onttrokken te hebben (artikel 6 onregelmatigheden is van 

overeenkomstige toepassing).  

 

2. De docent meldt dat direct aan de locatiedirecteur, waarna een uitspraak volgt. Van de 

uitspraak worden zowel de kandidaat als de ouders schriftelijk op de hoogte gebracht.  

3. Indien de kandidaat niet in staat is het in te leveren stuk persoonlijk aan de docent aan te 

reiken, dan zorgt de kandidaat ervoor dat dit op een andere wijze gebeurt, eveneens uiterlijk 

op de vastgestelde datum.  

4. Indien het handelingsdeel te laat wordt ingeleverd of incompleet is, volgt in principe een 

extra opdracht die met voldoende moet worden beoordeeld. De verbetering of aanvulling van 

het handelingsdeel en het maken van de extra opdracht vindt plaats op een door de afdeling te 

bepalen plaats en tijdstip.  

5. Indien handelingsdelen met onvoldoende worden beoordeeld, volgt een mogelijkheid om het 

geleverde werk aan te vullen of te verbeteren om tot een voldoende beoordeling te komen.  

6. Wanneer er aan het einde van een periode nog onderdelen van het PTA openstaan moeten 

deze tijdens dezelfde periode op school worden afgerond. Ook nog niet afgeronde extra 

opdrachten voor het te laat inleveren van handelingsdelen moeten dan gemaakt worden.  
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Artikel 10. Beoordeling schoolexamen  

1. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit 

een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10.  

2. Het eindcijfer komt, zo ver in het PTA niet anders vermeld, als volgt tot stand: gemiddelde 

van alle SE cijfers. Daarbij rekening houdend met de weging. 

 

Artikel 10a. Herexamen schoolexamen vmbo  

 

1. Het bevoegd gezag stelt vast hoe het cijfer van het in het eerste lid bedoelde herexamen 

wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het 

eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen 

in dat vak.  

2. Het schooljaar klas 3 is verdeeld in 3 periodes. Het schooljaar klas 4 is verdeeld in 2 

periodes. In elke periode heeft de leerling het recht om 1 toets (die daarvoor in aanmerking 

komt, zie PTA’s) te herkansen, waarbij het laatste cijfer telt.  

3. Herkansingen vinden plaats op een door de afdeling bepaalde plaats en tijdstip, waarbij de 

aanmelding voor een herkansing dient te gebeuren via de mentor.  

4. Een leerling die zich terugtrekt van een schriftelijke herkansing of geen gebruik maakt van 

de herkansing heeft geen recht meer op deze herkansingsmogelijkheid.  

 

Artikel 11. Tijdvakken en afname centraal examen  

 

1. Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs kent een eerste, tweede en 

derde tijdvak.  

2. Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar.  

3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het College voor 

examens.  

4. Het College voor examens kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal 

kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het  

College voor examens.  

5. Bij toepassing van het derde of vierde lid, gelden de volgende regels:  

a. de directeur deelt (via Het Element of DUO staatsexamens) aan Onze Minister mee welke 

kandidaten het centraal examen zullen afleggen en in welke vakken;  

b. de kandidaten leveren de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere 

door hen gemaakte stukken in bij een van degenen die toezicht houden. Het College voor 

examens bepaalt, in welke gevallen wordt afgeweken van de eerste volzin alsmede in welke 

gevallen en op welk tijdstip de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in 

die volzin aan de kandidaten worden teruggegeven;  

c. het College voor examens deelt het door de kandidaat behaalde cijfer voor het centraal 

examen aan de directeur mee.  

 

6. Het College voor examens kan bepalen dat een toets wordt afgenomen op een tijdstip dat is 

gelegen voor de aanvang van het eerste tijdvak.  
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Artikel 12. Opgave kandidaten centraal examen  

 

1. De directeur deelt jaarlijks voor 1 oktober aan Het Element/ DUO mee hoeveel kandidaten in 

elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. Het element/ DUOgeeft 

de deelname door aan de minister.  

2. De directeur (van Het Element Hooglandseweg noord) zendt jaarlijks ten minste drie dagen 

voor de aanvang van de centrale examens in het eerste tijdvak aan Onze Minister een lijst 

waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij centraal examen zal afleggen 

en waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft gehaald. 

Voor de aanvang van het tweede tijdvak zendt de directeur een lijst met de kandidaten, de in 

het eerste tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers, de voor zover van toepassing, alsnog 

behaalde cijfers voor het schoolexamen, alsmede een overzicht van het vak of de vakken 

waarin elke kandidaat centraal examen zal afleggen, aan Onze Minister.  

 

3. De examencommissaris geeft jaarlijks voor 1 december bij DUO de leerlingen op die 

deelnemen aan het staatsexamen. 
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Artikel 13. Regels omtrent het centraal 

examen  

 

1. Onze Minister zorgt ervoor dat de opgaven, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Wet 

College voor examens tijdig beschikbaar worden gesteld aan de directeur van de school (Het 

Element).  

2. 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. Het College 

voor examens kan opgaven aanwijzen waarop de eerste volzin niet van toepassing is.  

3. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen 

van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededelingen van het 

College voor examens.  

4. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt 

uitgeoefend.  

5. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in bij de 

directeur samen met het gemaakte examenwerk.  

6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot 

die toets worden toegelaten.  

7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven 

in het examenlokaal tot het einde van die toets.  

 

 

Artikel 14. Regels omtrent het schoolexamen 

 

1.Indien de kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de locatiedirecteur of een 

door hem daartoe gemachtigde functionaris, een onderdeel van het schoolexamen niet kan 

doen op de daarvoor vastgestelde tijdstip, dan wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld 

het betreffende onderdeel alsnog af te leggen. 

 

2.De kandidaat is verplicht tijdens toetsen van het schoolexamen aanwezig te zijn. Alleen 

wegens ziekte of andere zwaarwegende redenen kan de vestigingsdirecteur/locatieleider de 

kandidaat toestaan een of meer toetsen te verzuimen. Afspraken met de tandarts of dokter 

worden niet als zwaarwegende redenen aangemerkt.       

                                                      

3.Als de kandidaat tijdens een zitting onwel wordt, kan deze onder begeleiding het 

examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de vestigingsdirecteur/ 

locatieleider of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Of de kandidaat dan extra 

tijd krijgt, hangt af van overleg met de inspecteur. 

 

4. Wanneer de kandidaat wegens aantoonbare ziekte of andere persoonlijke omstandigheden 

niet aan een toets van het schoolexamen kan deelnemen, dient dit door de kandidaat of een 

van de ouders voor aanvang van de betreffende toets te worden meegedeeld aan de 

vestigingsdirecteur/locatieleider/afdelingsleider, onder uitdrukkelijke mededeling dat er een 

schoolexamentoets gemist zal worden. Tevens dient bij ziekte de huisarts van de ziekte op de 

hoogte gebracht te worden. Controle door middel van huisbezoek door de schoolleiding is 

mogelijk. De vestigingsdirecteur/locatieleider kan aan een arts die daarvoor namens de school 

optreedt, een verklaring vragen waaruit blijkt dat de kandidaat niet in staat was aan de toets 

deel te nemen. Deze regel geldt ook, als de kandidaat niet in staat is een werkstuk, scriptie of 

literatuurlijst op tijd af te ronden wegens aantoonbare ziekte of andere persoonlijke 

omstandigheden.  
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5. Na afloop van de ziekte dient de kandidaat een 

schriftelijke bevestiging van de ziekte en de duur ervan aan de 

vestigingsdirecteur/locatieleider te overhandigen.                                         

 

6. Eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet meer door ziekte of andere persoonlijke 

omstandigheden ongeldig worden verklaard.                                                                              

 

7. Wanneer een kandidaat om andere dringende redenen dan wegens ziekte meent niet aan een 

toets van het schoolexamen te kunnen deelnemen, dient een van de ouders of de kandidaat 

zelf (indien 18 jaar of ouder) bij de vestigingsdirecteur/locatieleider tevoren onder opgave van 

redenen een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen. Zonder voorafgaande toestemming van 

de vestigingsdirecteur/locatieleider is het niet toegestaan te verzuimen.                                    

 

8. In geval van absentie bij een toets voor het schoolexamen zonder voorafgaande 

toestemming van de vestigingsdirecteur/locatieleider beslist deze of de kandidaat voor het 

verzuim geldige redenen had.                                                                                                    

 

9. Als de kandidaat te laat is, mag hij, behalve bij luistertoetsen en mondelinge examens, 

uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. 

De kandidaat levert echter het gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip, 

dat ook voor andere kandidaten geldt.  

 

10. De deur wordt ongeveer vijf minuten voor aanvang dichtgedaan. Komt de kandidaat te laat 

bij een luistertoets of een mondeling examen, dan wordt hij niet meer toegelaten.  

 

11. Komt de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag hij aan een zitting niet meer 

deelnemen. Bij een geldige reden, - ter beoordeling van de vestigingsdirecteur -, kan de 

kandidaat voor dat vak deelnemen aan een van de inhaalzittingen van het SE en het tweede 

tijdvak van de CE-zitting.  

 

12. Gedurende het laatste kwartier mag de kandidaat het examenlokaal niet verlaten. Een 

surveillant geeft overigens altijd aan, dat het laatste kwartier is aangebroken. Aan het einde van 

de zitting moet de kandidaat wachten tot een van de surveillanten aangeeft dat hij kan 

vertrekken. Alleen op die manier zijn vergissingen met het inleveren van de 

examenuitwerkingen te voorkomen.  

 

13. Mochten zich omstandigheden voordoen die geconcentreerd werken bemoeilijken, dan 

dient de kandidaat een van de surveillanten direct in te lichten, waardoor passende 

maatregelen kunnen worden getroffen.  

 

14. Jassen, tassen, zendapparatuur, mobiele telefoons, MP3-spelers e.d. blijven buiten de 

examenruimte of op een nader aan te wijzen plaats.  

 

15. De woordenboeken, tabellen en rekenmachines die mogen worden gebruikt, kunnen aan 

het begin van elke examenzitting worden gecontroleerd. Als er iets niet in orde is, loopt de 

kandidaat het risico het zonder het desbetreffende hulpmiddel te moeten stellen.  

 

16. Als een kandidaat niet zeker weet wat wel en niet mag, vraagt hij dat – voorafgaand aan de 

zitting - aan de aanwezige surveillanten.  

 

17. Het werk mag niet met potlood worden gemaakt. Dit laatste is niet van toepassing op 

tekeningen en grafieken.  

 

18. Door deelname aan een examenzitting geeft de kandidaat te kennen op de hoogte te zijn van en in 
te stemmen met de strekking van dit examenreglement.  
 
Artikel 15. Verhindering centraal examen  

 

1. 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 



 

16 
 

tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal 

examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien.  

2. 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 het College voor examens zijn eindexamen te voltooien.  

3. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de 

directeur.  
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Artikel 16. Eindcijfer eindexamen  

 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit 

de reeks 1 tot en met 10.  

 

2. De directeur/ voorzitter van het staatsexamen bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig 

gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien 

de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 

achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger 

is, naar boven afgerond.  

 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen 

tevens het eindcijfer.  

 

 

Artikel 17. Herkansing centraal examen  

1. De kandidaat heeft voor één vak van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen heeft 

afgelegd het recht om in het tweede tijdvak of in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan 

het centraal examen of aan het CSPE, met dien verstande dat indien het betreft het eindexamen 

van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo, dit recht eveneens bestaat voor het 

cspe af te nemen door het bevoegd gezag aansluitend aan het eerste tijdvak of in het tweede 

tijdvak. De herkansing van het CSPE bestaat uit het opnieuw afleggen van deze toets of van één 

of meer onderdelen daarvan.  

2. 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.  

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal 

examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.  

4. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief vastgesteld en 

wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.  

 

Artikel 18. Diploma en cijferlijst 

1. De voorzitter van de examencommissie van het staatsexamen reikt op grond van de 

definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat, daaronder mede 

begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan 

van het College voor examens, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld 

die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is in elk geval de leerweg vermeld die 

bij de uitslag is betrokken. Bijgevoegd is een cijferlijst. 

3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste 

samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn 

betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.  

4. Onze Minister stelt het model van de cijferlijst vast.  

5. De voorzitter en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de cijferlijsten.  

6. Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de 

voorzitter er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken 

waarin in datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op 

de cijferlijst.  
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Artikel 19. Deelcertificaten  

 

1. Indien de kandidaat een centraal examen of een afsluitend schoolexamen in één of meer 

vakken heeft afgelegd in het voorlaatste leerjaar en vervolgens de school verlaat zonder het 

eindexamen te voltooien, verstrekt de voorzitter hem deelcertificaten.  

2. Op de deelcertificaten worden het vak of de vakken waarin de kandidaat centraal examen 

heeft afgelegd vermeld, alsmede het cijfer van het schoolexamen, het cijfer van het centraal 

examen en het eindcijfer, met de aantekening of gebruik is gemaakt van de 

herkansingsmogelijkheid.  

3. Onze Minister stelt het model van de deelcertificaten vast.  
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Artikel 19c. Duplicaten, afgifte 

verklaringen en vervangende opleidingsdocumenten  

 

1. Duplicaten van afgegeven diploma's, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten 

worden niet verstrekt.  

2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, welke 

verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door Onze Minister 

worden verstrekt.  

 

Artikel 20. Afwijking wijze van examineren  

 

1. De voorzitter 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 voorzitter de wijze waarop het examen zal worden afgelegd, met dien 

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

spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.  

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

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

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog 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 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.  
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Artikel 21. Bewaren examenwerk  

1. Het werk van het centraal examen en het schoolexamen der 

kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard 

door de voorzitter/ Het Element/ Het Axia College, ter inzage voor belanghebbenden.  

2. De voorzitter/ Het Element 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.  

 


