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Oranje Nassau College 
Vestiging mavo, havo en vwo 
Parkdreef 282 
272724 EZ Zoetermeer 
 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, september 2016 

 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het derde leerjaar, 
 
In dit boekje vindt u het examenreglement voor de leerjaren 3 en 4, 2016 - 2018, 
met daarin een begrippenlijst. In het examenreglement wordt geregeld hoe het CE 
en het SE zijn georganiseerd en worden afgenomen. De toetsen van sommige 
vakken in leerjaar drie gelden alleen voor de overgang naar leerjaar 4. Toetsen van 
sommige andere vakken in leerjaar 3 gelden direct voor het Schoolexamencijfer. In 
het PTO/PTA wordt dit precies aangegeven. 
In de begrippenlijst kunt u de vele afkortingen terugvinden. 
 
Wij raden u aan om het reglement goed door te nemen.  
 
Wanneer u nog vragen heeft kunt u altijd bij de secretaris van de examencommissie 
terecht. 
 
Wij wensen uw zoon/dochter veel sterkte en een succesvolle afsluiting van het exa-
men toe. 
 
 
 
A.G Stoffels, voorzitter examencommissie 
M.C.L. Bakker, secretaris examencommissie 
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Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
  
Artikel 1   Begripsbepalingen 
 
Dit examenreglement verstaat onder: 
 
BBL: Basis Beroepsgerichte Leerweg 

Eén van de vier leerwegen in het vmbo. Het onderwijs in 
de leerweg bereidt voor op de basisberoepsopleiding in 
het aansluitende beroepsonderwijs. 
 

CE of CSE: Centaal Examen of Centraal Schriftelijk Examen 
Een centraal door de CvE vastgesteld examen waarbij de 
kandidaten vragen en opdrachten, eventueel met behulp 
van informatie- en communicatietechnologie, schriftelijk 
beantwoorden. 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van een bindend 
correctievoorschrift of beoordelingsmodel. Een tweede 
correctie door een gecommitteerde behoort tot de moge-
lijkheden. 
 

CvTE: College voor Toetsen en Examens 
 

CSPE: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 
Het CSPE is een CE waarin de vaktheorie uit het be-
roepsgerichte vak gekoppeld is aan de praktijkopdrach-
ten. De beoordeling vindt plaats door de examinator aan 
de hand van bindende beoordelingscriteria. 
 

Directeur: De directeur van de vestiging mavo (vmbo TL) en be-
roepsvoorbereidende leerwegen. 
 

Examendossier: Het dossier bevat een overzicht van de afgelegde toetsen 
en uitgevoerde opdrachten, een overzicht van de resul-
taten en informatie over het handelingsdeel. 
 

Examenprogramma: Een zo volledig mogelijke beschrijving van de eisen 
waaraan examenkandidaten moeten voldoen. 
 

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

Gemeenschappelijk 
deel: 

 
Het totaal van vakken dat voor alle leerlingen verplicht is. 
 

Handelingsdeel: Het totaal van opdrachten gericht op reflectie en het op-
doen van ervaringen. 
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Handelingsopdracht: Een opdracht uit het handelingsdeel. Handelingsop-
drachten worden niet met een cijfer beoordeeld. De op-
drachten moeten door de leerling naar behoren zijn uitge-
voerd om aan het CE te kunnen deelnemen. 
 

Herkansing: Het opnieuw deelnemen aan een toets van het CE of het 
SE. 
 

Inspectie: De inspectie waaronder het Oranje Nassau College res-
sorteert. 
 

Kandidaat: Een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexa-
men of deeleindexamen wordt toegelaten. 
 

KBL: 
 
 
 
 
 
LWT: 
 

Kader Beroepsgerichte Leerweg 
Eén van de vier leerwegen in het vmbo. Deze leerweg 
bereidt voor op verwante opleidingen in het aansluitend 
beroepsonderwijs (vak-, middenkader- en specialisten-
opleidingen). 
 
Leer-Werktraject 

Minister: De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
 

Praktische opdracht: Praktische opdrachten zijn onderdeel van het SE en ko-
men bij alle vakken en programma’s voor. Het gaat om 
activiteiten die een leerling, alleen of in groepsverband, 
zo zelfstandig mogelijk uitvoert. In het algemeen is bij de 
uitvoering praktisch handelen nodig. Zowel het proces als 
het product worden beoordeeld. Binnen de beroepsge-
richte programma’s is de praktische opdracht de opvolger 
van de praktijktoets waarbij de opdracht(en) een min of 
meer natuurgetrouwe weerspiegeling van de (be-
roeps)praktijk is/zijn. 
 
 

Profielwerkstuk: Een vakoverstijgend en binnen het mavo passend onder-
deel van het SE. De kandidaat besteedt hieraan tenmin-
ste 20 uur. Het profielwerkstuk toetst kennis, inzicht en 
vaardigheden en vormt als het ware het sluitstuk van de 
vaardighedentraining. Zowel het proces als het product 
worden beoordeeld. Het moet met voldoende resultaat 
worden afgesloten en wordt apart op de cijferlijst vermeld. 
 

Rekentoets 
 
 
SE: 

De rekentoets is voor alle examenkandidaten verplicht en 
telt mee voor de uitslag van het examen. 
 
Het deel van het examen dat als schoolexamen in het 
examenprogramma is opgenomen. 
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Schooljaar: Het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 
juli van het daarop volgend jaar. 

  
Sector: De beroepsgerichte programma’s in het vmbo zijn onder-

verdeeld in: Zorg en Welzijn, Economie en Techniek-
breed. 
 

  
TL: Theoretische Leerweg (= mavo) 

Eén van de vier leerwegen in het vmbo. Deze leerweg 
bereidt voor op verwante opleidingen in het aansluitende 
beroepsonderwijs (vak-, middenkader- en specialisten-
opleidingen) of het havo. De sectoren zijn onderverdeeld 
in: Zorg en Welzijn, Economie, Techniek en Landbouw. 
 

Toets: Een toets met schriftelijke, digitale of mondelinge vragen 
en opdrachten, of een praktische toets. 
 

Tweede examinator: Een door de school aangewezen examinator.  
 

Vmbo: Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs als be-
doeld in artikel 21 van de wet. 

 

 

Artikel 2 Rechtsgrond en toepassing van dit reglement 
 
1 Dit examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-

MAVO-VBO (inclusief de wijzigingen in verband met het VMBO). Alle daaruit 
voortvloeiende rechten en plichten zijn onverkort van kracht. 
Dit document is te raadplegen op www.examenblad.nl → algemeen → vmbo 
→ eindexamenbesluit en ligt ter inzage bij de secretaris van de examencom-

missie. 
 

2 Dit examenreglement is van toepassing voor de leerwegen die de school aan-
biedt: mavo (vmbo TL) en beroepsvoorbereidende leerwegen BBL en KBL. 

 
3 Het examen wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag afgeno-

men door de directeur en de examinatoren. 
 
 

Artikel 3 Indeling van het eindexamen 
 
1 Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een SE cijfer en een CE cijfer.  

Voor maatschappijleer 1 en voor lichamelijke opvoeding 2  bestaat het 
eindexamen alleen uit een SE cijfer. 
 

2 Het eindexamen vmbo bestaat uit de vakken volgens het gemeenschappelijk 
deel, het sectordeel en het vrije deel, zoals bepaald in de artikelen 22 t/m 25 
van het Eindexamenbesluit. Het SE mavo (vmbo TL) bestaat tevens uit een 
sectorwerkstuk. 

http://www.examenblad.nl/
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3 Het rooster van het CE wordt ten minste 15 werkbare dagen vóór het begin 

van het CE verstrekt. 
 
 
Artikel 4 Toelating tot het eindexamen 
 
1 De school stelt de leerlingen in de gelegenheid in het laatste schooljaar van de 

opleiding een eindexamen af te leggen, met in achtneming van het gestelde in 
dit reglement en het PTO/PTA 2015 – 2017. 

 
2 In afwijking van lid 1 kan de directeur een leerling uit het voorlaatste leerjaar 

toelaten tot het CE in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het 
eindexamen. 

 
3 Dit reglement treedt in werking bij de start van leerjaar 3 op 01-08-2016 en is 

van kracht tot en met het derde tijdvak van het CE in 2018 van leerjaar 4. 
  
4 SE-toetsen worden voor sommige vakken gedurende het derde en vierde 

leerjaar afgenomen, voor andere vakken worden SE-toetsen alleen in het 
vierde leerjaar afgenomen. Het definitieve SE-cijfer wordt ten minste drie 
werkbare dagen vóór het eerste tijdvak van het CE afgesloten. 

 
5 Leerlingen die zijn afgewezen kunnen in overleg met team- / afdelingsleider en 

docenten wellicht van een aantal vrijstellingsregelingen gebruikmaken. 
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Hoofdstuk 2 Inhoud van het eindexamen 
 
Artikel 5 Examenprogramma 
 
1 Het examen heeft betrekking op de door de minister vastgestelde examenpro-

gramma’s waarin zijn opgenomen: 
- een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak 
- welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en 

over welke examenstof het SE zich uitstrekt 
- het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het CE 

 
2 Voor de inhoud van de schoolexamens wordt verwezen naar het PTO/PTA. In 

dit programma wordt de te toetsen examenstof aangegeven, de wijze waarop 
de SE’s plaatsvinden, de beoordeling en de weging van de SE’s, alsmede de 
regels die aangeven op welke wijze het cijfer voor het SE bepaald wordt. 

 
3 Het bevoegd gezag stelt vóór 1 oktober van het derde leerjaar het PTO/PTA 

vast voor leerjaar 3 en 4. 
 
 
Artikel 6 Begrenzing van de vakkenpakketkeuze 
 
1 De kandidaten kiezen, binnen de daarvoor geldende regels in de school en 

met in achtneming van de artikelen 22 t/m 24 van het Eindexamenbesluit, in 
welke vakken zij examen willen afleggen. 

 
2 Voor zover de school hiertoe de mogelijkheid biedt kunnen de kandidaten in 

meer dan het in de artikelen 22 t/m 24 van het Eindexamenbesluit voorge-
schreven aantal vakken  of niet-verplichte delen van de examenstof  examen 
afleggen. 

 
3 Het bevoegd gezag beslist welke differentiaties aangeboden worden. 
 
4 De bepalingen onder 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op 

kandidaten die deeleindexamens afleggen. 
 
 
Artikel 7 Eindexamen mavo (vmbo TL) 
 
1 Het eindexamen mavo (vmbo TL) omvat de vakken genoemd in artikel 10 van 

de Wet op het voortgezet onderwijs. Het vakkenpakket bestaat uit een ge-
meenschappelijk deel, twee vakken uit het sectordeel en in het vrije deel twee 
nog niet in het sectordeel gekozen vakken, met dien verstande dat het sector-
deel en het vrije deel samen ten minste twee vakken omvatten die geen mo-
derne taal zijn.  
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Artikel 8 Eindexamen vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
 
1 Het eindexamen vmbo voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg omvat 

de vakken genoemd in artikel 10b van de Wet op het voortgezet onderwijs. 
Het vakkenpakket bestaat uit een gemeenschappelijk deel, twee vakken uit 
het sectordeel en in het vrije deel een tot de sector behorend afdelingsvak of 
een tot de sector behorend intrasectoraal programma.  

 
2 Het eindexamen voor de leerling die een leer- werktraject (een variant van de 

BBL-opleiding) heeft gevolgd omvat het eindexamen het vak Nederlandse taal 
en het beroepsgerichte programma, dat onderdeel is van het leer- werktraject.  

 
Bovendien kan de leerling eindexamen afleggen in andere vakken van de ba-
sisberoepsgerichte leerweg, waarvan het bevoegd gezag in voorkomend geval 
heeft beslist dat zij behoren tot het leer- werktraject van de leerling.  
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Hoofdstuk 3 Regeling van het examen 
 
Artikel 9 Schoolexamen 
 
1 Het SE wordt drie werkbare dagen vóór de aanvang van het eerste tijdvak van 

het CE afgesloten. 
 
2 Het SE voor de vakken waarin geen CE wordt afgelegd en, voor zover van 

toepassing, het sectorwerkstuk moeten zijn afgesloten op een datum gelegen 
na de aanvang van het eerste tijdvak van het CE, doch uiterlijk een week 
voordat de uitslag wordt vastgesteld. 

 
3 Het SE bestaat uit schriftelijke, digitale en/of mondelinge toetsen, een grote 

praktische opdracht (m.u.v. TL), een aantal kleinere opdrachten en 
handelingsdelen. 

 
4 Kandidaten van het mavo (vmbo TL) zijn verplicht een profielwerkstuk in te 

leveren. Het profielwerkstuk wordt gemaakt in het vierde leerjaar. 
 
5 Voor de aanvang van het CE maakt de directeur aan de kandidaat bekend, 

voor zover van toepassing: 
a) welke cijfers hij heeft behaald voor het SE. 
b) de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld. 
c) de beoordeling van het sectorwerkstuk voor zover van toepassing. 

 
 
 
 
 
 
Artikel 10 Beoordeling Schoolexamen 
 
1 Het cijfer van het SE wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lo-

pende van 1 tot en met 10. 
 
2 Indien in een vak tevens CE wordt afgelegd, worden de in het eerste lid ge-

noemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 
 
3 De vakken culturele en kunstzinnige vorming (ckv) bij de beroepsgerichte leer-

wegen, sport & cultuur en verbindend leren bij het mavo (vmbo TL) en licha-
melijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elke leerweg worden 
beoordeeld met voldoende of goed. 

 
4 Het profielwerkstuk in het mavo (vmbo TL) wordt beoordeeld door twee exami-

natoren, die de kandidaat hebben begeleid bij de totstandkoming van het 
profielwerkstuk. Om te slagen moet het profielwerkstuk beoordeeld worden 
met voldoende of goed. 
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Artikel 11 Herexamen en herkansing Schoolexamen 
 
1 Gelet op het aantal toetsen en toetsmomenten kunnen de vakken met een 

centraal examen niet herkanst worden met uitzondering van het bepaalde in 
lid 2.  
 

2  Indien een kandidaat een eindcijfer heeft behaald lager dan 6 voor het vak 
maatschappijleer behorend tot het gemeenschappelijke deel kan opnieuw een 
SE worden afgelegd. Het herexamen omvat door de directeur aangegeven 
onderdelen van het examenprogramma. Het hoogste van de twee cijfers 
behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde toets geldt als definitief 
cijfer. 

 
3 CKV, lichamelijke opvoeding, lichamelijke opvoeding 2, maatschappijleer, 

sport & cultuur, verbindend leren en het profielwerkstuk zijn eveneens niet in 
het CE opgenomen en kunnen tijdens de totstandkoming in de vorm van 
bijsturing herkanst worden. 

 
4 Praktische opdrachten kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of 

opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. Bij handelingsdelen be-
staat de herkansing uit het nogmaals deelnemen aan een activiteit en of het 
nogmaals inleveren van een verslag van een activiteit.  

 
5 Handelingsdelen, die niet ‘naar behoren’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn beoor-

deeld, dienen herkanst te worden.  
 

6 Leerlingen hebben bij de rekentoets recht op herkansingen. 
 
Het cijfer voor de rekentoets vervalt als je blijft zitten of zakt. Bij zittenblijven 
krijg je weer 4 nieuwe kansen, bij zakken 3. 
 

Artikel 12 Niet tijdig inleveren van praktische opdrachten 
 
1 Indien een praktische opdracht (werkstuk, leesverslag, e.d.) niet op tijd wordt 

ingeleverd is de volgende regeling van toepassing: 
a) een puntenaftrek van 1 punt per dag tot een week (5 werkdagen) na de 

oorspronkelijke inleverdatum. 
b) indien een opdracht ingeleverd wordt later dan 5 werkdagen na de 

oorspronkelijke inleverdatum wordt het cijfer 1 toegekend. 
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Artikel 13 Examendossier 
 
1 Het SE bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van 

de onderdelen van het SE, zoals door de school is vastgesteld en bestaat 
tenminste uit: 
a) het PTO/PTA 
b) een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten 
c) een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen 
d) informatie over het handelingsdeel 
e) de uitgereikte cijferlijsten 

 
2 Het examendossier omvat de resultaten die de leerling heeft behaald voor de 

vakken waarin een SE of eindexamen wordt afgelegd en de vakken die in het 
derde leerjaar zijn gevolgd, maar niet worden geëxamineerd in het vierde 
leerjaar. 
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Hoofdstuk 4 Afname van het Centraal Examen 
 
Artikel 14 Examinatoren en surveillanten 
 
1 Aanwezigheid bij de examens is, behalve aan de examenkandidaten, 

surveillanten en de directie, slechts voorbehouden aan examinatoren en de 
inspectie. 

 
2 Examinatoren zijn belast met het CE in overeenstemming met de door de 

minister gegeven richtlijnen. 
 
3 Surveillanten zijn belast met het toezicht op het examen. Dit toezicht wordt 

verricht in overeenstemming met de richtlijnen, genoemd in de artikelen 16 en 
17. 

 
Artikel 15 Procedure rond het examen 
 
1 Uiterlijk vier dagen voor de aanvang van de aanvang van de centrale examens 

in het eerste tijdvak deelt de directeur de kandidaat schriftelijk mee welke cij-
fers hij heeft behaald voor het SE evenals een overzicht van de vakken waarin 
examen zal worden afgelegd. 

 
2 Indien een examenprogramma differentiaties kent, kan een kandidaat per tijd-

vak in niet meer differentiaties afleggen dan volgens het desbetreffende pro-
gramma is vereist. 

 
 
Artikel 16 Gang van zaken tijdens het examen 
 
1 In de ruimte waar een examen wordt afgenomen is per 25 kandidaten een sur-

veillant aanwezig. Het is de examinatoren en de surveillanten niet toegestaan 
tijdens het toezicht andere werkzaamheden te verrichten. 

 
2 De surveillanten maken van iedere zitting van het CE een Proces Verbaal op 

en leveren dit in bij de secretaris van het examen.  
 
3 Tijdens een toets van het CE worden aan de kandidaten geen mededelingen 

van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk 
bepaald is door de CvE. 

 
 
Artikel 17 Gedragsregels kandidaten 
 

1 Voor zover van toepassing gelden de gedragsregels ook voor SE’s. 
 
2 De kandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van een examenzit-

ting aanwezig te zijn op de plaats waar het examen plaatsvindt. 
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3 Een kandidaat die bij een CE te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de 
aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. Hij levert evenwel het 
gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip. 
 

4 Indien een kandidaat meer dan een half uur na de aanvang van een zitting 
verschijnt, mag hij niet meer deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige re-
den (overmacht), ter beoordeling van de directeur is artikel 31 uit het Eind-
examenbesluit van toepassing. Hij dient echter wel te verschijnen op de ove-
rige zittingen van het examen. 

 
5 Het meenemen van digitale apparatuur, jassen, tassen en dergelijke in het 

examenlokaal is niet toegestaan. 
 
6 Kandidaten gebruiken uitsluitend eigen toegestane hulpmiddelen (tabellen, 

woordenboeken, geluidloze rekenapparatuur, e.d). Deze hulpmiddelen worden 
gecontroleerd door de toezichthouders tijdens de examenzitting. 

 
7 Het examenwerk dient gemaakt te worden op papier of computers/laptops die 

door de school zijn verstrekt. Dit geldt ook voor het kladpapier.  
 

Er mag geen papier meegenomen worden door de kandidaat in het examen-
lokaal. Op elk papier dat door de school is verstrekt wordt ten behoeve van het 
examen dient de kandidaat zijn naam en examennummer te vermelden. 

 
8 Het examenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit laatste is niet van 

toepassing op tekeningen. Het gebruik van correctielak of -lint of -band is niet 
toegestaan. 

 
9 De opgaven en aantekeningen, respectievelijk kladwerk blijven in het 

examenlokaal tot het einde van de toets. 
 
10 Zonder toestemming van een surveillant mag een kandidaat gedurende een 

examenzitting het examenlokaal niet verlaten. 
 
11 Een kandidaat die tijdens een examenzitting onwel wordt, kan onder begelei-

ding de examenzaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de di-
recteur of de kandidaat na enige tijd de toets kan hervatten. De school han-
teert een protocol ‘Ziek/onpasselijk worden tijdens een CE’ van de VO-raad. 

 
12 Kandidaten mogen zich gedurende de examenzitting niet van hun plaats 

begeven. Indien zij iets nodig hebben, dienen zij door handopsteken en zomin 
mogelijk storend, de aandacht van de surveillant te vragen. 

 
13 Kandidaten mogen, na inlevering van het examenwerk, de examenzaal verla-

ten vanaf een uur na de opening van de zitting. Gedurende het laatste kwartier 
van de zitting verlaat geen van de kandidaten de examenzaal. 

 
14 Gemaakt examenwerk, dat eenmaal het lokaal c.q. de examenzaal heeft verla-

ten, mag niet meer worden ingeleverd. Het mag niet meer door de surveille-
rende docent(en) worden ingenomen. Een kandidaat, die het lokaal c.q. de 
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zaal verlaten heeft, mag niet meer worden toegelaten, ook niet wanneer hij 
constateert dat hij niet alle opgaven heeft gemaakt. 

 
15 Anders dan bij de Centrale Schriftelijke Examens worden de opdrachten van 

het CSPE na afloop van de zitting niet vrijgegeven. 
 
16 Kandidaten leveren uitsluitend eigen gemaakt examenwerk in. 
 
17 Kandidaten kijken niet af bij anderen, overleggen niet met anderen en geven 

geen gelegenheid tot afkijken. 
 
18 Deelname aan een zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn 

geldigheid behoudt. 
 
19 Een kandidaat dient voor de aanvang van een examenzitting zeer bijzondere 

familieomstandigheden (ernstige ziekte, overlijden) alsmede de eigen ziekte-
verschijnselen te melden bij de directeur. In overleg met de directeur moet van 
tevoren duidelijk worden afgesteld of de kandidaat in dat geval in staat is aan 
het examen deel te nemen. 

 
20 Kandidaten die bij een luistertoets te laat komen worden niet meer toegelaten. 
 
21 Door deelname aan een examenzitting geeft een kandidaat te kennen op de 

hoogte te zijn van en in te stemmen met de strekking van dit examenregle-
ment. 

 
 
 
Artikel 18 Beoordeling 
 
1 Het cijfer voor het CE wordt met in achtneming van de vastgestelde beoorde-

lingsnormen in onderling overleg vastgesteld door de examinator en de 
tweede examinator/tweede corrector. Bij digitale examens vindt soms een 
tweede correctie plaats. Een landelijke steekproef wordt op deze examens 
toegepast in het najaar. 

 
2 Indien er sprake is van een praktisch gedeelte van het CE is de examinator 

aanwezig en beoordeelt de prestaties tijdens het maken van de praktijkopga-
ven en legt de bevindingen conform de richtlijnen vast. 

 
3 De tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopgaven als-

mede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkt uit de schriftelijke vast-
legging van het in lid 2 vastgestelde. 

 
Artikel 19 Onregelmatigheden 
 

1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen (SE, CE 
of CSPE) aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan 
wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 
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2 Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van fraude aangetekend. Dit 
blad wordt vervolgens ingenomen. De surveillant maakt van het geconsta-
teerde een aantekening op het Proces Verbaal. De kandidaat ontvangt nieuw 
uitwerkpapier en wordt in staat gesteld het werk alsnog te maken. De directeur 
ontvangt een schriftelijke verklaring over de aard van de onregelmatigheid van 
de surveillant/examinator. Na afloop van het examen wordt de directeur mon-
deling en schriftelijk in kennis gesteld. 

 
3  De maatregelen, bedoeld in het tweede lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a) er wordt het cijfer 1.0 toegekend voor een toets van het examen. 
b) er wordt het cijfer 1.0 toegekend, de kandidaat krijgt echter gelegenheid in  

de herkansingsronde de toets nogmaals af te leggen. Het cijfer voor de 
herkansing zal met de eerder toegekende 1,0 worden gemiddeld. 

c) deelname of verdere deelname aan het examen wordt de kandidaat 
ontzegd,  

d) één of meer toetsen van het reeds afgelegde examen worden ongeldig 
verklaard, 

e) 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 hernieuwde examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op 
één of meer onderdelen van het CE legt de kandidaat dat examen af in een 
het volgende tijdvak van het CE, dan wel ten overstaan van de 
staatsexamencommissie. 

  
4 Alvorens een beslissing als gevolg van het derde lid wordt genomen, hoort de 

directeur de kandidaat, de surveillant en/of de examinator. De kandidaat kan 
zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De direc-
teur deelt zijn beslissing binnen drie dagen mede aan de kandidaat, zo moge-
lijk mondeling en ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt 
tevens gewezen op het bepaalde in artikel 20. De schriftelijke mededeling 
wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzor-
gers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede aan de inspectie. 

 
 
Artikel 20 Beroep  
 
1 De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van de school be-

doeld in artikel 19 lid 3 in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag inge-
stelde commissie van beroep. In overeenstemming met artikel 30a van de wet 
wordt het beroep binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is 
bekendgemaakt schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De com-
missie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van 
het beroepsschrift, tenzij zij de termijn met reden omkleed heeft verlengd met 
ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast 
op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het 
eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in 
de laatste volzin van artikel 19 lid 3. De commissie deelt haar beslissing 
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schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 
 
2 Het adres van de commissie is:  

Commissie van Beroep Oranje Nassau College 
T.a.v. dhr. R.A. van Leerdam 
Bredewater 4 
2715 CA Zoetermeer 
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Hoofdstuk 5 Uitslag, herkansing en diplomering 
 
Artikel 21 Eindcijfer eindexamen 
 
1 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een ge-

heel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 
 
2 De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundige gemiddelde van het 

cijfer voor het SE en het cijfer voor het CE.  
 
3 In alle leerwegen telt bij het vaststellen van het eindcijfer het cijfer voor het SE 

en het cijfer voor het CE even zwaar mee. 
 
4 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 afge-
rond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond (5,45 wordt 
een 5 en 5,5 een 6). 

 
5 Indien in een vak alleen het SE is gehouden telt het cijfer voor het SE als het 

eindcijfer. 
 
 
Artikel 22 Vaststelling uitslag 
 
1 De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast. 
 
2 De uitslag luidt ‘geslaagd voor het eindexamen’ of ‘afgewezen voor het 

eindexamen’. 
 
3 Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en 

de secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet 
bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een 
eindexamen te vormen.  

 
 
Artikel 23 Uitslag 
 
1 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien hij: 

 
a) Voor alle vakken op het centraal examen (CE) moet gemiddeld minimaal 

een voldoende (5,5) worden gehaald. 
b) Het eindcijfer Nederlands (afgestemd op referentieniveau 2F) moet ten 

minste een 5 zijn. 
c) Voor Nederlands of de rekentoets mag je 1 eindcijfer 5 halen. Het andere 

eindcijfer moet minimaal een 6 zijn. 
d) Voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft 

behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger of 
e) Voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft 

behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan 
tenminste een 7 of hoger, of 
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f) Voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 
zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste een 7 of ho-
ger, met dien verstande dat het eindcijfer van het afdelingsvak of intrasec-
toraal programma in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte 
leerweg wordt meegerekend als twee eindcijfers. 

g) De rekentoets doet nog niet mee in de compensatieregel en de CE-regel 
omdat het een zelfstandig onderdeel is van het examen, naast CE en SE. 

 
2 In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke op-

voeding en ckv uit het gemeenschappelijk deel en in het mavo (vmbo TL) voor 
het profielwerkstuk, sport & cultuur en verbindend leren de kwalificatie vol-
doende  of goed  is behaald. 

 
3 In afwijking van het eerste en tweede lid is de kandidaat die eindexamen vmbo 

heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject geslaagd, indien zowel 
voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het 
eindcijfer 6 of hoger is behaald. Indien de vakken waarin examen is afgelegd, 
samen een eindexamen vormen van de basisberoepsgerichte leerweg, be-
doeld in artikel 10b van de WVO, zijn het eerste en tweede lid van toepassing. 

 
4 De kandidaat, die eindexamen dan wel deeleindexamen heeft afgelegd en die 

niet voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste en tweede lid, is af-
gewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 24. 

 
5 Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de directeur deze samen met de eindcij-

fers schriftelijk (middels de voorlopige cijferlijst) aan iedere kandidaat mede, 
onder mededeling van het bepaalde in artikel 24. De in de eerste volzin 
bedoelde uitslag is definitief indien de kandidaat geen gebruik maakt van 
artikel 24. 

 
 
Artikel 24 Herkansing Centraal Examen 
 
1 Iedere kandidaat heeft het recht voor één vak van het eindexamen waarin hij 

reeds examen heeft afgelegd deel te nemen aan de herkansing van het CE 
en/of aan het schriftelijk gedeelte van het CE in een beroepsgericht pro-
gramma, met dien verstande dat indien er sprake is van het eindexamen van 
de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, dit recht eveneens bestaat voor 
het praktisch gedeelte van het CE. 

 
2 De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de directeur van 

de school. 
 
3 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afge-

legd CE geldt als definitief cijfer voor het CE. 
 
4 Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met 

overeenkomstige toepassing van artikel 23. 
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5 Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de 
vakken waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat 
die in een examenjaar zowel eindexamen als één of meer deeleindexamens 
aflegt, kan eenmalig gebruik maken van het recht zoals verwoord in het eerste 
lid. 

 
6 Herprofileren naar een andere leerweg is niet mogelijk. 
 
7 Voor kandidaten in het mavo (vmbo TL) is een herkansing voor het centraal 

praktisch en schriftelijk examen van de beeldende vakken (handvaardigheid, 
textiele werkvormen en tekenen) niet toegestaan. Herkansing van het centraal 
schriftelijk examen van de beeldende vakken is mogelijk. In dit geval blijft het 
cijfer van het centraal praktisch examen staan. 

 
8 Een herkansing is éénmalig en altijd toegestaan. 
 
9 De school bepaalt welke delen de kandidaat over moet doen. 
 
10 De herkansing vindt plaats in de vastgestelde tijdvakken. 
 
 
Artikel 25 Diploma en cijferlijst 
 
1 Aan de kandidaten die op grond van de definitieve uitslag zijn geslaagd wordt 

het vmbo-diploma uitgereikt en een cijferlijst waarop voor zover van toepas-
sing zijn vermeld: 
a) De cijfers voor het SE en de cijfers voor het CE. 
b) Het thema van het profielwerkstuk, alsmede de beoordeling van het 

profielwerkstuk. 
c) De beoordeling van ckv en lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappe-

lijk deel. Voor het mavo (vmbo TL) worden ook de beoordelingen voor 
sport & cultuur en verbindend leren vermeld. 

d) Volgens welke differentiatie is geëxamineerd. 
e) De eindcijfers voor de examenvakken. 
f) De uitslag van het examen. 
g) De leerweg die bij de uitslag is betrokken. 

 
2 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 bezwaar maakt. 

 
 
Artikel 26 Cijferlijst afgewezen kandidaat  
 
1 De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen 

kandidaat die de school verlaat en die voor één of meer vakken van dat eind-
examen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, een cijferlijst uit, waarop zijn 
vermeld, voor zover van toepassing: 
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a) Het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft 
behaald of die met ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn gehonoreerd. 

b) Het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met ‘voldoende’ 
of ‘goed’. 

c) De leerweg die de kandidaat heeft gevolgd. 
 
 



 21 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 
 
Artikel 27 Afwijkende wijze van examinering 
 
1 De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel 

of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van 
de kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen 
zal worden afgelegd. De directeur doet hiervan zo spoedig mogelijk medede-
ling aan de inspectie. 

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

ten aan zien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examine-
ren dat: 
a) er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycho-

loog of orthopedagoog is opgesteld, 
b) de aanpassing voor zover betrekking heeft op het CE 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 een voorstel wordt gedaan 
dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsad-
viezen, vermeld in de deskundigenverklaring. 

 
3 De directeur kan toestaan dat, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip 

van het schooljaar waarin hij examen aflegt ten hoogste zes jaren onderwijs in 
Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, 
voor enig deel van het examen waarbij het gebruik van de Nederlandse taal 
van overwegende betekenis, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven 
bij of krachtens dit reglement. De directeur doet hiervan zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de inspectie. De afwijking kan slechts bestaan uit een verlen-
ging van de duur van de betreffende toets van het CE met ten hoogste 30 mi-
nuten en uit het toestaan aan de kandidaat een verklarend woordenboek der 
Nederlandse taal te gebruiken. 

 
 
Artikel 28 Bewaren examenwerk 
 
1 Het werk van het CE (digitaal en papier) van de kandidaten wordt gedurende 

ten minste 6 maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de di-
recteur, ter inzage voor belanghebbenden. Digitale examens zijn op aanvraag 
eveneens in te zien. 

 
 
Artikel 29 Verhindering deelname aan het examen 
 
1 De directeur kan, de inspectie gehoord, toestaan, dat een kandidaat die in het 

laatste leerjaar langdurig ziek is, of die lange tijd ten gevolge van een 
bijzondere, van 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 
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SE, een deel van de vakken in het ene schooljaar en het andere deel in het 
daarop volgende schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een 
vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 

 
2 Een kandidaat die door ziekte of om andere reden is verhinderd aan een 

onderdeel van het examen deel te nemen, dient dit te melden aan de admini-
stratie van de school uiterlijk op de dag van het examen en voor de aanvang 
van het examen. Mondelinge of telefonische berichten van verhindering die-
nen binnen 48 uur schriftelijk te worden bevestigd. 

 
3 De directeur kan een praktiserende medicus een onderzoek laten instellen 

naar de rechtmatigheid van de afwezigheid. 
 
4 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, 

verhinderd is aan één of meer toetsen van het examen deel te nemen, wordt 
hem, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31, gelegenheid geboden: 
a) de toetsen van het SE alsnog af te leggen. 
b) het CE in het tweede tijdvak te voltooien. 

 
5 Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer 

de kandidaat het CE in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt de kandi-
daat in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de 
staatscommissie het eindexamen te voltooien. 

 
6 De directeur bepaalt in overleg met de examinator(en) wanneer de betreffende 

toets(en) van het SE moet worden ingehaald. Hiervoor dient de kandidaat de 
procedure te volgen, die opgenomen is in het programma van toetsing. 
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Hoofdstuk 7 Digitale examens en de gevolgen voor 
het examenreglement.   

  
Op de onderdelen waarbij niet meer naar een landelijke regeling kan worden 
verwezen, zijn bij het nieuwe CE-systeem de onderstaande punten belangrijk:  
 

1. De school mag de digitale en flexibele examens zelf inplannen, binnen een 
door het CITO aangegeven periode. Het definitieve rooster wordt tijdig (ten 
minste 10 werkbare dagen) vóór  het begin van deze examens schriftelijk aan 
de kandidaten verstrekt. 
 

2. De school moet zich houden aan de richtlijnen voor geheimhouding. De school 
heeft hier een protocol voor.  
 

3. Bij het verlaten van de examenzaal mogen geen examendocumenten (b.v. 
kladpapier) meegenomen worden. Na afloop van een examenzitting zijn de 
opgaven niet beschikbaar voor de kandidaat. 
 

4. De bewaarplicht is niet anders dan voor papieren examens (6 maanden). 
 

5. herkansing  
Een kandidaat moet ervoor kunnen kiezen om zijn recht op herkansing uit te 
oefenen als zijn definitieve CE-cijfers bekend zijn. Bij het aanbieden van de 
afnametijdstippen voor herkansingen moet de school hiermee rekening 
houden.  

 
6. inhalen  

Indien de kandidaat bij een zitting met wettige reden afwezig was, bepaalt de 
directeur op welk moment de zitting wordt ingehaald.  

 
7. mislukte afname  

Indien de afnamecondities van een examen een adequate beoordeling 
onmogelijk maken, kan de directeur contact opnemen met de inspectie. De 
inspectie kan dan besluiten dat het werk wordt beschouwd als niet gemaakt en 
niet wordt beoordeeld.  
Alle kandidaten die aan deze sessie deelnamen, hebben dan recht op 
opnieuw maken / inhalen.  
Alleen met tussenkomst van de inspectie kan de leerling een examen 
overmaken.  
Indien een afname ongeldig verklaard moet worden, bijvoorbeeld vanwege 
technische problemen, dan gebeurt dit in overleg met de inspectie. Pas nadat 
inspectie een examen ongeldig heeft verklaard, krijgt de school toestemming 
om voor de betreffende kandidaten een nieuwe afnameplanning te maken.  
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Hoofdstuk 8 Rekentoets 
 
Alle regels mb.t. de rekentoets zijn onder voorbehoud. Uit onderstaande tekst 
kunnen geen rechten worden ontleend. Zodra wij vanuit de overheid andere 
informatie ontvangen, informeren wij u hierover. 
 
De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen. 
 
De leerlingen krijgen vier kansen waarvan de eerste in het voorlaatste leerjaar moet 
worden aangeboden. 
 
Leerlingen zijn verplicht om alle kansen te benutten indien er nog geen voldoende is 
behaald. Het hoogst behaalde resultaat van alle pogingen telt als eindresultaat. 
 
Gedurende de overgangsperiode tot 2020 wordt het resultaat van de rekentoets 
tijdelijk uit de kernvakkenregel van de slaag/zak-regeling gehaald. Het resultaat van 
de rekentoets komt gedurende deze periode terecht in het voorwaardelijk deel. 
Tijdens deze periode wordt niet gewerkt met cijfers maar met een vaardigheidsscore. 
In het eerste jaar van de overgangsperiode krijgt een leerling de beoordeling 
“behaald” vanaf een vaardigheidsscore die overeenkomt met het cijfer 4,5. De jaren 
daarna wordt de lat stapsgewijs hoger gelegd om in 2019 te eindigen bij de 
vaardigheidsscore die overeenkomt met het cijfer 5,5. Na deze overgangsperiode 
keert het cijfer terug in de kernvakkenregel van de slaagzak-regeling. 
 
Leerlingen met een Dyscalculieverklaring mogen (simpele) hulpmiddelen gebruiken 
(eenvoudige rekenkaart). Ze hebben recht op maximaal een half uur tijdsverlenging. 
Leerlingen met een andere stoornis waarvan een verklaring aanwezig is hebben ook 
recht op maximaal een half uur tijdverlenging. 
 
De rekentoets wordt digitaal afgenomen in, door de overheid, aangewezen periodes. 
Scholen kunnen zelf bepalen op welk moment de toets wordt gemaakt in deze 
aangewezen periodes. 
 
Herkansen op een hoger niveau is mogelijk. Bij een onvoldoende mag de leerling 
terugvallen op het eerder behaalde resultaat op het lagere niveau. 
 
Leerlingen mogen een verklarend woordenboek, pen en kladpapier gebruiken. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-
antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-de-rekentoets 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-de-rekentoets
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wanneer-ben-ik-geslaagd-voor-de-rekentoets
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Hoofdstuk 9 Extra informatie 
 
Vanuit de overheid moeten wij u erop attenderen, dat het niet verstandig is om vóór 8 
juli 2017 een vakantie te plannen in verband met een eventueel noodscenario. Het is 
nog nooit voorgekomen, maar het is wel denkbaar, bijvoorbeeld bij extreme 
weersomstandigheden of (de dreiging van) een grootschalige epidemie. 

Continuïteitsplan centrale examens  
Voor eventualiteiten waarbij de geheimhouding van de examens geschonden is of 
afname niet mogelijk is, treedt een Continuïteitsplan in werking. 

In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens 
worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het 
moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 8 juli 
2017, volgens het overzicht schoolvakanties schooljaar 2016-2017 van het ministerie 
van OCW). 
 

Voor het jaar 2017-2018 wordt de datum nog bekend gemaakt. Op het moment van 
opstellen van het examenreglement is deze informatie nog niet bekend. 


