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Voorwoord

Dit op de website gepubliceerde stuk is het schoolonderzoek- en examenreglement voor de Tweede Fase van het
Teylingen College zoals dat op Leeuwenhorst wordt ingevuld.
Het programma van toetsing en afsluiting is als aparte vakken bijlage verspreid. De vakken bijlage zal ieder jaar
opnieuw worden uitgedeeld. Het examenreglement is dus altijd te downloaden of te raadplegen.
Dit reglement bevat  “de koele exameninformatie”, de dorre officiële letter. De geest zullen wij er zelf in moeten
brengen. Daarbij gaat het erom dat wij kwaliteit zichtbaar maken; niet van bovenaf bepaald, maar van onderaf
gehaald.

Ik wens alle betrokkenen, leerlingen, ouders en docenten “een goed samenspel” in de komende tijd. Met als
bekroning: het diploma !

C. T. Slats

Rector

Teylingen College Leeuwenhorst
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EXAMENREGLEMENT

"TWEEDE FASE"

voor HAVO en VWO
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Examenreglement havo en vwo van het TEYLINGEN COLLEGE te VOORHOUT, vastgesteld op grond van art.31
Eindexamenbesluit.

artikel 1. EXAMENREGLEMENT
Het examenreglement omvat procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van de
examens alsmede inhoudelijke bepalingen.

artikel 2. BEGRIPSBEPALINGEN
In dit examenreglement wordt verstaan onder
"de wet" : de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb.1986, 552) ;
"Onze Minister": Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
"inrichtingsbesluit": inrichtingsbesluit VWO-HAVO 1997;
"eindexamenbesluit": eindexamenbesluit VWO-HAVO 1997;
"inspectie": de inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114 van de wet;
"het bevoegd gezag": het schoolbestuur;
"directeur": de rector of directeur van een school;
"adjunct-directeur": de conrector of adjunct-directeur van een school;
"kandidaat": een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten;
gecommitteerde": een gecommitteerde in de zin van artikel 29, derde lid van de wet, belast met
het toezicht op het eindexamen of een deel daarvan;
"school": een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen
voortgezet onderwijs;
"profiel": het profiel, bedoeld in artikel 26 van het inrichtingsbesluit;
"gemeenschappelijk deel", zoals bedoeld in artikel 26 van het inrichtingsbesluit;
"profieldeel": zoals bedoeld in artikel 26 van het inrichtingsbesluit;
"vrij deel": zoals bedoeld in artikel 26 van het inrichtingsbesluit;
"examinator": de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig jaar waarover het
schoolexamen zich uitstrekt, is examinator in dat jaar.
"eindexamen": een examen in de in de artikelen 11, 12 en 13 voorgeschreven vakken dan wel
een aantal deeleindexamens dat tezamen een eindexamen vormt.
"deeleindexamen": een examen in een van de in de artikelen 11, 12 en 13 voorgeschreven
vakken;
"staatsexamencommissie": een commissie als bedoeld in artikel 60 van de wet;
"schoolexamen": zoals beschreven in het Programma van Toetsing en Afsluiting;
"herkansing": het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een toets van het centraal examen of
het schoolexamen;
"examenstof": de aan de kandidaat te stellen eisen;
"vakken": wat het vwo en het havo betreft, vakken deelvakken en andere
programmaonderdelen;
"profielwerkstuk": zoals bedoeld in artikel 4 van het eindexamenbesluit;
"toets": een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten dan wel een praktische
opdracht;

artikel 3. TOELATING TOT HET EXAMEN
Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de
opleiding een eindexamen af te leggen.

artikel 4. AFNEMEN EINDEXAMEN
De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
eindexamen af. De directeur wijst per afdeling een van de personeelsleden van de school aan tot
secretaris van het eindexamen.
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artikel 5. INDELING EINDEXAMEN
1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen of, uit een Centraal
Examen en een schoolexamen.
2. Het Schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een
werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.
3. Het profielwerkstuk heeft betrekking tenminste één van de vakken waarin het eindexamen
wordt afgelegd.

artikel 6. GEHEIMHOUDING
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en Schoolexamen en
daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk
voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot
geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

artikel 7. (naar artikel 5 van het Eindexamenbesluit)

ONREGELMATIGHEDEN
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige

onregelmatigheid bijvoorbeeld fraude schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur
maatregelen nemen.

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die afhankelijk van de aard van de
onregelmatigheden ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn :
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal

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

van het Schoolexamen of het Centraal Examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van

het Schoolexamen of het Centraal Examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na

een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.

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 het
volgende tijdvak van het Centraal Examen, dan wel ten overstaan van de
staatsexamencommissie.

3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten
bijstaan. De directeur 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 het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift
toegezonden aan de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat,
indien deze minderjarig is.

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het
bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. De school legt ieder
jaar een Reglement van Beroep met de namen van de commissieleden en de manier
waarop de commissie tot een besluit komt, ter inzage gereed. Het adres van de
Commissie van Beroep luidt:
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De Commissie van Beroep Eindexamenbesluit VWO/HAVO/VMBO
Postbus 200
2215 ZL Voorhout.
Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. Het beroep wordt
binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht,
schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in
en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed
heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
De commissie stelt 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 het tweede lid.

De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat, aan de ouders,
voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, aan de directeur en
aan de inspectie.

II   INHOUD VAN HET EINDEXAMEN

artikel 8. EXAMENPROGRAMMA
1. Onze minister stelt, behalve door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere

programmaonderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de
onderwijssoorten examenprogramma's vast, waarin zijn opgenomen:
a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak,
b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke

examenstof het Schoolexamen zich uitstrekt, en
c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het Centraal Examen.
Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de
aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het
Schoolexamen.

artikel 9. KEUZE VAN EINDEXAMENVAKKEN
1. De kandidaten kiezen, met in acht nemen van dit hoofdstuk, in welke profielen en

vakken zij examen willen afleggen.
1.1. Deze keuze geldt voor zover het bevoegd gezag, al dan niet in samenwerking met

het bevoegd gezag van een of meer andere scholen, de leerling in de gelegenheid
heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden.

1.2. Voor wie niet als leerling is ingeschreven geldt deze keuze voor zover het
bevoegd gezag hen tot het examen in die vakken toelaat.

2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken
examen afleggen dan in de vakken die tenminste tezamen een eindexamen vormen.

artikel 10. EINDEXAMEN VWO (ATHENEUM)
Het eindexamen VWO (Atheneum) omvat de vakken en deelvakken genoemd in artikel 26b van
het inrichtingsbesluit voor zover door de school aangeboden alsmede een profielwerkstuk.

artikel 11. EINDEXAMEN VWO (GYMNASIUM)
Het eindexamen VWO (Gymnasium) omvat de vakken en deelvakken genoemd in artikel 26b
van het inrichtingsbesluit voor zover door de school aangeboden alsmede een profielwerkstuk.

artikel 12. EINDEXAMEN HAVO
Het eindexamen HAVO omvat de vakken en deelvakken genoemd in artikel 26c van het
inrichtingsbesluit voor zover door de school aangeboden alsmede een profielwerkstuk.
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III REGELING VAN HET EINDEXAMEN

artikel 13. EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
1 Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast.
2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en

afsluiting vast dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. Hierin
wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het
schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de
wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het schoolexamen,
alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer van het schoolexamen voor een
kandidaat tot stand komt.

3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de
directeur voor 1 oktober toegezonden aan de Inspectie en verstrekt aan de kandidaten.

artikel 14. SCHOOLEXAMEN
1. Het schoolexamen staat niet onder toezicht van door Onze Minister aan te wijzen

gecommitteerden.
2. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het Schoolexamen aanvangt. Het

schoolexamen vwo en havo wordt afgesloten voor de aanvang van het centraal examen.
3. Onderdelen van het schoolexamen worden gespreid over meerdere leerjaren afgenomen

a. Voor VWO zijn dit de leerjaren 5 en 6
b. Voor HAVO zijn dit de leerjaren 4 en 5

4. Schriftelijk en mondelinge toetsen worden zoveel mogelijk afgenomen aan het begin van
het schooljaar vastgestelde toetsweken of groep van toetsdagen.
- voor het examenjaar zijn er drie van dergelijke toetsweken of toetsdagen op een

nader te bepalen moment, aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt.

5. Indien een leerling een toets moet inhalen of wil herkansen dan geldt hierbij het
volgende: toetsen uit de toetsweek 1 worden herkanst of ingehaald  binnen 5 weken na
afloop van toetsweek 1. Toetsen uit toetsweek 2 worden herkanst  binnen 5 weken na
afloop van  toetsweek 2, schoolvakanties niet meegerekend. Toetsen uit toetsweek 3
worden herkanst vóór het afronden van het schoolexamen, binnen 3 weken na afloop van
toetsweek 3.

artikel 15. MEDEDELING CIJFERS SCHOOLEXAMEN
Voor de aanvang van het Centraal Examen maakt de directeur aan de kandidaat bekend, voor
zover van toepassing,
a. welke cijfers hij heeft behaald voor het Schoolexamen,
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld
c. de beoordeling van het profielwerkstuk
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artikel 16. CIJFER 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. Indien in een vak  naast schoolexamen tevens centraal examen wordt afgelegd, worden

de in het eerste lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1
decimaal.

3. Indien een vak geen centraal examen kent wordt het eindcijfer berekend volgens de
weging die in de vakken bijlage van het PTA is aangegeven. Vervolgens wordt dit cijfer -
dat dan nog een decimaal bevat - rekenkundig afgerond op een geheel getal  (een cijfer
zonder decimaal), waarbij een 5,45 wordt afgerond naar een 5,5 en vervolgens naar een
6.

4. In afwijking van het eerste lid wordt het deelvak Lichamelijke Opvoeding  uit het
gemeenschappelijke deel van elk profiel beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'. Deze
beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag
van het genoegzaam afsluiten van het desbetreffende deelvak, zoals blijkend uit het
examendossier.

5. Het combinatiecijfer wordt als volgt berekend:
- HAVO: Het cijfer van het profielwerkstuk en het eindcijfer van het vak
maatschappijleer  en het vak cultureel kunstzinnige vormgeving (CKV) worden
gemiddeld, waarbij de 3 cijfers hetzelfde gewicht hebben
- Atheneum: Het cijfer van het profielwerkstuk, het eindcijfer van het vak
maatschappijleer  en het eindcijfer van het vak cultureel kunstzinnige vormgeving
(CKV) wordt gemiddeld, waarbij de 3 cijfers hetzelfde gewicht hebben (Kandidaten die
eerder een havo diploma hebben behaald zijn vrijgesteld voor de vakken ckv en
maatschappijleer; bij hen wordt het combinatiecijfer uitsluitend bepaald door de
beoordeling van het profielwerkstuk)
- Gymnasium: Het cijfer van het profielwerkstuk en het eindcijfer van het vak
maatschappijleer wordt gemiddeld, waarbij de 2 cijfers hetzelfde gewicht hebben

6. De artikelen 17 en 18 zijn niet van toepassing op de in het vierde lid genoemde gevallen.

artikel 17. HERKANSING TOETSEN SCHOOLEXAMEN
1. Toetsen en praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer.

1.1 De kandidaat heeft het recht om toetsen en praktische opdrachten die onderdeel
zijn van het schoolexamen te herkansen met in acht nemen van het geen
daaromtrent is bepaald in het programma van toetsing en afsluiting.

1.2 De kandidaat die door overmacht niet in staat was een toets te maken, wordt in de
gelegenheid gesteld de betreffende toets alsnog te maken.

1.3 Per leerjaar worden de herkansings/inhaalmomenten vooraf vastgesteld.
1.4 Een verzoek tot herkansing dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de

aan het begin van het schooljaar ingeroosterde inhaal/herkansings momenten
schriftelijk ingediend te zijn bij de secretaris van het eindexamen.

1.5 Voor het aantal herkansingen in de 2e fase havo geldt het volgende:
De leerlingen in het eindexamenjaar hebben recht op maximaal vier

herkansingen; hierbij gelden de volgende restricties:
- Uit de eerste toets week mag maximaal één toets worden herkanst; de kandidaat

mag deze herkansing ook sparen voor de tweede toetsweek.
- Uit de tweede toetsweek mogen één (de kandidaat heeft al een toets herkanst uit

toets week 1) of  twee (de kandidaat heeft nog geen toetsen herkanst) toetsen
worden herkanst.

- Uit de derde toets week mogen twee toetsen worden herkanst, ongeacht eerder
ingezette herkansingen uit toets week 1 en/of 2
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Voor het aantal herkansingen in de 2e fase vwo geldt het volgende:
Alle leerlingen die in het voor eindexamenjaar 5 vwo of eindexamenjaar 6 vwo
zitten hebben gedurende 2021-2022 recht op in totaal drie herkansingen, hierbij
gelden de volgende restricties:

- één herkansing per toetsperiode.
- herkansingen kunnen niet worden opgespaard
- voor 5 vwo: toetsen uit de laatste toetsperiode in juni zijn vlak voor de

zomervakantie en de beëindiging van het leerjaar ingepland en hierom niet
herkansbaar.

- Indien een leerling met geldige reden niet aanwezig is op een SE –toets,
dan wordt de toets in principe ingehaald tegelijk met de herkansingen
van de betreffende periode. Voor de toets kan dan geen herkansing
worden gemaakt, tenzij de rector op verzoek van de leerling anders
beslist. Dit verzoek dient uiterlijk twee weken na het missen van de toets
schriftelijk te worden ingediend bij de rector.

- Het hoogste van de twee cijfers behaald bij de herkansing en de eerder
afgelegde toets geldt als het definitieve cijfer voor die toets.

1.6 Voor de herkansing van praktische opdrachten geldt het volgende: de termijn
waarbinnen de opdracht alsnog kan worden ingeleverd wordt afgesproken tussen
docent en kandidaat, met inachtneming van het volgende:

▪ minimaal 15 schooldagen;
▪ maximaal 30 schooldagen;
▪ de herkansing van de praktische opdracht dient uiterlijk aan het einde van of

de laatste dag van de laatste toetsweek  van het eindexamenjaar te zijn
ingeleverd.

2. Opdrachten die beoordeeld worden met 'naar behoren'.
2.1. Handelingsdelen moeten 'naar behoren' worden afgesloten. Deze onderdelen

vallen niet onder de regeling die bij "a" geformuleerd is.
2.2. De kandidaat dient deze opdrachten te verbeteren c.q. over te doen ten einde de

kwalificatie 'naar behoren' te verkrijgen.
2.3. Kandidaten die in gebreke blijven, kunnen niet deelnemen aan het Centraal

Examen.

artikel 18. EXAMENDOSSIER
Het schoolexamen voor vwo en havo 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.

artikel 19. BEPALINGEN SCHOOLEXAMEN
1. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van een eindoordeel over een kandidaat

meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.
2. Indien een kandidaat in een vak door twee of meer docenten is geëxamineerd,

bepalen zij in onderling overleg het cijfer voor het schoolexamen. Komen zij niet
tot overeenstemming dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de
beoordeling door ieder van hen.

3. Kandidaten worden in de gelegenheid gesteld het gecorrigeerde werk van het
schoolexamen in te zien.

4. Indien en voorzover het schoolexamen in een vak op mondelinge wijze plaatsvindt,
wordt hiervan een geluidsopname gemaakt, of het geschiedt in aanwezigheid van een
andere docent van de school en/of van andere kandidaten die in hetzelfde vak
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eindexamen afleggen en/of van door het bevoegd gezag aan te wijzen deskundigen van
buiten de school. De examinator legt het verloop van het examen schriftelijk vast.

5. Kandidaten doen er goed aan voor de aanvang van een onderdeel van het schoolexamen
bijzonder familieomstandigheden alsmede eigen ziekteverschijnselen te melden bij de
directeur. In overleg met de directeur wordt van te voren vastgesteld of de kandidaat in
staat is aan het onderdeel van het Schoolexamen deel te nemen.

6. Indien een kandidaat of zijn ouders/verzorgers niet akkoord gaat/gaan met het eindcijfer
van het schoolexamen kunnen zij aan de commissie van beroep verzoeken dit cijfer te
herzien of een herkansing toe te staan. Een dergelijk verzoek wordt schriftelijk binnen
drie dagen nadat het cijfer schriftelijk ter kennis van de kandidaat en zijn
ouders/verzorgers is gebracht bij de directeur ingediend. De Commissie van Beroep stelt
een onderzoek in en besluit, de betrokkenen gehoord hebbend, in hoogste instantie, met
uitsluiting van de burgerlijke rechter.
Hangende een beroepszaak bestaat de mogelijkheid dat het eindcijfer Schoolexamen
voor een of meerdere vakken niet tijdig voor de aanvang van de eerste periode van het
centraal Examen kan worden vastgesteld.; in dat geval neemt de kandidaat voor wat
betreft het/de betrokken vak(ken) deel aan het centraal examen gedurende de tweede
en/of derde periode.

7. Het Schoolexamen in de examenvakken wordt ingesteld overeenkomstig hetgeen voor
ieder vak afzonderlijk in het Programma van Toetsing en Afsluiting  is aangegeven.

8. In het geval van een herkansing bij het Centraal Examen wordt geen nieuw
Schoolonderzoek afgenomen.

9. We gaan er van uit dat de leerlingen hun uiterste best doen om ruim voor aanvang van de
toets bij de toetsruimte aanwezig te zijn. Een kandidaat mag echter net als bij het
Centraal Examen bij een schriftelijke toets maximaal een half uur te laat komen. Na dit
half uur kost het de leerling een herkansing.

Indien de leerling bij een schriftelijk of praktisch schoolexamen te laat komt dient de
leerling eerst een briefje bij de conciërge te halen voordat hij in de toetsruimte
wordt toegelaten. De leerling toont het briefje aan één van de surveillanten.

De leerling die te laat is krijgt geen extra tijd voor de toets.

Deze regeling houdt ook in dat er het eerste half uur geen enkele leerling de
toetsruimte mag verlaten.

Indien de leerling bij een mondeling examen niet aanwezig is of dusdanig te
laat komt dat er een nieuwe afspraak gemaakt moet worden, kost dit de leerling een
herkansing.

10. Wanneer een kandidaat door ziekte of om een andere geldige reden  verhinderd is een
onderdeel van het Schoolexamen mee te maken, of in te leveren moet dit vóór de aanvang
van het desbetreffende onderdeel of van het inleveren van dit onderdeel aan de directeur,
c.q. administratie telefonisch of mondeling worden gemeld. Zodra de kandidaat de school
weer kan bezoeken dient hij een door de ouders/verzorgers ondertekende brief aan de
directeur c.q. de administratie ter hand te stellen, waarin de reden van het verzuim,
alsmede de gemiste onderdelen van het schoolexamen zijn vermeld. Bij niet nakomen van
het hiervoor genoemde geldt het verzuim als onwettig, hetgeen een maatregel als vermeld
in artikel 7 (ONREGELMATIGHEDEN) noodzakelijk maakt.

11. Een kandidaat moet wanneer hij de brief heeft ingeleverd alsnog het betreffende
onderdeel van het Schoolexamen inhalen. Dit inhalen geschiedt op het daarvoor bestemde
moment of dan wel binnen de  voor het inleveren gestelde termijn. Indien een kandidaat
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overeenkomstig artikel 7 (ONREGELMATIGHEDEN) lid 2 a  het cijfer 1 heeft, dan kan
de kandidaat nog wel gebruik maken van de herkansingsmogelijkheden van het
betreffende onderdeel mits dit in overeenstemming is met hetgeen hierover in de voor het
betreffende onderdeel in het P.T.A. staat vermeld.

12. Een kandidaat is verplicht deel te nemen aan de geplande toetsen van het schoolexamen.
Daarnaast is het verplicht te voldoen aan de bijbehorende deadlines voor praktische
opdrachten.

13. De vakken die alleen een schoolexamencijfer bevatten moeten afgesloten zijn voor de
aanvang van het Centraal Examen.

IV CENTRAAL EXAMEN

artikel 20. GECOMMITTEERDEN
Onze Minister wijst voor elke school voor vwo of havo een of meer gecommitteerden aan. De
aanwijzing geldt tot de afloop van de herkansing.

artikel 21. TIJDVAKKEN EN AFNEMING CENTRAAL EXAMEN
1. Het Centraal Examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen in

het laatste leerjaar.
2. Het Centraal Examen voor de scholen kent drie tijdvakken; het eerste, het tweede en het

derde tijdvak.
3. De kandidaat legt in beginsel een volledig examen af in het eerste tijdvak

Door situaties van overmacht tijdens de examenafname in het eerste tijdvak zal
de kandidaat een examen afleggen in het tweede tijdvak of indien nodig in het
derde tijdvak

artikel 22. OPGAVE KANDIDATEN CENTRAAL EXAMEN
1. De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan onze Minister mede hoeveel kandidaten

in elk vak aan het eerste tijdvak zullen deelnemen.
2. De directeur zendt jaarlijks tenminste drie dagen voor de aanvang van het Centraal

Examen in het eerste en tweede tijdvak aan de inspectie een lijst waarop voor iedere
kandidaat vermeld staat in welke vakken hij Centraal Examen zal afleggen en waarop
aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het Schoolexamen heeft behaald.

3. Onmiddellijk na afloop van het eerste en onderscheidenlijk het tweede tijdvak zendt de
directeur aan onze Minister een lijst waarop voor ieder vak is aangegeven welke
kandidaten aan het Centraal Examen in dat vak zullen deelnemen in het derde tijdvak.

artikel 23. REGELS OMTRENT HET CENTRAAL EXAMEN
1. Onze minister zorgt ervoor dat de opgaven en beoordelingsnormen tijdig worden

verzonden aan de directeur van de school.
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.
3. Tijdens een toets van het centraal Examen worden aan de kandidaten geen mededelingen

over de opgaven gedaan van welke aard ook.
4. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt

uitgeoefend.
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5. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces verbaal op. Zij leveren dit in bij de
directeur samen met het gemaakte examenwerk,

6. De kandidaten moeten een kwartier voor de aanvang van de zitting aanwezig zijn, zodat
zij na het uitdelen van de opgaven en andere zaken op de aangegeven tijd met het
examenwerk kunnen beginnen.

7. De boeken, tabellen, rekenapparaten, enz. waarvan het gebruik is toegestaan (zie de
jaarlijks door Onze Minister te verstrekken bijlage), worden vóór de aanvang van de
zitting gecontroleerd. Tassen mogen niet meegenomen worden in de examenzaal.

8. Het meenemen van andere dan de toegestane boeken, tabellen en andere hulpmiddelen is
verboden.

9. Op het examen mag alleen papier gebruikt worden dat door de school is verstrekt. Dit
geldt ook voor het kladpapier. De kandidaten mogen geen papier meebrengen naar de
examenzaal.

10. Als er antwoordbladen van het Cito gebruikt worden moet de kandidaat terdege
controleren of het blaadje met het juiste nummer ontvangen is.

11. Het werk wordt niet met potlood gemaakt, met uitzondering van tekeningen en
grafieken. Bij meerkeuzewerk is het gebruik van het verstrekte potlood verplicht.

12. Het gebruik van correctievloeistof of iets dergelijks is niet toegestaan.
13. Alle kandidaten controleren of zij de juiste opgaven hebben ontvangen.
14. Als tijdens een zitting een fout in de opgaven wordt ontdekt, worden daarover geen

mededelingen gedaan. Bij de correctie zal met een fout volledig rekening gehouden
worden.

15. Zonder toestemming van de toezichthouders mag een kandidaat zich niet verwijderen uit
de examenzaal.

16. Tijdens het uitdelen van de opgaven heerst er volkomen stilte in de examenzaal.
17. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets

tot die toets worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere
kandidaten geldt.

18. Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van een zitting binnenkomen,
mogen niet meer deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige reden, ter beoordeling aan
de directeur, kunnen zij voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Op de
overige zittingen dienen zij wel te verschijnen.

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

20. Een kandidaat, die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het
examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur of de
kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Indien de kandidaat het werk niet kan
hervatten, kan op grond van een medische verklaring aan de inspecteur verzocht worden
het werk ongeldig te verklaren.

21. Als de kandidaten klaar zijn met hun werk, mogen zij, afhankelijk van de duur van de
zitting, slechts gedurende de aangegeven tijd en na goedkeuring van de toezichthouders
de examenzaal verlaten.

22. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen
blijven in het examenlokaal tot het einde van de toets.
Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden  bepaald dat
de kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door
hen gemaakte stukken inleveren bij een van de degenen die toezicht houden. Bij die
regeling wordt bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken
bedoeld in de eerste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven.

23. Tijdens het laatste kwartier van de zitting blijven de kandidaten zitten totdat een
toezichthouder het sein geeft om op te staan en het examenlokaal te verlaten.

24. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten, totdat een toezichthouder het
sein geeft om op te staan en het examenlokaal te verlaten.

12
Examenreglement 2021-2022 havo/vwo



25. Bij meerkeuzetoetsen moeten twee getuigen in de examenzaal blijven totdat de
antwoorden in de door het Cito verstrekte enveloppe gedaan zijn en de enveloppe is
gesloten.

26. Indien een antwoordblad behorende bij een meerkeuzetoets beschadigd wordt, moet de
kandidaat dit aan de toezichthouder melden.

artikel 24. CORRECTIE CENTRAAL EXAMEN
1. De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het

proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende  vak.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur.
De examinator past bij zijn beoordeling de normen toe alsmede de regels voor het
bepalen van de score.
De examinator drukt zijn beoordeling uit in een cijfer uit de schaal van cijfers, genoemd
in artikel 18, tweede lid.

2. De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van
de  score, bedoeld in het eerste lid onverwijld aan de betrokken gecommitteerde
toekomen.

3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de regels voor het bepalen van de score, bedoeld in het eerste lid, toe.

artikel 25. VASTSTELLING CIJFER CENTRAAL EXAMEN
1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het

centraal examen vast. Daarbij gebruiken zij de regels en normen genoemd in artikel 24.
2. Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt de score bepaald op het

rekenkundig gemiddelde van de door ieder van hen voorgestelde score, overeenkomstig
de door het cevo  aangeleverde voorschriften.

artikel 26. NIET OP REGELMATIGE WIJZE AFGENOMEN CENTRAAL EXAMEN
Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft
plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten
opnieuw wordt afgenomen.

artikel 27. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN CENTRAAL EXAMEN
Indien door onvoorziene omstandigheden het Centraal Examen in één of meer vakken aan één
of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de minister
hoe dan moet worden gehandeld.

artikel 28. 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 tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen op ten hoogste twee toetsen
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 de staatsexamencommissie zijn
eindexamen te voltooien.

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij
de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie.

Artikel 29. CENTRAAL EXAMEN IN EEN EERDER LEERJAAR
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1. In afwijking van artikel 21, tweede lid, kan het bevoegd gezag een leerling uit het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen
in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen.

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken
aanvangt.

3. Artikel aangaande de uitslag, uitslag bepaling zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak

aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen
door het College voor toetsen en examens.

5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het
volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens
behaalde resultaten.

Artikel 30. REKENTOETS.
De landelijke rekentoets waarin referentieniveau 3F werd getoetst is met ingang van het schooljaar
2019-2020 komen te vervallen.
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V   UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

Artikel 31. 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 examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van

het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit
gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 45 of
minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond.

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

artikel 32. VASTSTELLING UITSLAG
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met

inachtneming van artikel 31.
2. 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 33. UITSLAG Voor de bepaling of een kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd en
het  Centraal Examen voor alle vakken binnen één schooljaar geslaagd is, wordt er
naar de volgende  zaken gekeken:

1. Naar de onafgeronde cijfers behaald tijdens het Centraal Schriftelijk
Eindexamen

1.1: Er moet een gemiddeld cijfer van minstens 5,50 behaald zijn voor de vakken
die tijdens het Centraal Schriftelijk Eindexamen gedaan zijn. [Hierin worden
de schoolexamencijfers dus niet betrokken];
Een gemiddelde van  5,45 t/m  5,49  betekent dus dat de kandidaat ook is
afgewezen !!

2. Naar de op gehelen afgeronde cijfers die het gemiddelde vormen van de
cijfers behaald  bij het  Schoolexamen en het Centraal Schriftelijk
Eindexamen; dit zijn de eindcijfers.

2.1 De leerling mag voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde hoogstens  één
maal het eindcijfer 5 hebben  (en zeker geen lagere cijfers voor deze zogenaamde
kernvakken).

2.2 a. voor alle examenvakken zijn niet meer dan twee eindcijfers lager dan  6
behaald,  waarvan ten hoogste één 4 en geen cijfer lager dan 4

en
b het gemiddelde van alle eindcijfers is ten minste een  6,0.

3. In aanvulling op het eerste en tweede lid geldt tevens als voorwaarde dat het deelvak
Lichamelijke Opvoeding  van het gemeenschappelijke deel van elk profiel moeten zijn
beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'.

4. De kandidaat die deeleindexamen heeft afgelegd, is geslaagd voor dat deeleindexamen
indien hij voor het desbetreffende vak een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald.

5. De kandidaat, die eindexamen dan wel deeleindexamen heeft afgelegd en die niet
voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het eerste tot en met het vierde lid, is
afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in artikel 35.
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artikel 34. DEELEINDEXAMEN AAN MEERDERE SCHOLEN
1. Ten aanzien van een kandidaat die in een schooljaar deeleindexamens aan twee of meer

scholen aflegt welke deel eindexamens samen een eindexamen omvatten, wordt bij de
bepaling van de uitslag artikel 31 toegepast.

2. De kandidaat, bedoeld in het eerste lid, doet schriftelijk verzoek tot toepassing van
artikel 31 aan de directeur van de school waar hij deeleindexamen in het grootste aantal
vakken aflegt.

3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de
uitvoering van het eerste en tweede lid.

artikel 35. HERKANSING CENTRAAL EXAMEN
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag

volgens artikel 31 is vastgesteld het recht in een tweede tijdvak, of indien artikel 28,
eerste lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen
aan het centraal examen.

2. De kandidaat stelt de directeur vóór 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 wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige
toepassing van artikel 31 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.

5. Het eerste tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken
waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd.

artikel 36. DIPLOMA EN CIJFERLIJST
1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen

heeft afgelegd, een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen,
indien zich dat voordoet volgens welk programma elk vak is geëxamineerd en de cijfers
voor het centraal Examen, de vakken en het onderwerp of de titel van het
profielwerkstuk, de beoordeling van het profielwerkstuk en de beoordeling van de
deelvakken Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 en lichamelijke Opvoeding 1, de
eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen.

2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen
geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de
bepaling van de uitslag zijn betrokken.
Duplicaten van de diploma's worden niet verstrekt.

3. Tevens reikt de directeur op verzoek van de kandidaat een diploma uit aan de kandidaat
die in een of meer vakken met gunstig gevolg deeleindexamen heeft afgelegd en die
daarnaast een certificaat of een bewijs van vrijstelling overlegt voor andere vakken die
tezamen met eerder bedoelde vakken een eindexamen vormen.

4. Indien een kandidaat in meer vakken eindexamen heeft afgelegd dan in de vakken die
tenminste tezamen een eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die
niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, vermeld op de cijferlijst, tenzij de
kandidaat daartegen bezwaar maakt.

5. Onze Minister stelt de modellen van de cijferlijst vast.
6. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de

cijferlijsten.

artikel 37. CIJFERLIJSTEN VOOR GEZAKTE KANDIDATEN
1. De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de

school verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een
eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, een cijferlijst uit.
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2. De cijferlijst vermeldt in ieder geval het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een
eindcijfer van 6 of meer heeft behaald, het voor dat vak of die vakken behaalde
eindcijfer, de cijfers, behaald voor het Schoolexamen en voor het Centraal Examen
daarin, de soort van de school waaraan het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de
datum waarop de uitslag van het examen is vastgesteld.

VI OVERIGE BEPALINGEN

artikel 38. AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN (artikel 55 EEB)
1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het

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

2. Het bevoegde gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse
taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van
een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet
de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op
een vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is.

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

4. Van elke afwijking op grond van het tweede lid wordt mededeling gedaan aan de
inspectie.

artikel 39. BEWAREN EXAMENWERK
Het werk van het Centraal Examen der kandidaten wordt gedurende ten minste zes maanden na
de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebbenden.

artikel 40. SPREIDING VOLTOOIING EINDEXAMEN
1. Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat

die in het laatste leerjaar langdurig ziek is en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd
ten gevolge van een bijzondere, 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 eindexamen gespreid
over twee opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen
in een vak in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten.

2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor de
aanvang van het eerste tijdvak van het centraal Examen. In bijzondere gevallen kan het
bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet
in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft afgelegd.

3. De vaststelling van de uitslag geschiedt overeenkomstig artikel 31.

artikel 41. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directeur.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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REGLEMENT VOOR HET SCHOOLEXAMEN
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I ALGEMEEN

artikel 1 DEFINITIES
Het eindexamen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Dit deel van het
examenreglement betreft het schoolexamen. Het schoolexamen is uitgewerkt in de vorm van
een examendossier.

artikel 2 EXAMENDOSSIER
1. Het examendossier van een kandidaat is een lijst van alle vakken, deelvakken en hun

onderdelen, waarin een kandidaat eindexamen doet, alsmede de vermelding van de
behaalde resultaten. Deze lijst wordt van elke kandidaat opgesteld, ingevuld en beheerd
door de school.

2. Het examendossier wordt door de school ondergebracht in een geautomatiseerde
leerlingenadministratie. De kandidaat en - indien de leeftijd van de kandidaat lager is dan
18 jaar -, diens ouders, de mentor en de schoolleiding hebben te allen tijde het recht deze
lijst in te zien dan wel een geprinte uitdraai van deze lijst op te vragen.

3. Als bijlage bij het examendossier beheert de school van elke kandidaat een bestand, dan
wel map of dossier, waarin de werkstukken die de kandidaat heeft gemaakt, worden
bewaard. Deze bijlage bij het examendossier bevat alleen die werkstukken, toetsen en/of
activiteiten van de kandidaat die door de docenten worden of zijn beoordeeld en waarvan
de beoordeling als resultaat wordt opgenomen in het examendossier.
De leerling bewaart zelf een kopie van ingeleverde praktische opdrachten en
handelingsdelen.

artikel 3 BEWAARPERIODE
Na afloop van het examen worden het examendossier en de bijlage bij het examendossier door
de school bewaard tot maximaal een half jaar na vaststelling van de uitslag..

II HET SCHOOLEXAMEN

artikel 4 SCHOOLEXAMEN
1. Het schoolexamen kan bestaan uit

a. schriftelijke en mondelinge toetsen,
b. praktische opdrachten,
c. handelingsdelen en
d. een profielwerkstuk.

2. Onderdelen van het schoolexamen kunnen worden afgelegd gedurende het vierde en het
vijfde leerjaar HAVO en gedurende het vierde, vijfde en zesde leerjaar atheneum en
gymnasium.

III SCHRIFTELIJKE EN MONDELING TOETSEN

artikel 5 AANTAL EN INHOUD
Het aantal toetsen per vak en de inhoud van de toetsen worden vastgesteld door de vakgroep
dan wel de samenwerkende vakgroepen overeenkomstig de wettelijke voorschriften en
bepalingen alsmede de daaromtrent door de schoolleiding gegeven richtlijnen.

artikel 6 AFNEMEN VAN DE TOETSEN
1. De schriftelijke en mondelinge toetsen worden afgenomen op door de schoolleiding

vastgestelde toetsmomenten;
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2. mondelinge toetsen worden afgenomen door de docent-examinator zo mogelijk onder
toezicht van een door de schoolleiding daartoe aangewezen docent-gecommitteerde;

3. Indien bij een mondelinge toets geen gecommitteerde door de schoolleiding is
aangewezen, wordt een bandopname gemaakt van de toets.

artikel 7 INHOUD EN BEOORDELING
1. De inhoud van de toetsen wordt vastgesteld door de docent-examinator in samenspraak

met de vakgroep dan wel de samenwerkende vakgroepen;
2. de beoordeling van de schriftelijke toetsen geschiedt door de docent-examinator aan de

hand van een beoordelingsmodel dat in samenspraak met de vakgroep dan wel
samenwerkende vakgroepen is opgesteld

3. de beoordeling van de mondelinge toetsen vindt plaats door de docent-examinator in
samenspraak met een docent-(vak)collega;

4. In het geval dat door de schoolleiding geen gecommitteerde is toegevoegd, vindt de
beoordeling plaats door de docent-examinator aan de hand van het beoordelingsmodel.

IV PRAKTISCHE OPDRACHTEN

artikel 8 AANTAL AARD EN INHOUD
1. Het aantal praktische opdrachten per vak en de inhoud ervan  worden vastgesteld door

de vakgroep dan wel de samenwerkende vakgroepen overeenkomstig de wettelijke
voorschriften en bepalingen alsmede de daaromtrent door de schoolleiding gegeven
richtlijnen.

2. Over de keuze van de onderwerpen kan overleg worden gepleegd met vakgroepen uit
hetzelfde profiel dan wel met verwante of samenwerkende vakgroepen.

artikel 9 BEOORDELING EN AFSTEMMING
1. De beoordeling van praktische opdrachten geschiedt door de docent-examinator aan de

hand van een beoordelingsmodel dat is vastgesteld door de schoolleiding voor wat de
algemene vaardigheden betreft en dat is vastgesteld door de vakgroep voor wat de
vakinhoudelijke vaardigheden betreft.

2. Schoolleiding en vakgroep(en) zorgen ervoor dat de kandidaat een behoorlijke variatie
aan praktische opdrachten en presentatievormen krijgt aangeboden;

artikel 10 UITVOERING OPDRACHTEN
1. Als regel worden de praktische opdrachten door iedere kandidaat individueel uitgevoerd;
2. De vakgroepen kunnen toestaan dat een praktische opdracht wordt uitgevoerd door een

groep kandidaten; deze groep mag niet kleiner zijn dan drie en niet groter dan vijf en de
groep behoeft ten aanzien van zijn samenstelling de goedkeuring van de
docent-examinator.

3. De schoolleiding geeft richtlijnen betreffende de plaats waar de opdrachten moeten
worden uitgevoerd, e.e.a. in overleg met de vakgroep(en).

V HANDELINGSDELEN

artikel 11 AANTAL AARD EN INHOUD
1. Het aantal opdrachten voor de handelingsdelen, de inhoud en de vorm ervan  worden

vastgesteld door de vakgroep dan wel de samenwerkende vakgroepen overeenkomstig
de wettelijke voorschriften en bepalingen alsmede de daaromtrent door de schoolleiding
gegeven richtlijnen.
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2. De opdrachten voor de handelingsdelen worden zodanig aangeboden aan de kandidaat,
dat deze een keuze kan maken de activiteiten door de vakgroep aangeboden.

3. De schoolleiding geeft richtlijnen betreffende de plaats waar de activiteiten voor de
handelingsdelen moeten worden uitgevoerd, e.e.a. in overleg met de vakgroepen.

artikel 12 BEOORDELING EN AFSTEMMING
1. De beoordeling van de handelingsdelen geschiedt door de docent-examinator aan de

hand van beoordelingscriteria die zijn vastgesteld door de vakgroep.
2. Activiteiten ten behoeve van handelingsdelen kunnen door kandidaten in groepen

worden uitgevoerd, maar de beoordeling ervan is individueel, tenzij de vakgroep anders
heeft bepaald

artikel 13 ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP
1. Datgene wat hierboven in de artikelen 12 en 13 is gesteld met betrekking tot de

handelingsdelen per vak, geldt ook voor de oriëntatie van de kandidaat op studie en
beroep.

2. In alle gevallen waarbij in de artikelen 12 en 13 sprake is van vakgroep(en) geldt in het
geval van oriëntatie op studie en beroep het orgaan van de schooldecanen.

3. In alle gevallen waarbij in de artikelen 12 en 13 sprake is van docent-examinator, geldt
in het geval van oriëntatie op studie en beroep, de mentor.

VI HET PROFIELWERKSTUK

artikel 14 VAKKENKEUZE
Het profielwerkstuk is het resultaat van een onderzoek op het gebied van een (soms twee)
vakken.
Voor een profielwerkstuk kunnen die vakken gekozen worden waarin de kandidaat examen
aflegt.

artikel 15 ALGEMENE INSTRUCTIE
De schoolleiding stelt een algemene instructie op voor het maken en beoordelen van een
profielwerkstuk

artikel 16 AARD
Het profielwerkstuk heeft de aard en de vorm van een scriptie met een vraagstelling,
onderzoeksgedeelte en conclusies;

artikel 17 PERIODE
In het voor-eindexamenjaar worden de leerlingen geïnformeerd over de aard van de opdracht en
de werkwijze.
Havo: Vóór het einde van het voor-eindexamenjaar komen de leerlingen tot een vraagstelling en
een onderzoeksopzet. Het profielwerkstuk wordt ingeleverd uiterlijk in de maand december van
het eindexamenjaar
Vwo: Het profielwerkstuk wordt geschreven en ingeleverd in het voor eindexamenjaar.

artikel 18 BEGELEIDING
1. De mentoren van klas 4 HAVO en klas 5 VWO lichten de leerlingen in over het

profielwerkstuk in het voor-eindexamenjaar
2. De leerling kiest vervolgens een vak en een begeleider  of twee vakken (bij twee vakken

zijn er twee begeleiders; één van de twee vakken krijgt dan de status van 'hoofdvak' en
de docent van dat vak krijgt de status 'hoofdbegeleider'.) De  begeleiders helpen  de
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leerling met het stellen van de juiste vragen en het zoeken naar een effectieve
onderzoeksaanpak

3. Begeleiders en leerlingen maken afspraken inzake regelmatig overleg gedurende de in
artikel 17 genoemde periode.

artikel 19 BEOORDELING EN GEWICHT
1. De beoordeling van het profielwerkstuk is vooral gericht op :

1.1 de kwaliteit van het bronnenmateriaal en het bronnenonderzoek;
1.2 de wijze waarop en de mate waarin de bronnen zijn gebruikt bij het formuleren

van de antwoorden;
1.3 de wijze waarop en de mate waarin vakinhoudelijke kennis is verwerkt in het

profielwerkstuk
1.4 de wijze waarop en de mate waarin het profielwerkstuk door de kandida(a)t(en) is

verzorgd
1.5 een presentatie van het werkstuk (alleen vwo)

2. Voor het profielwerkstuk wordt door de begeleiders een cijfer toegekend.
2.1 Het profielwerkstuk moet in de maand mei van het voor eindexamenjaar (VWO)

dan wel december van het eindexamenjaar (HAVO) worden ingeleverd.
2.2. Indien het profielwerkstuk in mei respectievelijk december niet aan de eisen

voldoet, deelt de begeleider dit aan de kandidaat mee; de kandidaat moet het
profielwerkstuk dan uiterlijk in de maand juni respectievelijk maart van het
eindexamenjaar opnieuw inleveren.

2.3. Indien ook in tweede instantie het profielwerkstuk niet aan de eisen voldoet kan
de kandidaat niet slagen voor het centraal examen.

artikel 20 INTEGRATIE PRAKTISCHE OPDRACHTEN, HANDELINGSDELEN EN PROFIELWERKSTUK
1. De schoolleiding bevordert, waar mogelijk en nuttig, de integratie van activiteiten voor

praktische opdrachten, handelingsdelen en profielwerkstuk.
2. Het opnemen evenwel van één en dezelfde literaire tekst in de leesdossiers van

verschillende vakken zal niet worden toegestaan.

VII HERKANSINGEN

artikel 21 Herkansingen voor SE Toetsen
Alle leerlingen van de havo eindexamenklassen in de tweede fase hebben per schooljaar recht op vier
herkansingen die betrekking hebben op beoordelingsmomenten uit het PTA die zijn gepland in het
eindexamenjaar; hierbij gelden de volgende restricties:

- per toetsperiode mogen maximaal twee herkansingen worden gedaan. Dit kan na de
derde SE-periode een herkansbare Kijk- & Luistertoets zijn.

- waarbij een te laat ingeleverde praktische opdracht voor het betreffende vak in de
betreffende periode als herkansing telt (een herkansingstoets is dus geen
voortgangstoets)

Alle leerlingen die in het voor eindexamenjaar 5 vwo of eindexamenjaar 6 vwo zitten hebben
gedurende 2021-2022 recht op in totaal drie herkansingen, hierbij gelden de volgende

restricties:
- één herkansing per toetsperiode.
- herkansingen kunnen niet worden opgespaard
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- voor 5 vwo: toetsen uit de laatste toetsperiode in juni zijn vlak voor de
zomervakantie en de beëindiging van het leerjaar ingepland en hierom niet
herkansbaar.

Herkansingen van SE-toetsen vinden plaats op hiervoor aangemerkte data die zijn vastgelegd in de
jaarplanning.
Indien een leerling zonder geldige reden niet aanwezig is op een SE-toets, dan telt de inhaaltoets als
een herkansing voor de betreffende periode en het betreffende vak

- indien een leerling met geldige reden niet aanwezig is op een SE-toets, dan wordt de
toets in principe ingehaald tegelijk met de herkansingen  van de betreffende periode.
Voor deze toets kan dan geen herkansing worden gemaakt, tenzij de rector op
verzoek van de leerling anders beslist. Dit verzoek dient uiterlijk twee weken na het
missen van de toets schriftelijk te worden ingediend bij de rector.

artikel 22 HEREXAMEN VOOR VAKKEN DIE WORDEN AFGESLOTEN MET EEN SCHOOLEXAMEN

Voor één van de vakken die met een cijfer voor het schoolexamen worden afgesloten, bestaat de mogelijkheid om,
als het afgeronde eindcijfer ook na eventuele herkansingen lager dan een 6 is, een herexamen af te leggen.
Het herexamen zal bestaan uit één of meer onderdelen van het schoolexamen. De vakgroep bepaalt welk
onderdeel/onderdelen dit betreft.
Het cijfer voor het vak waarin herexamen wordt afgelegd wordt als volgt berekend: de cijfers van die toetsen uit het
schoolexamen welke niet opnieuw worden afgenomen en de cijfers van de onderdelen aangewezen voor het
herexamen worden opgeteld en gedeeld, waarbij de weging zoals in het PTA is aangegeven, van toepassing blijft.
Het herexamen vindt plaats, nadat alle toetsen en herkansingen van alle vakken van het schoolexamen hebben
plaatsgevonden.
Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak
geldt als eindcijfer.
Het herexamen wordt binnen drie dagen nadat de leerling daartoe schriftelijk is uitgenodigd eveneens schriftelijk
door de kandidaat aangevraagd bij de secretaris voor het eindexamen.

artikel 23 DOUBLEREN EN EXAMENDOSSIER
1. Doubleren en bevorderen geschiedt op basis van het overgangsrapport in de

voor-eindexamenjaren, met in acht nemen van hetgeen ten aanzien van doubleren en
bevorderen is gesteld in de bevorderingsnormen van het betreffende leerjaar.

2. Kandidaten die op basis van het overgangsrapport niet kunnen worden bevorderd naar
een volgend leerjaar, worden geacht alle onderdelen van het betreffende leerjaar
opnieuw af te leggen. In overleg met de schoolleiding en de vakdocent kan een
uitzondering gemaakt worden voor onderdelen van de vakken maatschappijleer en ckv.

VIII Rekentoets

1. Eindtermen met betrekking tot rekenvaardigheden komen impliciet voor bij de vakken
Wiskunde A, B en C en leerlingen die in een van deze varianten van het vak wiskunde
examen doen hoeven geen aparte rekentoets af te leggen.

2. Leerlingen op de havo zonder een wiskundevak in het vakkenpakket leggen een
rekentoets af. Deze toets staat nader omschreven in de vakkenbijlage van het PTA.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
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Hulpmiddelen havo en vwo 2022

1. Wat is anders in 2022

Bij het centraal examen aardrijkskunde vwo is het gebruik van een atlas niet langer toegestaan.

2. Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2022

3. Toelichting

3.1 Woordenboek
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3.1.1 Woordenboek Nederlands bij de centraal schriftelijke examens

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats

van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van

Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of een

woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans -

Nederlands). Een woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook

toegestaan. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een

voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in

een woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de vakinhoudelijke omschrijving de

geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de

kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend.

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal *)

toegestaan.

*) Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een

woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag in plaats

van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband niet

letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal -

Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch.

3.1.3 Woordenboek Engels – Engels

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels te

gebruiken naast een tweetalig woordenboek.

3.1.4 Woordenboek bij klassieke talen

Bij Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur is een woordenboek toegestaan en een

grammatica-overzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het gebied

van de syntaxis. Een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk de

vertaalopgave ontleend is, is niet toegestaan.

Bij Griekse Taal en Cultuur zijn het woordenboek van Ch. Hupperts en het Prisma woordenboek Grieks -

Nederlands toegestaan inclusief de hierin opgenomen grammaticaoverzichten en (in Hupperts’

woordenboek) de alfabetische werkwoordenlijst. Ook is het toegestaan deze grammatica-overzichten en

deze alfabetische werkwoordenlijsten naast een ander Grieks woordenboek te gebruiken.

Bij Latijnse Taal en Cultuur zijn het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster en het Prisma

woordenboek Latijn-Nederlands toegestaan inclusief de daarin opgenomen grammatica-overzichten. Ook

is het toegestaan een van deze grammaticaoverzichten als los boekje naast een ander Latijns

woordenboek te gebruiken.
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3.1.5 Digitaal woordenboek

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

3.2 Rekenmachine

3.2.1 Algemeen

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische rekenmachine

toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de beschikking te hebben over een

gewone rekenmachine.

3.2.2 Rekenmachine met basisbewerkingen

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden

waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt dit nader

toegelicht.

Wat zijn basisbewerkingen

In onderstaande tabel wordt aangegeven over welke basisbewerkingen een rekenmachine in ieder geval

moet beschikken voor de verschillende vakken.

Rekenmachines die over al deze basisbewerkingen beschikken: Casio fx-82MS, HP10S+, TI30XB(S)

Wat zijn geen basisbewerkingen

Opties die niet gezien worden als basisbewerkingen (niet uitputtend):

- Het oplossen van (stelsels van) vergelijkingen

- Het numeriek integreren en differentiëren van functies

- Rekenen met verhoudingen

- Berekeningen maken met micro, kilo, …
- Gebruiken van wetenschappelijke constanten

- Werken in een spreadsheet

- Programmeren

- Ingebouwde formules
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Belangrijk uitgangspunt is dat hulpmiddelen die vaardigheden overbodig maken waarover de leerling

volgens de syllabus moet beschikken niet zijn toegestaan. Machines die daarom in ieder geval niet zijn

toegestaan: Casio fx-991EX en TI-30XPro.

Verder geldt het volgende:

- Een rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere

apparatuur worden verbonden.

- Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de rekenmachine van

een andere kandidaat.

- Een rekenmachine mag geen geluid maken.

- Een rekenmachine mag niet beschikken over de mogelijkheid grafieken weer te geven.

- Een rekenmachine mag niet beschikken over zend- en/of ontvangstmogelijkheden.

- Een rekenmachine mag niet alfanumeriek (met letters op het scherm) zijn; bedoeld is dat er geen

teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de mobiele telefoon wel kan. De

letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als alfanumeriek beschouwd.

- Een meerregelige machine is niet verboden als hij aan de overige criteria voldoet.

3.2.3 Grafische rekenmachine

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt

wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de grafische rekenmachine nog is

toegestaan, zijn wiskunde A, B en C.

Types toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types worden toegestaan. Rekenmachines die in latere

Regelingen worden opgenomen, mogen in eerdere jaren ook gebruikt worden.

De machines die in 2021 in elk geval zijn toegestaan:

Casio:

- fx-9860GII(SD) (mits voorzien van examenstand): OS2.07 en hoger;

- fx-CG20 (mits voorzien van examenstand): OS2.01 en hoger;

- fx-CG50.

Hewlett Packard:

- HP Prime, mits voorzien van de meest recente Nederlandse examenstand. (Het is mogelijk dat de exacte

eisen door ontwikkelingen nog kunnen wijzigen. Deze wijzigingen worden dan uiterlijk in de meest

recente Maartaanvulling meegedeeld).

Wij spreken daarbij de eis uit dat de examenstand wordt ingesteld door de examinator, aangezien de

controle óf de machine in examenstand staat wel kan worden uitgevoerd zonder de leerling te storen

maar niet of de machine in de juiste examenstand staat
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Texas Instruments:

- TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje;

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5;

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) vanaf versie OS 4.4.0.532.

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. Het verdient aanbeveling

de machine altijd te voorzien van het meest recente OS of firmware.

3.2.4 Voorwaarden gebruik grafische rekenmachine

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen van de

grafische rekenmachine is geblokkeerd door een examenstand. Dat houdt onder meer in dat applicaties,

programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele

CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand

staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kandidaat te storen.

Hiervoor kunt u terecht op de websites van de verschillende fabrikanten: www.casio-educatie.nl,

hp-prime.nl, education.ti.com/nederland.

Verder geldt het volgende:

a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met

andere apparatuur worden verbonden.

b. Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische

rekenmachine van een andere kandidaat.

c. Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische)

rekenmachines.

d. In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.

3.3 Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

Bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde is het gebruik van een Binas (6e editie) of ScienceData

toegestaan. Het is niet toegestaan beide informatieboeken te gebruiken.

Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij Binas op de website van Noordhoff Uitgevers

en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is toegestaan deze fouten in het

betreffende informatieboek te verbeteren.

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het

aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes.

4. Aanvullende opmerkingen

4.1 Computer als schrijfgerei bij de centraal schriftelijke examens

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor

alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, bijvoorbeeld de
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dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij centrale examens

waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vwo en havo dient de

spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een

deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het

gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is

het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal

woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. De correctoren

moeten de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole hebben

gewerkt.

4.2 Noodzakelijk of toegestaan?

De tabel geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. De mate waarin een toegestaan

hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen en kandidaten. Een feitelijk

noodzakelijk hulpmiddel is bijvoorbeeld de Binas of ScienceData bij natuurwetenschappelijke vakken. Het

lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het verklarend

woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent meer woorden

dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek dan de ander.

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te nemen, is ter

keuze aan de school.

4.3 Overige niet genoemde hulpmiddelen

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet

genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel

(kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep).

Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen zijn niet toegestaan. Daaronder vallen

onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen

hebben maar geen enkele examen functie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de

exameneisen worden aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een

indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de

exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE.

4.4 Schoolexamen en centraal examen

De regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen voorschrift dat bij

alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten worden voorgeschreven als bij

het centraal examen. De school kan gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij

kleinere toetsen in de moderne vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige

toetsen in een vak met grafische rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische

rekenmachine of dat zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd

ook bij schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan.
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