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Voorwoord 
 

Beste leerling, 

 

Je zit nu in de examenklas. Dat betekent dat er een hoop op je af zal komen dit 

schooljaar. Om je hierin te ondersteunen ontvang je dit document. Hierin staat het 

examenreglement en de PTA’s van alle vakken. Lees het goed en rustig door zodat 

je weet wat je dit schooljaar aan toetsen kunt verwachten maar ook zodat je weet wat 

wij van jou tijdens toetsen verwachten. 

 

Is er iets niet duidelijk? Heb je een vraag? Laat het ons vooral weten. 

 

 

Groet, 

Hanne Kamp en Ilse van den Hazel-Ouwerkerk 
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Godsdienst 
 

 

  

PTA A6 VAK: Godsdienst Cursusjaar 
A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)dom
einen * 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort 
toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 4 Christendom: eigen reader  50 Schriftelijk 10 n.v.t. 401 

5 2 Onderzoek: thema binnen islam   Praktisch 20 n.v.t. 
 

501 

5 4 Ethiek: over normaal gesproken  50 Schriftelijk 20 Ja 502 

6 2 Geloof en Wetenschap: over wondere 
feiten. 

 50 Schriftelijk 25 Ja 601 

6 3 Levensbeschouwelijk autobiografisch 
verslag + eindgesprek 

  Praktisch 25 Nee  602 
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Nederlands 
PTA A6 VAK: Nederlands Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets  Weging  Herkansbaar? 
 

Toets
code  

5 4 Reader Poëzieanalyse E8 E9 100 Schriftelijk 12 Ja 501 

6 1 Nieuw Nederlands Cursus Formuleren  
Nieuw Nederlands Cursus Spellen 
5 artikelen over taal 

C5 100 Schriftelijk 24 Ja  601 

6 2 3 boektoetsen  E7 E8 
E9 

50 Schriftelijk 16 Nee 602 

6 1 Debat B4 D6 30 Mondeling 12 Nee 603 

6 2 Reader Taalkunde 
Reader Logische geldigheid 
5 artikelen over taal 

D6 100 Schriftelijk 16 Ja 604 

6 3 Boek van de boekenlijst 
Stencils mbt schrijfvaardigheid 

C5 100 Schriftelijk 20 Ja 605 
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Frans 
PTA A6 VAK: FRANS Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

6 1 Kennistoets: Quartier Latin 5   50 Schriftelijk 7 Ja 601 

6 2 Kennistoets : Quartier Latin 5   50 Schriftelijk 8 Ja 602 

6 2 Kijk- en Luistervaardigheid (Cito-toets) B 100 Schriftelijk 25 Ja 603 

6 3 Schrijfvaardigheid (brief) D 100 Schriftelijk 25 Ja 604 

6 3 Spreekvaardigheid C 15 Mondeling 25 Nee 605 

6 3 Literatuur (presentatie en verslag) E 20 Mondeling / 
schriftelijk 

10 Nee 606 
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Duits 
PTA A6 VAK: Duits Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5 3 Literatuur  100 Schriftelijk 14 n.v.t. 501 

6 1 Examen idioom I + idioom NK  50 Schriftelijk 4 Ja 601 

6 2 Examen idioom II + idioom NK  50 Schriftelijk 5 Ja 602 

6 2 Schrijfvaardigheid  100 Schriftelijk 24 Ja 603 

6 2 Kijk- en luistervaardigheid (CITO)  100 Schriftelijk 24 Ja 604 

6 3 Examenidioom III + idioom NK  50 Schriftelijk 5 Ja 605 

6 3 Spreekvaardigheid  15 Mondeling 24 Nee 606 
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Engels 
PTA A6 VAK: Engels Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5 3 Reader Britse Literatuur Geschiedenis E1 100 Schriftelijk 15 n.v.t. 501 

6 1 Writing formal email  100 Schriftelijk 10 Ja 601 

6 1 Spreekvaardigheid  
Presentatie + 
Discussie met docent  

 10 Mondeling 25 Nee 602 

6 2 Luistertoets Cito  100 Schriftelijk  25 Ja 604 

6 2 Writing essay  100 Schriftelijk 15 Ja 605 

6 3 Literature  
Verdieping Engelstalige literatuur 

 50 Schriftelijk 10 Ja 606 
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English 
 

  

PTA TV6 VAK: English Cursusjaar 
A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

6 1 Formele brief of e-mail (letter of complaint)  100 Schriftelijk 15 Ja 601 

6 
 
 

1 Spreekvaardigheid 1 
(presentatie) 

 5 Mondeling 15 Nee 602 

6 2 Analyse van twee niet-literaire teksten  100  Schriftelijk 15 Ja 603 

6 3 Spreekvaardigheid 2 (individual oral: 
analyse van twee teksten met focus op 
global issue) 

 15 Mondeling 15 Nee 604 

6 3 Vergelijkend essay gebaseerd op twee 
literaire werken 

 100 Schriftelijk 20 Ja 605 

6 2 Listening CITO  60  20 Ja 606 
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Spaans 
PTA A6 VAK: Spaans Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 

6 1 Literatuur Spanje 20e eeuw 
en Boom Latijns Amerika 

E3 50 Schriftelijk 13 Ja 601 

6 1 Spreekvaardigheid 1 (vragen) C1 5 Mondeling 3 Ja 602 

6 2 Schrijfvaardigheid brief C2 50 Schriftelijk 29 Ja 603 

6 2 Spreekvaardigheid (presentatie) D1 6 Mondeling 12 Ja 604 

6 3 Spreekvaardigheid 3 (artikelen) C1 10 Mondeling 14 Ja 605 

6 3 Kijk- en Luistertoets (CITO)  B 55 Luisteren 29 Nee 606 
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Chinees 
PTA A6 VAK: Chinees Cursusjaar:  

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer 
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets 
code 
 

5 3 Chinese Cultuur 
Een overzicht geven van uiteenlopende Chinese 
cultuuruitingen; beargumenteerd verslag uitbrengen 
van hun ervaringen met enkele Chinese cultuuruitingen 

30 Schriftelijk  
 

20 nee 501 

6 1 Schrijfvaardigheid 90 Schriftelijk 20 ja 601 

6 2 Leesvaardigheid 90 Schriftelijk 20 ja 602 

6 3 Luistervaardigheid 90 Schriftelijk 
 

20 ja 603 

6 3 Gespreksvaardigheid 25 Mondeling 20 nee 604 
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Geschiedenis 

 

 

  

PTA A6 VAK: GESCHIEDENIS Cursusjaar 
A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 

5 1 De Republiek  100 Schriftelijk 8 n.v.t. 501 

5 2 De Verenigde Staten (1865-1965)  100 Schriftelijk 8 n.v.t. 502 

5 4 Rechtsstaat en democratie  100 Schriftelijk 8 n.v.t. 504 

6 1 De Republiek (tijdvak 1 t/m 6)  100 Schriftelijk 20 Ja 601 

6 2 Verlichting, Duitsland (tijdvak 6 t/m 8)  100 Schriftelijk 20 Ja 602 

6 3 Duitsland, Koude Oorlog (tijdvak 8 t/m 10)  100 Schriftelijk 20 Ja 603 
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Maatschappijleer 
PTA A6 VAK: Maatschappijleer Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer 
jaar 

Periode Omschrijving  
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur  
(in minuten) 

Soort toets  Weging  Herkansbaar? Toets
code  

4 1 Inleiding Maatschappijleer  50 Schriftelijk 4 n.v.t. 401 

4 2 Rechtsstaat  50 Schriftelijk 4 n.v.t. 402 

4 3 Parlementaire democratie  50 Schriftelijk 5 n.v.t. 403 

4 4 Verzorgingsstaat & Pluriforme samenleving  50 Schriftelijk 5 n.v.t. 404 

4 
 

PO Onderzoek maatschappelijk probleem  
 

Praktisch 4 n.v.t. 405 

4 P1,2,3,4 Nieuwsdiscussie  
 

Mondeling 3 n.v.t. 406 

4  Debatdag/Nieuwsdiscussie 2   Mondeling 2 n.v.t. 407 

4 1,2,3,4 Schoolwerkcijfer    2 n.v.t. 408 
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Civics 
PTA TV6 VAK: Civics Cursusjaar 

TV4 18-19 
TV5 19-20 
TV6 20-21 

Leer 
jaar 

Periode Omschrijving  
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur  
(in minuten) 

Soort toets  Weging  Herkansbaar? Toets
code  

4 1 Pluralism  50 Schriftelijk 4 n.v.t. 401 

4 2 Rule of Law  50 Schriftelijk 5 n.v.t. 402 

4 3 Politics  50 Praktisch 5 n.v.t. 403 

4 3 Welfare State  50 Schriftelijk 5 n.v.t. 404 

4 4 Carrying out a selfmade lesson  50 Praktisch 4 n.v.t. 405 

4 4 What’s new(s)?    Mondeling 2 n.v.t. 406 
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Aardrijkskunde 
PTA A6 VAK: Aardrijkskunde  

 
Cursusjaar 
A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)domein
en 

Tijdsduu
r 
(in 
minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 2 Aarde Klimaat Aarde 
sub C1, C2 

50 Schriftelijk 5 n.v.t. 401 

4 3 Gebieden; Zuid- Amerika, fotoreisboek en 
achtpuntenplan 

Gebieden 
Sub D1  

- Praktisch 10 n.v.t. 402 

4 4 Wereld Wereld 
B1,B2 

- Schriftelijk 5 n.v.t. 403 

5 1 Globalisering Wereld 
sub B1 

50 Schriftelijk. 10 n.v.t. 501 

5 2 Aarde: Endogene en exogene processen Aarde 
sub C1 

50 Schriftelijk. 10 n.v.t. 502 

5 3 PO Zuid Amerika Gebieden 
sub D2 

50 Praktisch. 10 n.v.t. 503 

6 1 H2 Stedelijke ontwikkeling VS 
Wereld 
Leefgebieden Stedelijk beleid Nederland 

Wereld; B1 
Wereld; sub 
2 
Leefomgevin
g 
sub E2 

100 Schriftelijk. 10 Ja 601 

6 2 Aarde Domein 
Aarde 
sub C1 

50 Schriftelijk. 15 Ja 602 

6 3 Middellandse Zeegebied 
 
Zuid-Amerika 

Aarde; sub 1 
Gebieden  
D1 

50 Schriftelijk. 15 Ja 603 
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Wiskunde A 
PTA A6 VAK: WISKUNDE A Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5 1 Hoofdstuk K   
Lineair programmeren 

 100 Schriftelijk 5 n.v.t. 501 

5 3 Hoofdstuk 5, 7, 9 en 11 
Statistiek, kansen en hypothesen  

 100 Schriftelijk 20 n.v.t. 502 

5 4 Keuzeonderwerp Excel 
Verwerken van Data m.b.v. Excel 

 100 Computer 10 n.v.t. 503 

6 1 Hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 12 
Machtsverbanden, Combinatoriek, 
Exponenten en Logaritmen 

 100 Schriftelijk 20 Ja 601 

6 2 Hoofdstuk 8, 10, 12 en 13 
Reeksen en Differentialen 

 100 Schriftelijk 20 Ja 602 

6 3 Hoofdstuk 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14 
Alle bovengenoemde stof uit VWO 6 plus 
sinusoïden en rijen 

 100 Schriftelijk 25 Ja 603 
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Wiskunde B 
PTA A6 VAK: wiskunde B Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5 3 Praktische opdracht  1 dag Praktisch 10 n.v.t. 501 

5 4 H K: Voortgezet integreren  100 Schriftelijk 15 n.v.t. 502 

6 1 H9 Exponentiële en logaritmische functies  
H12 Goniometrische functies 
H13 Limieten & asymptoten 

 100 Schriftelijk 25 Ja 601 

6 2 H10 Meetkunde met vectoren 
H14 Meetkunde toepassen 

 100 Schriftelijk 25 Ja 602 

6 3 H9 Exponentiële en logaritmische functies 
H10 Meetkunde met vectoren 
H11 Integraalrekening 
H12 Goniometrische functies 
H13 Limieten & asymptoten 
H14 Meetkunde toepassen 
H15 Afgeleiden en primitieven 

 100 Schriftelijk 25 Ja 603 
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Wiskunde C 
PTA A6 VAK: Wiskunde C Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5 1 Keuzeonderwerp 

Hoofdstuk K Lineair Programmeren 

 100 schriftelijk 5 n.v.t. 501 

5 3 Statistiek en Kansrekening 
Hoofdstuk 5, 7 en 9 

 100 schriftelijk 15 n.v.t. 502 

5 4 Keuzeonderwerp 
Excel (hoofdstuk 11) 

 100 computer 5 n.v.t. 503 

6 1 Hoofdstuk 2, 8 en 12 
Telproblemen, Rijen en Logisch Redeneren 

 100 schriftelijk 25 Ja 601 

6 2 Hoofdstuk 1, 3, 6, 10 en 14 
Lineaire verbanden, Machtsverbanden en 
Meetkunde 

 100 schriftelijk 25 Ja 602 

6 3 Hoofdstuk 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13 en 14 
Alle bovengenoemde stof uit vwo 6 plus 
exponentiële en logaritmische verbanden 

 100 schriftelijk 25 Ja 603 
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Wiskunde D 
PTA VWO A6 VAK: WISKUNDE D Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving  
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

Combinatoriek en Rekenregels 
Logica 
Binomiale verdelingen 
Analytische meetkunde 
De Normale verdeling 
Inproduct 
Discrete dynamische modellen 

 100  
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 
Schriftelijk 

4 n.v.t. 401 

5 1 Vlakke meetkunde  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 501 

5 2 Complexe getallen  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 502 

5 2 Hypothese toetsen  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 503 

5 3 Differentiaalvergelijkingen  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 504 

5 3 Kegelsneden  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 505 

5 4 Poissonverdeling  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 506 

5 4 Continue dynamische modellen  100  Schriftelijk 12 n.v.t. 507 

6 1 Correlatie en regressie  100  Schriftelijk 12 Nee 601 

6 2 Niet- Euclidische meetkunde  100  Schriftelijk 12 Nee 602 
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Natuurkunde 
PTA A6 VAK: Natuurkunde Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer 
jaar 

Periode Omschrijving  
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur  
(in minuten) 

Soort toets Weging  Herkansbaar? Toets
code  

5 2/3 Keuze: Biofysica of Geofysica   PO (verslag) 4  n.v.t. 501 

5 4 Kern- en Deeltjesprocessen  50 Schriftelijk 4 n.v.t. 503 

6 1 H 1, 5, 8,12 B2; D1; 

D2; 

100 Schriftelijk 24 Ja 601 

6 1 Practicum  120 Praktisch 8 Nee 602 

6 2 H 2, 3, 4, 9, 13, C1; C2; 

E1; E2; 

100 Schriftelijk 24 Ja 603 

6 2 Stralingspracticum  200 Praktisch 4 Nee 604 

6 3 H7, 10, 14 
 

B1; C2; 

F1; 

100 Schriftelijk 24 Ja 605 

De vaardigheden uit hoofdstuk 6 (Domein H: Natuurwetten en Modellen) kunnen in iedere schriftelijke toets getoetst worden.  
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NLT 
PTA A6 VAK: NLT Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 of 2 Forensisch   Praktisch 2 n.v.t. 401 

4 1 of 2  Alcohol    Praktisch  2 n.v.t. 402 

4 3 of 4 Modelleren  
 

 100 Schriftelijk  2 n.v.t. 403 

4 3 of 4  Klimaatverandering en poolgebieden   Praktisch 2 n.v.t. 404 

5 1 of 2 Ruimte voor de rivier    Praktisch 2 n.v.t. 501 

5 1 of 2 Meten aan sterrenstelsels  50 Schriftelijk  2 n.v.t. 502 

5 3 of 4 Hersenen en leren    Praktisch 2 n.v.t. 503 

5 3 of 4  Technisch Ontwerpen in de biomedische 
technologie 

  Praktisch  2 n.v.t. 504 

6 1 of 2 Bewegende aarde  50 Schriftelijk  2 Nee 601 

6 1 of 2 Zonnecellen   50 toets 2 Ja 602 

6 3 Slotmodule    Praktisch 2 Nee 603 
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Scheikunde 
PTA A6 VAK: Scheikunde Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer 
jaar 

Periode Omschrijving  
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)domei
nen 

Tijdsduur  
(in minuten) 

Soort toets  Weging  Herkansbaar? Toets
code  

5 3 Analyse- en onderzoeksmethoden B3 
C2, C5, C7 

120  Praktisch 10 n.v.t. 501 

6 TW1 Buffers en enzymen (H16)  100  Schriftelijk 25 Ja  601 

6 TW2 Groene chemie, energie en groene stroom 

(H15 en H9) 

 100 Schriftelijk 25 Ja  602 

6 TW3 Accu’s en brandstoffen en nieuwe materialen 

(H17 en H18) 

 100  Schriftelijk 25 Ja  603 
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Biologie 
PTA A6 VAK: Biologie Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de 
toetsstof) 

(sub)domeine
n 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 PO-1 Cellen: microscopie en osmose 
verslag 

A, B2 n.v.t. Praktisch 4 n.v.t. 401 

4 2 Toets Thema 2.9 celdeling, Thema 3 
Voortplanting en Thema 4A Genetica 

C2, D4, E2, E3 100  Schriftelijk 4 n.v.t. 402 

4 3 Toets Thema 4B Genetica, 
Erfelijkheid en DNA, Thema 5 Evolutie  

B1, C1, C2, 
D1, E1, E2, 
F1, F2, F3, F4 

100  Schriftelijk 4 n.v.t. 403 

4 4 PO-2 Ecologie: veldwerk en 
verslaglegging 

A, B8, C3, D5 n.v.t. Praktisch 4 n.v.t. 404 

5 1 Toets Thema 5 Regeling en 
Waarneming, Thema 6.3 Spieren en 
Beweging 

B4, B6, B7, D2 100  Schriftelijk 8 n.v.t. 501 

5 2 Toets Thema 3 Mens en Milieu, 
Thema 4 Planten en Thema 1.4 
Fotosynthese 

B2, B3, C3, D5 100  Schriftelijk 8 n.v.t. 502 

5 4 Toets Thema 6 Gedrag en Thema 1 
(boek 6) Voeding en Vertering 

B2, B3, D3 100  Schriftelijk 10 n.v.t. 505 

6 1 Toets Thema 2 Transport en Thema 4 
Bescherming 

B3, B5  100  Schriftelijk 12 Ja 601 

6 2 Toets Thema 3 Gaswisseling en 
Uitscheiding 

B3, B4 100  Schriftelijk 16 Ja 602 
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6 3 Thema 5 Evenwicht  B1, B4, B7, 
B8, C1, C3, 
D1, D2, D5, 
E1, E2 

100  Schriftelijk 30 Ja 604 
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Economie 
PTA A6 VAK: Economie Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

6 1 Boek 1: Schaarste, ruil en markten  

Domeinen: A, B, C, D, K 

 100 Schriftelijk 35 Ja 601 

6 2 Boek 2: Samenwerken en onderhandelen, 

ruilen over de tijd, risico en informatie, 

keuze-onderwerp MVO 

Domeinen: A, E, F, G  

 100 Schriftelijk 30 Ja 602 

6 3 Boek 3: Welvaart en groei, goede tijden en 

slechte tijden, keuze-onderwerp Arbeid 

 100 Schriftelijk 35 Ja 603 
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Bedrijfseconomie 
PTA A6 VAK: M&O Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

5  Keuzeonderwerp Boekhouden  120 Praktisch 15 n.v.t. 501 

6 1 Lesbrief Marktverovering  
Lesbrief Bedrijf starten  
Lesbrief Financiering en verslaglegging  

 100 Schriftelijk 25 Ja 601 

6 2 Lesbrief Financiële zelfredzaamheid  
Lesbrief Personeelsbeleid en interne 
organisatie  
Lesbrief Investeren  
Lesbrief Het resultaat  

 100 Schriftelijk 30 Ja 602 

6 3 Lesbrief Financiële zelfredzaamheid 
Lesbrief Bedrijf starten  
Lesbrief Financiering en verslaglegging  
Lesbrief Het resultaat  
Lesbrief Onderneem-het-zelf  
 

 100 Schriftelijk 30 Ja 603 
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CKV 
PTA A6 VAK: CKV Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 CZP 1   Handelings
deel 

0 n.v.t. 401 

4 1 Verdiepen en reflectie: Podiumkunsten   Praktisch 2 n.v.t. 402 

4 2 Verdiepen en reflectie: Mediakunsten   Praktisch 2 n.v.t. 403 

4 3 Verdiepen en reflectie: Visuele kunsten   Praktisch 2 n.v.t. 404 

4 2 Eigen onderzoek    Praktisch 4 n.v.t. 405 

4 3 CZP 2   Handelings
deel 

0 n.v.t. 406 

5  Verdiepen en reflectie: Feit en Fictie   Praktisch 2 n.v.t. 501 

5  Verdiepen en reflectie: Kunst en Kitch   Praktisch 2 n.v.t. 502 
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Art and Culture 
PTA A6 VAK: Art and Culture Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 CZP 1   Handelings
deel 

0 n.v.t. 401 

4 1 Verdiepen en reflectie: Podiumkunsten   Praktisch 2 n.v.t. 402 

4 2 Verdiepen en reflectie: Mediakunsten   Praktisch 2 n.v.t. 403 

4 3 Verdiepen en reflectie: Visuele kunsten   Praktisch 2 n.v.t. 404 

4 2 Eigen onderzoek    Praktisch 4 n.v.t. 405 

4 3 CZP 2   Handelings
deel 

0 n.v.t. 406 

5  Verdiepen en reflectie: Feit en Fictie   Praktisch 2 n.v.t. 501 

5  Verdiepen en reflectie: Kunst en Kitch   Praktisch 2 n.v.t. 502 
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Kunst Muziek 
PTA A6 VAK: Kunst muziek Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)d
omeine
n 

Tijdsduur 
(in 
minuten) 

Soort toets 
 

Wegin
g 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 4 MUZIEK: 
Leren algemene muziektheorie, Onderwerpen  
- toonhoogte 
- maat en ritme 
- mollen en kruizen 
- akkoorden 
- akkoorden en toevoegingen 
- toonladders en toonsoorten 
- ritmische figuren 
- solfège 
- (eventueel relevante muziekgeschiedenis)  

 100 Schriftelijk 20 n.v.t. 401 

5 4 KA: Cultuur van het moderne en hofcultuur 16e 
en 17e eeuw 

A en C 50 Schriftelijk 10 n.v.t. 512 

5 2 KA: Cultuur van de massa, leren heel het boek 

• Kernpunten  

• Geen vaststaande esthetische normen, 

• veel eclecticisme en historicisme 

• Herwaardering ornament 

• Grensoverschrijdingen van veel 

• kunstdisciplines 

• Herwaardering verhalende verwijzingen 

• Complexiteit en tegenspraak (Venturi) 

• Herwaardering figuratie 

• Cultuurrelativisme 

A en C 50 Schriftelijk 5 n.v.t. 511 
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• Natuur: natuur en clichés over de 

• natuur 

• Originaliteit: hoeft niet; clichés en 

• (stijl)citaten mogen 

• 10. High Art & Low Culture 

5 2 of 3 Concert individueel stuk 
In periode 2 en 3 wordt het examenconcert 

voorbereid: De leerling kiest een muziekstuk 

passend bij zijn interesse en niveau en voert dit 

uit tijdens het examenconcert. Het praktische 

instrumentale en/of vocale niveau wordt 

beoordeeld. Daarnaast speelt de leerling mee in 

een door A6 gearrangeerde song. 

  Praktisch 20 n.v.t. 501 

5 3 Compositie individueel 
De leerling schrijft alleen (of in een tweetal, 
afhankelijk van de groepsgrootte) een eigen 
(pop)song. Het niveau, de partituur en de 
uitvoering worden beoordeeld. De compositie 
wordt tijdens de les uitgevoerd. 

  Praktisch 10 n.v.t. 502 

5 3 Concert Compositie groep 
In groepsverband wordt een individuele 

zelfgeschreven song (zie compositie individueel) 

bewerkt voor een band/ensemble. Het niveau 

van het arrangement, de partituur en de 

uitvoering worden beoordeeld. De compositie 

wordt op het examenconcert (2020 firenight) 

uitgevoerd. 

  Praktisch 5 n.v.t. 503 

6 2 Compositie en concert 
Afhankelijk van de interesse van de leerlingen 
wordt in overleg een examenproject 
vormgegeven waarin het compositie-element 
centraal staat. De uitwerking gebeurt in periode 

  Praktisch 25 Nee 601 
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1 en 2 Voorbeelden van examenprojecten zijn: 
- het maken van een koorarrangement van een 
song naar keuze (2020). 
- muzikale omlijsting van het examen drama 

6 2 KA: Cultuur van romantiek en realisme in de 19e 
eeuw 

A en C 50 Schriftelijk 5 Ja 611 
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Kunst Beeldend 
PTA A6 VAK: Kunst beeldend Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 4 Onderzoek kunststromingen 
De leerling verkent en zoekt verbanden 
tussen verschillende kunststromingen en 
kunstenaars, en kan dit plaatsen in de 
historische en artistieke context. 

A en C  Schriftelijk 15 n.v.t. 401 

4  PO onderzoek kunststromingen   Praktisch 5 n.v.t. 402 

5 3 KA: Cultuur van het moderne en hofcultuur 
16e en 17e eeuw 

A en C 50 Schriftelijk 10 n.v.t. 512 

5 2 Cultuur van de massa 
KA: Cultuur van de massa  

A en C 50 Schriftelijk 5 n.v.t. 511 

6 2 Beeldend proces 
De leerling verkent een beeldende 
probleemstelling, (examen thema) Verkent, 
analyseert onderzoekt verschillende 
aspecten hiervan(divergeren) en zoekt naar 
meerdere oplossingen (convergeren) . De 
leerling reflecteert op eigen werk en 
handelen. 

A, B en 
C 

 Praktisch 30 Nee  601 

6 2 Beeldend product 
De leerling onderzoekt door het maken 
(experimenteren en ontwerpen) aspecten 
van de voorstelling, materialen  en 
technieken die in de context staan van de 
gekozen aspecten binnen het examen 

A, B en 
C 

 Praktisch 30 Nee 602 
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thema. De leerling reflecteert op eigen werk 
en handelen. 

6 2 KA: Cultuur van romantiek en realisme in de 
19e eeuw 

A en C 50 Schriftelijk 5 Ja 611 
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Kunst Drama 
PTA A6 VAK: Kunst Drama Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 4 DRAMA: Maakblok 
Toepassen van speelstijlen, werken vanuit 
actualiteit of fascinaties.  

- Werken aan script 
- Theatrale middelen inzetten 

(muziek, decor, kostuum etc..) 

 100 Praktisch 10 n.v.t. 401 

4  DRAMA: Griekse Oudheid    10  402 

5 2 KA: Cultuur van de massa, A en C 50 Schriftelijk 5 n.v.t. 511 

5 3 KA: Cultuur van het moderne en hofcultuur 
16e en 17e eeuw  

A en C 50 Schriftelijk 10 n.v.t. 512 

5 3 Regie dialogen: 

- Conceptontwikkeling  
- Spelcoaching 
- Acteren 
- Schrijven en/of bewerken 

  Praktisch  20 n.v.t. 501 

5 4 Theorie theatergeschiedenis 
- belangrijkste schrijvers 
- stromingen 
- speelstijlen 
- algemene theaterleer 

  Schriftelijk 15 n.v.t. 502 

6 2 Eindvoorstelling 
- De leerling maakt met de groep een 

voorstelling, schrijft, speelt, coacht, 

  Praktisch 25 Nee 601 
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ontwikkelt en regelt alles rondom 
een voorstelling.  

6 2 KA: Cultuur van romantiek en realisme in de 
19e eeuw 

A en C 50 Schriftelijk 5 Ja 611 
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Lichamelijke opvoeding 
PTA A6 VAK: Lichamelijke opvoeding Cursusjaar 

A4 18-19 
A5 19-20 
A6 20-21 

Leer
jaar 

Periode 
 

Omschrijving 
(inhoudelijke omschrijving van de 
toetsstof) 

(sub)do
meinen 

Tijdsduur 
(in minuten) 

Soort toets 
 

Weging 
 

Herkansbaar? 
 

Toets
code 
 

4 1 Bewegen en regelen   Praktisch 10 n.v.t. 401 

5 1 Bewegen en gezondheid   Praktisch 10 n.v.t. 402 

5 2 Eigen vaardigheid   Praktisch 30 n.v.t. 403 

6  Sport oriëntatie keuze   Praktisch 50 n.v.t. 412 
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Examenreglement 
Christelijk College Groevenbeek 

Postbus 210 

3850 AE Ermelo 

 

 
 

 

 

E  X  A  M  E  N  R  E  G  L  E  M  E  N  T   2020 - 2021 

 

VMBO 3 & 4  

HAVO 4 & 5 

VWO 4, 5 & 6 

 
 

 

I.1  ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1   Begripsbepalingen 

Artikel 2   Rechtsgrond en toepassing van dit reglement 

Artikel 3   Organisatie van het examen 

Artikel 4   Toelating tot het examen 

Artikel 5   De examencommissie 

 

I.2  HET SCHOOLEXAMEN 

 

Artikel 6   Afsluiting van het schoolexamen 

Artikel 7   Inleveren van praktische opdrachten, handelingsdelen en het 

profielwerkstuk. 
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Artikel 8   Het gebruik van hulpmiddelen tijdens schoolexamens 

Artikel 9   Herkansingen onderdelen van het schoolexamen 

Artikel 10   Beoordeling van toetsen van het schoolexamen 

Artikel 11   Houdbaarheid resultaten van het schoolexamen 

Artikel 12   Absentie bij een schoolexamen 

Artikel 13   Vaststelling resultaten 

Artikel 14   Onregelmatigheden 

Artikel 15   Bezwaar en beroep bij de schoolexamens 

 

I.3  HET CENTRAAL EXAMEN 

 

Artikel 16   Procedures rond het examen 

Artikel 17   Gang van zaken tijdens het examen 

Artikel 18   Gedragsregels kandidaten 

Artikel 19   Verhindering deelname aan centraal examen 

Artikel 20   Onregelmatigheden 

Artikel 21   Vaststelling resultaten 

 

1.4  UITSLAG, HERKANSING EXAMEN EN DIPLOMERING 

 

Artikel 22   Vaststelling eindcijfer 

Artikel 23   Vaststelling uitslag 

Artikel 24   Uitslag 

Artikel 25   Herkansing Centraal Examen 

Artikel 26   Diploma, cijferlijst en certificaat 

 

I.5  OVERIGE BEPALINGEN 
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Artikel 27   Inzage 

Artikel 28   Afwijkende wijze van examinering 

Artikel 29   Onvoorziene omstandigheden 

Artikel 30   Overgang- en slotbepalingen 
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I.1  ALGEMENE BEPALINGEN 

 

PREAMBULE 

 

De directeur/bestuurder van de school mandateert aan de afdelingsdirecteuren 

bovenbouw het afnemen van het eindexamen. 

 

Art. 1 Begripsbepalingen 

 

Dit examenreglement verstaat onder: 

 

 Kandidaat     Een ieder die door de directeur/bestuurder tot het 

examen wordt toegelaten. 

 

 Directeur     Directeur/bestuurder van het Christelijk College 

Groevenbeek. 

 

 Afdelingsdirecteur    

 bovenbouw   Directielid met gemandateerde bevoegdheden. 

 

 Secretaris eindexamen Door de afdelingsdirecteur aangewezen 

personeelslid, belast met de organisatie en 

administratieve afhandeling van het eindexamen. 

 

 Examencommissie  Een commissie, bestaande uit de secretaris van het 

eindexamen, een teamleider en de 

afdelingsdirecteur, belast met het toezicht op de 

uitvoering van het examenreglement. 

 

 Centraal examen  Het examen dat plaatsvindt volgens door het College 

voor Toetsen en Examens (CvTE) vastgestelde en 

landelijk genormeerde toetsen. 
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 Schoolexamen   Het examen dat plaatsvindt volgens het door de 

directeur/bestuurder vastgestelde programma van 

toetsing en afsluiting (PTA). 

 

 Examinator   Degene die is belast met het afnemen van het 

examen en de correctie/beoordeling van het 

gemaakte examenwerk. 

 

 Inspecteur    De inspecteur van het voortgezet onderwijs, belast 

met het toezicht op de school. 

 

 Bevoegd gezag   De directeur/bestuurder van het Christelijk College 

Groevenbeek. 

 

 De school   : Christelijk College Groevenbeek 
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Art. 2 Rechtsgrond en toepassing van dit reglement 

 

 Dit examenreglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit Voortgezet 

Onderwijs en de wijzigingen op dit besluit die gepubliceerd zijn in het 

Staatsblad. 

 

1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de afdelingen atheneum, havo en 

vmbo in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te 

leggen. 

2. Het eindexamen wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder 

afgenomen door de afdelingsdirecteuren bovenbouw en de examinatoren. 

3. Dit examenreglement voor de afdelingen VWO, HAVO en VMBO bevat 

procedurele en organisatorische regelingen ter uitvoering van het 

schoolexamen en het centraal examen alsmede inhoudelijke bepalingen. 

4. Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Dit 

examenreglement treedt (met terugwerkende kracht) in werking op 1 augustus 

2019. 

5.  Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) 

worden door het bevoegd gezag voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie 

en aan de kandidaten ter beschikking gesteld. 

 

 

Art. 3 Organisatie van het examen 

 

1. Het eindexamen bestaat in ieder geval uit examenonderdelen/vakken die 

verplicht zijn voor het behalen van het diploma van die afdeling zoals bepaald in 

het Eindexamenbesluit. 

2.  Het examen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en, voor zover dat in 

 het Eindexamenbesluit is bepaald, uit een centraal examen. 

3. Het schoolexamen wordt afgenomen volgens een PTA, dat jaarlijks voor 1  

 oktober door het bevoegd gezag wordt vastgesteld. Het centraal examen wordt 

afgenomen op de wijze zoals door de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap is of wordt bepaald. 
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4. Het schoolexamen bestaat uit schriftelijke en/of mondelinge toetsen en/of 

 praktische opdrachten. Bovendien maakt elke kandidaat VMBO-TL, HAVO en 

 VWO een profielwerkstuk. 

5. Alle toetsen en/of praktische opdrachten worden door de examinator bewaard 

 tot zes weken na het bekend maken van de resultaten van een toets of 

 praktische opdracht. 
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Art. 4 Toelating tot het examen 

 

Art. 4.1 Afsluiting schoolexamen 

a. Aan de leerlingen die tot de bovenbouw zijn toegelaten, wordt de gelegenheid 

 gegeven een eindexamen af te leggen, met in achtneming van het gestelde in 

 dit reglement en het PTA. 

b. Het schoolexamen wordt afgesloten uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van 
het eerste tijdvak van het centraal examen. 

c. De afdelingsdirecteur kan in afwijking van Art.4.b. een kandidaat die ten 

gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het 

schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten uiterlijk 10 werkdagen vóór de 

aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in 

dat vak af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak, doch na de aanvang 

van het eerste tijdvak. 

 

Art. 4.2 Keuze examenvakken 

 Een kandidaat kan, voor zover het gaat om de vrije examenonderdelen/vakken 

genoemd in het Eindexamenbesluit, kiezen uit de examenonderdelen/vakken 

die de school per schoolsoort en per profiel aanbiedt en een afsluiting vormen 

van het onderwijs dat de school verzorgt. 

 

Art. 4.3 Meer examenvakken dan voorgeschreven 

 Kandidaten kunnen voor zover de afdelingsdirecteur dat toestaat in meer dan 

het voorgeschreven aantal vakken dat een eindexamen omvat examen 

afleggen. 

 

Art. 4.4 Examen in voorlaatste leerjaar 

a. Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot het 

centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het 

eindexamen. 

b.  Het schoolexamen van het vak dan wel de vakken waarvoor de leerling in het 

voorlaatste examen aflegt, dient 10 werkdagen voor de aanvang van het 

centraal examen van dat leerjaar afgesloten te zijn. 
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c. Mocht een leerling die in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in 

het voorlaatste leerjaar doubleren, dan vervallen de met dit centraal examen of 

deze centrale examens behaalde resultaten. 

 

Art. 4.5 Examen op hoger niveau 

 Een kandidaat kan in één vak of meerdere vakken het schoolexamen en het 

centraal examen op een hoger niveau afleggen. 

a. Het bevoegd gezag kan een leerling toelaten tot het centraal examen van één 

vak of meerdere vakken op een hoger niveau dan het niveau waar de leerling 

voor is ingeschreven. 

b. Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het 

afleggen van eindexamen in een vak of meerdere vakken op hoger niveau dan 

het niveau van de schoolsoort of leerweg van inschrijving, stelt de directeur de 

kandidaat in de gelegenheid voor dat vak of die vakken alsnog het eindexamen 

af te leggen van die schoolsoort of leerweg. 

 

 
Art. 5 De examencommissie 
 

Art. 5.1.1 Taken en bevoegdheden van de examencommissie 

Een examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

a. het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, 

passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van 

het schoolexamen)  

b.  het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te 

beoordelen en vast te stellen. 

 

Art. 5.1.2 

 De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en 

bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat 

verband kan nemen. 
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Art. 5.1.3 

 Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient 

waarbij een lid van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid 

geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht.  

  

Art. 5.2  Benoeming en samenstelling van de examencommissie  

a. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school 

 verzorgde schoolsoort of groep(en) van schoolsoorten. 

b. Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de 

 examencommissie zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren 

 van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 

c. Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de 

 schoolsoort of groep van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is 

 ingesteld. 

d. Leden van het bevoegd gezag worden niet benoemd tot lid van de 

 examencommissie. 

e. De examencommissie bestaat uit de secretaris-eindexamen, teamleider en de 

 afdelingsdirecteur van de betreffende sector. 
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I.2  HET SCHOOLEXAMEN 

 

Art. 6  Afsluiting van het schoolexamen 

 

Art. 6.1 

 Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober een PTA vast. In het PTA wordt 

 in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma op het 

 schoolexamen worden getoetst, de verdeling van de examenstof over de 

 toetsen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, 

 alsmede de regels die aangeven op welke wijze het eindcijfer voor het 

 schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 

 

Art. 6.2 

 Het schoolexamen wordt in de afdeling vmbo in het derde en het vierde 

 leerjaar, in de afdeling havo in het vierde en vijfde leerjaar, in de afdeling vwo in 

 het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de cursus afgelegd. 

 

Art. 6.3 

 Het bevoegd stelt een kandidaat in de gelegenheid het volledige schoolexamen 

 af te sluiten vóór de aanvang van het centraal schriftelijk examen. 

 

Art. 6.4 

 Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien: 

 

a. het profielwerkstuk (VMBO) is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ óf 

 het profielwerkstuk (HAVO/VWO) is beoordeeld met een cijfer én 

b.     het vak GD (VMBO) beoordeeld is met ‘voldoende’ of ‘goed’ én 

b. het vak LO (VMBO/HAVO/VWO) beoordeeld is met ‘voldoende’ of ‘goed’, én 

c. het vak KV (kunstvakken, VMBO) beoordeeld is met  ‘voldoende’ of    

 ‘goed’ én 

d. alle praktische opdrachten en toetsen van de vakken als aangegeven in   

 het PTA zijn afgelegd én 

e. de handelingsdelen, voor zover nog van toepassing, naar behoren zijn verricht. 
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Art. 7 Inleveren van praktische opdrachten, handelingsdelen en het  

 profielwerkstuk. 

 

Art.7.1 Afdeling HAVO en VWO 

 

Art. 7.1.1 

 Kandidaten leveren praktische opdrachten, handelingsdelen en (het concept 

 van) het profielwerkstuk (zogenoemde inleveropdrachten) uiterlijk in op de 

 vastgestelde datum bij de onderwijsassistent-bovenbouw. 

 

Art. 7.1.2 

 In de studiewijzer staat vermeld wanneer handelingsdelen uiterlijk ingeleverd 

 moeten zijn. Deze uiterste inleverdatum valt tenminste twee weken voor het 

 begin van de toetsweek.  

 

Art. 7.1.3 

 Als een inleveropdracht te laat wordt ingeleverd, dan krijgt de leerling elke 

 schooldag een ‘vierkant rooster’ (van 8.00-16.00u op school en op alle lesvrije 

 momenten aan de opdracht werken) totdat de inleveropdracht volgens de 

 gestelde criteria is afgerond.  

 

Art. 7.1.4 

 Als een docent een handelingsdeel als onvoldoende beoordeelt, krijgt de 

 leerling één week om deze opdracht te verbeteren. Is de opdracht dan nog 

 niet voldoende, dan krijgt de leerling elke schooldag een ‘vierkant rooster’ 

 totdat het handelingsdeel naar behoren is afgerond. 

 

Art. 7.1.5 

 De uiterste inleverdata van praktische opdrachten staan in de studiewijzer 

 vermeld. Voor het niet op tijd inleveren van een praktische opdracht worden bij 

 de beoordeling 2 punten per schooldag ingehouden, met een maximum van 

 10 punten (op schaal van 100). Daarnaast krijgt de leerling na die 5 dagen 

 elke schooldag een ‘vierkant rooster’ om op school aan de praktische opdracht 

 te werken totdat deze ingeleverd is. 
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Art. 7.1.6 

 De uiterste inleverdatum van het profielwerkstuk staat in het boekje over het 

 profielwerkstuk. Voor het niet op tijd inleveren van de conceptversie van het 

 profielwerkstuk worden bij de beoordeling 5 punten (op schaal van 100) 

 ingehouden; voor het niet op tijd inleveren van de definitieve versie worden 

 ook 5 punten ingehouden. Daarnaast krijgt de leerling elke schooldag een 

 ‘vierkant rooster’ om op school aan het profielwerkstuk werken totdat deze 

 ingeleverd is. 
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Art. 7.2 Afdeling VMBO 

 

Art. 7.2.1 

 Kandidaten leveren praktische opdrachten, handelingsdelen en (het concept 

 van) het profielwerkstuk (zogenoemde inleveropdrachten) uiterlijk in op de 

 vastgestelde datum bij de docent. 

 

Art. 7.2.2 

 In de studiewijzer staat vermeld wanneer het in te leveren werk uiterlijk 

 ingeleverd moet zijn. 

 

Art. 7.2.3 

 Als het in te leveren werk te laat wordt ingeleverd, dan moet de leerling de 

 daaropvolgende dagen beschikbaar zijn tussen 08:00 en 16:00 uur om te 

 werken aan de opdracht onder toezicht van de docent of het leerlingenloket 

 totdat het in te leveren werk volgens de gestelde criteria is afgerond. 

 

Art. 7.2.4 

 Als een docent een handelingsdeel als onvoldoende beoordeelt, krijgt de 

 leerling één week om deze opdracht te verbeteren. Is de opdracht dan nog 

 niet voldoende, dan treedt artikel 7.2.3 in werking. 

 

 

Art. 8 Het gebruik van hulpmiddelen tijdens schoolexamens 

 

Art. 8.1 

 Schriftelijke toetsen worden gemaakt op papier dat door de school wordt 

 verstrekt. De school verstrekt eveneens kladpapier. Schriftelijke toetsen 

 mogen niet potlood worden gemaakt, uitgezonderd hiervan zijn tekeningen en 

 grafieken. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan. 
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Art. 8.2 

 Toegestane hulpmiddelen bij schoolexamens zijn deze zoals door het CvTE 

 zijn vastgesteld in de ‘Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale 

 examens’ tenzij door de examinator anders is gecommuniceerd. Toegestane 

 hulpmiddelen worden door de examinator vermeld op het voorblad dat bij de 

 toets gevoegd wordt. 

 

Art. 8.3 

 Het meenemen van andere dan toegestane (elektronische) hulpmiddelen is 

 verboden. 

 

Art. 8.4 

 Tijdens toetsen mogen leerlingen niet in het bezit zijn van een mobiele 

 telefoon of een ander apparaat dat contact kan maken met het internet en/of 

 andere apparaten. Deze worden, voorafgaand aan de toets, ofwel uitgezet en 

 in de tas opgeborgen ofwel uitgezet en ingeleverd bij de surveillant. 

Art. 9 Herkansingen onderdelen van het schoolexamen 

 

Art. 9.1 Afdeling HAVO en VWO 

 

Art. 9.1.1 

 Leerlingen krijgen per schooljaar twee mogelijkheden tot herkansing 

 (repetities of  schoolexamen) van toetsen van dat leerjaar. Na toetsweek 2 kan 

 één toets worden herkanst uit periode 1 en 2. Na toetsweek 3 kan één toets 

 uit periode 3 worden herkanst. Toetsen uit de vierde periode kunnen niet 

 herkanst worden. 

 

Art. 9.1.1.1 

 Naast de herkansingen die genoemd zijn in art. 9.1.1. krijgen leerlingen in het 

examenjaar de mogelijkheid om na periode 1 van het examenjaar een toets uit 

periode 4 van het voorgaande leerjaar te herkansen. 
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Art. 9.1.2 

 Welke onderdelen van het schoolexamen herkansbaar zijn, staat aangegeven 

 in het PTA. 

 

Art. 9.1.3 

 De teamleider communiceert met de leerlingen van zijn afdeling op welke 

 wijze ze zich kunnen opgeven voor een herkansing. Deze procedure staat 

 beschreven in het PTA. 

 

Art. 9.1.4 

 Een niet ingezette herkansing kan niet opgespaard worden tot een volgende 

 mogelijkheid tot herkansen. 

 

Art. 9.1.5 

 Kandidaten die door een geldige reden een toets missen, moeten tenzij de 

teamleider anders beslist één van de twee herkansingen gebruiken om de 

toets alsnog te maken. Leerlingen kunnen per toetsweek maximaal één 

herkansingsmogelijkheid verliezen.  

 

Art. 9.1.6 

 Een leerling die zich voor een herkansing opgeeft maar deze niet maakt, kan 

 de gemiste herkansing niet inhalen. 

 

Art. 9.1.7 

 Voor de definitieve becijfering van een toets geldt dat het hoogst behaalde 

 cijfer telt. 
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Art. 9.2 Afdeling VMBO Ermelo 

 

Art. 9.2.1 

 TL-leerlingen mogen per periode in totaal twee toetsen herkansen.  

BB/KB-leerlingen mogen per periode in totaal drie toetsen herkansen. In de 

laatste periode van het schooljaar mogen leerlingen toetsen uit voorliggende 

periodes herkansen, alleen indien de herkansingsmogelijkheden uit die 

periodes nog niet benut zijn. 

 

Art. 9.2.2 

 Welke onderdelen van het schoolexamen herkansbaar zijn, staat aangegeven 

 in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). 

 

Art. 9.2.3 

 Leerlingen geven zich via de ELO op voor herkansingen. In de ELO is het 

 maximaal aantal herkansingen gewaarborgd. De docent spreekt daarna met de 

 leerling een tijdstip van toetsing af. 

 

Art. 9.2.4 

 Kandidaten die door een geldige reden een toets missen, worden geacht om zo 

 spoedig mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende vakdocent en een 

 nieuwe datum af te spreken om de toets alsnog te maken. De maximale periode 

 om deze afspraak te maken is één week na het missen van de toets. 

 

Art. 9.2.5 

 Een leerling die zich voor een herkansing opgeeft maar deze niet maakt, kan de 

 gemiste herkansing niet inhalen. 

 

Art. 9.2.6 

 Voor de definitieve becijfering van een toets geldt dat het hoogst behaalde cijfer 

 telt. 
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Art. 9.3. Afdeling VMBO Putten 

 

Art. 9.3.1 

 Kandidaten krijgen per schooljaar vijf mogelijkheden tot herkansing van PTA 

toetsen van dat leerjaar, met die restrictie dat er per vak niet meer dan twee 

PTA- toetsen mogen worden herkanst. Herkansingen worden in vaste weken 

per schooljaar afgenomen. 

 

Art. 9.3.2 

 Welke onderdelen van het schoolexamen herkansbaar zijn, staat aangegeven 

 in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). 

 

Art. 9.3.3 

 Leerlingen geven zich bij de vakdocent op als zij gebruik willen maken van een 

 herkansing. De vakdocent geeft dit door aan de examensecretaris die het 

 aantal herkansingen controleert. 

 

Art. 9.3.4 

 Kandidaten die door een geldige reden een toets missen, worden geacht om zo 

 spoedig mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende vakdocent en een 

 nieuwe datum af te spreken om de toets alsnog te maken. De maximale periode 

 om deze afspraak te maken is één week na het missen van de toets. 

 

Art. 9.3.5 

 Een leerling die zich voor een herkansing opgeeft maar deze niet maakt, kan de 

 gemiste herkansing niet inhalen. 

 

Art. 9.3.6 

 Voor de definitieve becijfering van een toets geldt dat het hoogst behaalde cijfer 

 telt. 
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Art. 10 Beoordeling van toetsen van het schoolexamen 

 

Art. 10.1  

 De examinator maakt het cijfer van de toets uiterlijk op de achtste werkdag na 

het afnemen van de toets bekend, tenzij er een dringende reden is die dit 

verhindert. Schriftelijk werk wordt, nadat het gecorrigeerd is, ter inzage 

gegeven aan de leerlingen. 

 

Art. 10.2 

 De beoordelingsnormen en het werk van de kandidaten worden na 

bekendmaking van de resultaten minimaal 6 weken bewaard door de 

examinator. In het PTA is voor elk vak vermeld hoe het schoolexamencijfer 

berekend wordt. 

 

Art. 10.3 

 Het gewogen gemiddelde van de in het PTA genoemde toetsen en praktische 

opdrachten wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig. Vakken waarvoor 

geen centraal examen hoeft worden afgelegd, worden verder afgerond naar 

een cijfer zonder decimalen. 

 

Art. 10.4 

De kandidaat dient voor het centraal examen begint zich op het daartoe 

aangewezen tijdstip op de hoogte te stellen van zijn of haar cijfers voor het 

schoolexamen. Tot uiterlijk 10 dagen voor de aanvang van het centraal 

examen kunnen eventuele berekeningsfouten en andere onjuistheden worden 

hersteld. Daarna is wijzigen niet meer mogelijk. 
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Art. 11 Houdbaarheid resultaten van het schoolexamen 

 

Art. 11.1 Doubleren en niet behalen van het centraal examen 

 

Art. 11.1.1  

 Bij doubleren van een leerjaar of het niet behalen van het centraal examen 

vervallen alle in het betreffende schooljaar behaalde schoolexamenresultaten 

bij aanvang van het nieuwe schooljaar. 

 

Art. 11.1.2 

 Uitsluitend na toestemming van de afdelingsdirecteur bovenbouw en 

teamleider van de betreffende afdeling kan van artikel 11.1.1 worden 

afgeweken. 

 

Art. 11.1.3 

 Indien toestemming wordt verleend om behaalde resultaten mee te nemen 

naar het volgende leerjaar bij doubleren of het niet behalen van het centraal 

examen worden besproken voorwaarden en afspraken vastgelegd. 

 

Art. 11.1.4 

 Als de voorwaarden en afspraken zoals genoemd in artikel 11.1.3 niet worden 

nageleefd dan vervallen de bijbehorende resultaten van onderdelen van het 

schoolexamen alsnog. 
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Art. 11.2 Instroom VMBO 

 

Art. 11.2.1 

 Indien een leerling tijdens het schooljaar instroomt in leerjaar 3 vanuit een 

andere afdeling of een andere school, dan worden de resultaten van de 

schoolexamenonderdelen die in beide afdelingen of op beide scholen gelijk 

zijn overgenomen. Voor ontbrekende schoolexamenonderdelen wordt een 

inhaalprogramma opgesteld. 

 

Art. 11.2.2 

 Indien een leerling vanuit een andere afdeling of een andere school instroomt 

in leerjaar 4, dan worden voor de verschillende vakken de gemiddelde 

cijferresultaten van leerjaar 3 overgenomen. Voor zover van toepassing 

kunnen ontbrekende resultaten van leerjaar 4 worden overgenomen indien de 

schoolexamenonderdelen overeenkomen. Voor ontbrekende 

schoolexamenonderdelen wordt een inhaalprogramma opgesteld. 

 

Art. 11.2.3 

 Indien een leerling instroomt in leerjaar 4 vanuit een hoger niveau dan worden 

de gemiddelde cijfers van leerjaar 3 omgerekend naar het nieuwe niveau met 

de formule: maal 0,8 plus 2. 

 

Art. 11.2.4  Beroepsgerichte keuzevakken VMBO BB/KB 

 In de beroepsgerichte leerweg moet zowel in leerjaar drie als in leerjaar vier 
twee keuzevakken gedaan worden. 

 
Art. 11.2.4.1 
 Een leerling van de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg die na een niet 

behaald examenresultaat klas vier over gaat doen, kiest uit het aanbod van 
keuzevakken twee nieuwe keuzevakken. Deze twee nieuwe cijfers vervangen 
twee cijfers van twee keuzevakken naar keuze. 

 
Art. 11.2.4.2 
 Leerlingen die in leerjaar vier instromen van een andere school kunnen alleen 

keuzevakken meenemen die ook hier worden aangeboden. 
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Art. 11.3 Instroom HAVO en VWO 

 Indien een leerling instroomt vanuit een andere school dan worden de 

resultaten van de schoolexamenonderdelen die op beide scholen gelijk zijn 

overgenomen. Voor ontbrekende schoolexamenonderdelen wordt een 

inhaalprogramma opgesteld. 
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Art. 12 Aanwezigheid en absentie bij een schoolexamen 

 

Art. 12.1 

 Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan toetsen van het schoolexamen op 

de ingeplande momenten. 

 

Art. 12.2 

 Als een kandidaat door ziekte of door een andere vorm van overmacht niet in 

staat is een toets van het schoolexamen bij te wonen, moet dit telefonisch 

door een ouder/verzorger van de leerling voor aanvang van de toets, (VMBO 

Ermelo: voor 08:30 uur), gemeld worden aan de teamleider. 

 

Art. 12.3 

 Indien het niet mogelijk is dat een ouder/verzorger de leerling afmeldt, moet de 

kandidaat zelf contact opnemen met de teamleider. Vervolgens dient één van 

de ouders/verzorgers deze absentie zo spoedig mogelijk telefonisch te 

bevestigen. 

 

Art. 12.4 

 Voor afwezigheid van andere aard dan ziekte of een andere vorm van 

overmacht heeft een kandidaat voorafgaande toestemming nodig van de 

teamleider. Deze toestemming moet tijdig, tenminste één week voor de dag 

waarop de toets wordt afgenomen, schriftelijk door de ouders/verzorgers 

worden aangevraagd bij de teamleider. 

 

Art. 12.5 

 Een kandidaat die in gebreke blijft ten aanzien van art. 12.2 of 12.3, of naar 

het oordeel van de examencommissie geen geldige reden had voor de 

absentie, wordt geacht onrechtmatig afwezig te zijn geweest. 
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Art. 12.6 

 Indien de examencommissie tot de conclusie is gekomen dat de kandidaat 

onrechtmatig afwezig is geweest, kan de commissie maatregelen nemen zoals 

omschreven in art. 14.7 van het Examenreglement. 

 

Art. 12.7 

 Toetsen van het schoolexamen die door geldige absenties zijn gemist moeten 

worden ingehaald op door de school te kiezen momenten (zie art. 9.1.5). 
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Art. 13  Vaststelling resultaten 

 

1.  Het cijfer voor of de beoordeling van (een onderdeel van) het schoolexamen 

wordt vastgesteld door de examinator.  

2. Indien een schoolexamen uit meerdere toetsen bestaat, is het cijfer het 

gewogen gemiddelde van de toetsen van het schoolexamen. 

3. Voor vakken die met een cijfer beoordeeld worden, en waarin geen centraal 

examen wordt afgelegd, wordt het cijfer van het schoolexamen uitgedrukt in een 

geheel getal lopende van 1 tot en met 10. 

4. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het 

derde lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 

decimaal. 

 

 

Art. 14  Onregelmatigheden 

 

Art. 14.1 
 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen 
 aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de 
 examencommissie tot het nemen van maatregelen besluiten, zoals verwoord 
 in art. 14.7. 
 
Art. 14.2 

Onder “zich schuldig maken aan een onregelmatigheid” moet in dit verband o.a. 
verstaan worden: het onrechtmatig afwezig zijn bij een onderdeel van het 
schoolexamen, het plegen van fraude ten aanzien van een onderdeel van het 
examen, het gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen, en het ongeoorloofd 
praten tijdens een onderdeel van het examen. 

 
Art. 14.3 

Indien tijdens het maken van een onderdeel van het schoolexamen een 
onregelmatigheid wordt geconstateerd deelt de docent, dan wel de 
toezichthouder, onmiddellijk aan de kandidaat mee dat hij het werk slechts 
onder voorbehoud mag afmaken. Dit voorbehoud heeft betrekking op de 
eventueel toe te passen sancties, zoals verwoord in art. 14.7. De docent c.q. de 
toezichthouder vermeldt het voorbehoud ook direct op het gemaakte werk, met 
het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd en zijn eigen naam. 
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Art. 14.4 
De docent c.q. de toezichthouder, dient van de onregelmatigheid onmiddellijk 
na afloop van het betreffende onderdeel schriftelijk, indien mogelijk met 
bewijsstukken, de afdelingsdirecteur bovenbouw op de hoogte te stellen.  

 
Art. 14.5 

De docent, c.q. de toezichthouder, vraagt de kandidaat die de onregelmatigheid 
heeft gepleegd het papier waarop de geconstateerde onregelmatigheid staat 
beschreven mede te ondertekenen. Indien deze dat weigert, wordt hiervan 
melding gemaakt op het betreffende papier, alvorens het wordt ingeleverd bij de 
afdelingsdirecteur bovenbouw. 

 
Art. 14.6 

Indien de onregelmatigheid wordt geconstateerd op enig tijdstip na afloop van 
het desbetreffende schoolexamenonderdeel dient de docent, dan wel de 
toezichthouder, daarvan de afdelingsdirecteur onverwijld schriftelijk, zo mogelijk 
met bewijsstukken, in kennis te stellen. 

 
Art. 14.7 
 De maatregelen, bedoeld in art. 14.1, die afhankelijk van de aard van de 
 onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  

a. het geven van een officiële berisping. 
b. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets of een praktische 

opdracht van het schoolexamen, waarbij de leerling het recht krijgt 
deze te herkansen. 

c. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets of een praktische 
opdracht van het schoolexamen (zonder recht op herkansing). 

d. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan één of meer 
toetsen van het schoolexamen. 

e. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds 
afgelegde deel van het schoolexamen. 

f. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden 
uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de examencommissie 
aan te wijzen onderdelen. 

 

Art. 14.8 

 Alvorens een beslissing ingevolge het zevende lid wordt genomen, hoort de 

 examencommissie de kandidaat. De examencommissie deelt haar beslissing 

 mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In 

 de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in art. 10. 

 De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan 

 ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is. 

 Ingeval de examencommissie besluit tot een maatregel vermeld in art 14.7c t/m 
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 14.7f wordt een afschrift van deze mededeling ook gezonden aan de 

 directeur/bestuurder. 

 

Art. 14.9 

In het laatste examenjaar geldt, dat het niet op tijd afgerond hebben van 

onderdelen van het schoolexamen van een vak tot gevolg heeft dat de 

kandidaat niet mag deelnemen aan het centraal examen. 
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Art. 15    Bezwaar en beroep bij de schoolexamens 

 

Art. 15.1   Bezwaar 

 

1. Een kandidaat kan tegen een beoordeling door de examinator bezwaar maken bij 
de afdelingsdirecteur bovenbouw. 

2. De termijn voor het indienen van een bezwaar bedraagt 5 dagen na 
bekendmaking van het cijfer (of de beoordeling) en na inzage van het werk van 
het desbetreffende onderdeel van het schoolexamen. 

3. Indien een kandidaat bezwaar maakt tegen een behaald cijfer of beoordeling op 
een rapport of cijferoverzicht, dan moet hij daarover onmiddellijk contact 
opnemen met de docent die het cijfer of de beoordeling heeft gegeven. De 
eventuele wijziging dient zo spoedig mogelijk door de docent te worden verwerkt 
(bij problemen kunnen leerlingen en/of docenten zich wenden tot de secretaris 
eindexamen). 

4. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het bezwaar van de kandidaat, 
dient deze binnen 5 dagen nadat het rapport of het cijferoverzicht is verstrekt bij 
de afdelingsdirecteur een bezwaarschrift in te dienen. 

5. Na de genoemde termijn zijn de cijfers en beoordelingen definitief en is beroep 
niet meer mogelijk. 

6. Een bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste: 
a. De naam van de kandidaat 
b. De dagtekening 
c. Een omschrijving van het cijfer / de beoordeling waartegen het bezwaar is 

gericht 
d. De gronden van het bezwaar. 

7. De examencommissie neemt, nadat de kandidaat en de examinator zijn gehoord, 
binnen 5 dagen een beslissing, tenzij de examencommissie de termijn voor het 
nemen van een beslissing, met redenen omkleed, heeft verlengd met maximaal 5 
dagen. 
Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de kandidaat, waarbij een 
afschrift wordt gezonden aan de ouders, voogden of verzorgers, indien deze 
minderjarig is. 
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Art. 15.2   Beroep bij de directeur/bestuurder 

 

1. Tegen een beslissing van de examencommissie kan de kandidaat beroep 
aantekenen bij de directeur/bestuurder. 

2. Het beroepschrift dient binnen 5 dagen nadat de beslissing van de 
examencommissie schriftelijk is meegedeeld aan de kandidaat, ingediend te 
worden bij het  
       Chr. College Groevenbeek 
       t.a.v. dhr. R. Brouwer MA 
       Postbus 210 
       3850 AE Ermelo 

3. De directeur/bestuurder stelt een onderzoek in en beslist binnen 14 dagen op het 
beroep, tenzij hij de termijn voor het nemen van een beslissing, met redenen 
omkleed, heeft verlengd met maximaal veertien dagen. 

4. De directeur/bestuurder stelt bij zijn beslissing zo nodig vast of, en zo ja, op welke 
wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen 
geheel of gedeeltelijk af te leggen. 

5. De directeur/bestuurder deelt zijn beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en 
de examencommissie. Een afschrift van de beslissing wordt toegezonden aan de 
ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is. 

 

 

Art. 15.3  Commissie van Beroep 

 

6. Tegen een beslissing van de directeur/bestuurder kan de kandidaat in laatste 
instantie beroep aantekenen bij de door het bevoegd gezag van de school 
ingestelde Commissie van Beroep. 

7. Het beroepschrift moet binnen drie schooldagen nadat de beslissing van de 
directeur/bestuurder schriftelijk is meegedeeld aan de kandidaat, ingediend 
worden bij de Commissie van Beroep voor schoolexamens. Het beroepschrift 
dient als bijlage meegestuurd te worden in een e-mail aan de secretaris van de 
Commissie van Beroep (e-mail: viascholen@gmail.com). Tegelijkertijd moet de 
kandidaat een afschrift van het beroepschrift mailen aan de directeur/bestuurder. 

8. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen veertien dagen op het 
beroep, tenzij zij de termijn voor het nemen van een beslissing, met redenen 
omkleed, heeft verlengd met maximaal veertien dagen. 

9. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast of, en zo ja, op welke wijze 
de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of 
gedeeltelijk af te leggen.  

10. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor alle partijen en wordt 
naar alle betreffende partijen verzonden. 
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Art. 15.4  Overige bepalingen Bezwaar en Beroep 

 

1. Voor de toepassingen van de voorschriften over beroep worden met een besluit 
gelijkgesteld: 

a. De schriftelijke weigering een besluit te nemen 
b. Het niet tijdig nemen van een besluit, onverlet de verplichting een besluit te 

nemen met uitzondering gedurende de periode dat het beroep aanhangig 
is. 

2. Een kandidaat kan zich bij laten staan door een ouder, voogd of deskundige. 
3. Op het nemen van besluiten van algemene aard is art. 15.4.1 niet van 

toepassing, het geldt alleen voor individuele gevallen. 
4. Indien niet voldaan is aan het gestelde in art.15.1.4 en 15.2.2 kan het bezwaar of 

bezwaarschrift resp. beroepschrift niet ontvankelijk worden verklaard. 
5. Indien niet voldaan is aan het gestelde in art.15.3.7 kan het bezwaar of 

bezwaarschrift resp. beroepschrift niet ontvankelijk worden verklaard, mits de 
indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen hem/haar 
gestelde termijn. 

6. Een bezwaar of beroep kan schriftelijk worden ingetrokken. 
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I.3   HET CENTRAAL EXAMEN 

 

Art. 16  Procedures rond het examen 

 

1. Voor de aanvang van het centraal examen deelt de afdelingsdirecteur de 

kandidaat schriftelijk mede welke cijfers hij/zij heeft behaald voor het 

schoolexamen.  

2. Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het 

eindexamenbesluit voortgezet onderwijs. 

 

 

Art. 17  Gang van zaken tijdens het examen 

 

1. Het is de toezichthouders niet toegestaan tijdens het toezicht bij de examens 

andere werkzaamheden te verrichten.  

2. De toezichthouders zien toe op de in art. 18 bepaalde gedragsregels van de 
kandidaten. 

3. De toezichthouders maken van iedere zitting van het centraal examen een 

proces-verbaal op en leveren dit in bij de afdelingsdirecteur. 

In het proces-verbaal wordt vermeld: 

- de namen en de handtekeningen van de examinatoren/toezichthouders; 

- het tijdstip van vertrek van de kandidaten; 

- eventuele bijzonderheden zoals geluidsoverlast, onwel worden van 

kandidaten; 

- het toestaan van bijzondere faciliteiten. 
4. Tijdens deze zittingen van het examen worden aan de kandidaten geen 

mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, tenzij dit 

uitdrukkelijk is bepaald door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
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Art. 18  Gedragsregels kandidaten 

 

1. De kandidaat dient uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van een examenzitting 
aanwezig te zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt. De plaats waar 
het examen wordt afgenomen staat wordt via Magister aan de kandidaten 
gecommuniceerd. 

2. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van 
een examenzitting tot die zitting worden toegelaten. Hij/zij levert evenwel het 
gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip. Indien een 
kandidaat meer dan een half uur na de aanvang van een zitting verschijnt, mag 
hij/zij niet meer deelnemen aan deze zitting. Bij een geldige reden, ter 
beoordeling van de afdelingsdirecteur is art. 19 van toepassing. Hij/zij dient 
echter wel te verschijnen op de overige zittingen van het examen. 

3. Het meenemen van tassen en jassen, alsmede horloges, telefoons en andere 
apparaten waarmee communicatie met de buitenwereld mogelijk is, is niet 
toegestaan in het examenlokaal. 

4. Het gebruik van hulpmiddelen is de kandidaat verboden, met uitzondering van 
die waarvan het gebruik door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is 
toegestaan. 

5. Het examenwerk dient gemaakt te worden op papier, dat door de school is 
verstrekt. Dit geldt ook voor het kladpapier. Er mag geen papier meegenomen 
worden door de kandidaat in het examenlokaal.  

6. De kandidaat vermeldt zijn examennummer op alle in te leveren papieren. 
7. Het examenwerk wordt niet met potlood gemaakt. Dit is niet van toepassing op 

tekeningen en grafieken. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan. 
8. De opgaven en aantekeningen, respectievelijk kladwerk mogen niet vóór het 

officiële einde van de examenzitting buiten het examenlokaal worden gebracht. 
9. Zonder toestemming van een toezichthouder mag een kandidaat gedurende 

een examenzitting de examenzaal niet verlaten. 
10. Kandidaten mogen zich gedurende de examenzitting niet van hun plaats 

begeven. Indien zij iets nodig hebben, dienen zij door handopsteken en zo min 
mogelijk storend, de aandacht van een der toezichthouders te trekken. 

11. Een kandidaat die tijdens een examenzitting onwel wordt, kan onder 
begeleiding de examenzaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de 
afdelingsdirecteur bovenbouw of de kandidaat na enige tijd het examenwerk 
kan hervatten. 

12. Kandidaten mogen de zaal verlaten vanaf een uur na de opening van de zitting. 
13. De kandidaten moeten hun werk aan de toezichthouders overhandigen. Tijdens 

het ophalen van het gemaakte werk dient er volkomen rust in het examenlokaal 
te heersen. Pas als het gemaakte examenwerk is ingeleverd mogen de 
kandidaten de examenzaal verlaten. 

14. Aan het einde van de zitting blijft iedere kandidaat zitten, tot het werk van alle 
kandidaten door de dienstdoende toezichthouders is opgehaald. De kandidaat 
is zelf er verantwoordelijk voor dat zijn werk, inclusief de eventuele bijlagen, 
door de surveillanten wordt ingenomen. 



   

 
 

 

Christelijk College Groevenbeek                              Examenreglement 2020-2021 

 

68 

15. Gemaakt werk dat eenmaal de examenzaal heeft verlaten, mag niet meer 
worden ingeleverd. Een kandidaat die de zaal heeft verlaten, mag niet meer 
worden toegelaten tot de examenzaal, ook niet wanneer hij/zij buiten de 
examenzaal constateert, dat niet alle opgaven zijn gemaakt. 

 

 

Art. 19  Verhindering deelname aan centraal examen 

 

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

onderdeel van het centraal examen deel te nemen, dient dit te melden aan de 

afdelingsdirecteur bovenbouw of de secretaris van het eindexamen uiterlijk op 

de dag van het desbetreffende examen en voor de aanvang van het examen. 

2. De afdelingsdirecteur bovenbouw kan een praktiserend en ter zaken kundig 

medicus een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de 

afwezigheid. 

3. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de 

afdelingsdirecteur, verhinderd is aan één of meer toetsen van het centraal 

examen deel te nemen, wordt hem/haar, gelegenheid geboden het centraal 

examen in het tweede tijdvak te voltooien. Bij een digitaal examen zal er in 

overleg met de kandidaat een nieuw afnamemoment worden afgesproken. Dit 

zal minstens 2 dagen voor de uitslagdag zijn. 

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

de kandidaat het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, 

wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten overstaan 

van de staatsexamencommissie het eindexamen te voltooien. 

5. Indien een kandidaat nalaat te handelen overeenkomstig het gestelde in lid 1, 

wordt hij/zij geacht onrechtmatig afwezig te zijn geweest. De examencommissie 

kan op grond hiervan maatregelen nemen conform art. 20.6. 

 

 

Art. 20  Onregelmatigheden 

 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan 
een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de 
examencommissie tot het nemen van maatregelen besluiten, zoals verwoord in 
art. 20.6. 
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2. Onder “zich schuldig maken aan een onregelmatigheid” moet in dit verband 
onder andere verstaan worden: het onrechtmatig afwezig zijn bij een onderdeel 
van het examen, het plegen van fraude ten aanzien van een onderdeel van het 
examen, het gebruiken van niet toegestane hulpmiddelen, en het ongeoorloofd 
praten tijdens een onderdeel van het examen. 

3. Indien tijdens het maken van een onderdeel van het centraal examen een 
onregelmatigheid wordt geconstateerd deelt de toezichthouder onmiddellijk aan 
de kandidaat mee dat hij het werk slechts onder voorbehoud mag afmaken. Dit 
voorbehoud heeft betrekking op de eventueel toe te passen sancties, zoals 
verwoord in art. 20.6. De toezichthouder dient van de onregelmatigheid 
onmiddellijk de afdelingsdirecteur op de hoogte te stellen. Van de 
onregelmatigheid wordt ook direct melding gemaakt op het proces-verbaal, 
onder vermelding van het tijdstip en de naam van de toezichthouder. 

4. De toezichthouder, vraagt de kandidaat die de onregelmatigheid heeft gepleegd 
het papier waarop de geconstateerde onregelmatigheid staat beschreven mede 
te ondertekenen. Indien deze dat weigert, wordt hiervan melding gemaakt op 
het betreffende papier, alvorens het wordt ingeleverd bij de afdelingsdirecteur 
bovenbouw. 

5. Indien de onregelmatigheid wordt geconstateerd op enig tijdstip na afloop van 
het desbetreffende centraal examen onderdeel dient de docent, dan wel de 
toezichthouder, daarvan de afdelingsdirecteur onverwijld schriftelijk, zo mogelijk 
met bewijsstukken, in kennis te stellen. 

6. De maatregelen, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in 
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:  

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een onderdeel van het centraal 
examen.  

b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan het centraal 
examen.  

c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds 
afgelegde deel van het  centraal examen.  

d. Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden 
uitgereikt na een hernieuwd examen in door de examencommissie aan 
te wijzen onderdelen. De kandidaat legt dat examen af in het volgende 
tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 
staatsexamencommissie.  

7. Alvorens een beslissing ingevolge het zesde lid wordt genomen, hoort de 
examencommissie de kandidaat. De examencommissie deelt haar beslissing 
mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De 
schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan ouders, 
voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is. Een 
afschrift van deze mededeling ook gezonden aan de directeur/bestuurder en 
aan de Inspectie voor het Voortgezet Onderwijs. 

 

 

Art. 21  Vaststelling resultaten 
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1.  De score voor het centraal examen wordt, met in achtneming van de 
aanwijzingen van het CvTE, in onderling overleg vastgesteld door de 
examinator en de gecommitteerde. 

2. De omzetting van score naar cijfer voor het centraal examen geschiedt door de 
afdelingsdirecteur bovenbouw en de secretaris eindexamen volgens de 
voorschriften van het CvTE. 

3. Gemaakt examenwerk behoudt zijn geldigheid, tenzij de inspecteur 
examenwerk ongeldig verklaart. 

 

 

 



   

 
 

 

Christelijk College Groevenbeek                              Examenreglement 2020-2021 

 

71 

I.4   UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 

 

Art. 22   Vaststelling eindcijfer 

 

1. Het cijfer van het centraal examen wordt uitgedrukt in een cijfer met één 

decimaal uit een schaal van cijfers lopende van 1,0 tot en met 10,0. 

2. Het eindcijfer wordt bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor 
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. 

3. Is het eindcijfer niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de 

komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer 

zijn, naar boven afgerond. 

4. Indien in een vak alleen een schoolexamen wordt gehouden is het cijfer van het 

schoolexamen tevens het eindcijfer. 

5. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een 

geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

 
 
Art. 23  Vaststelling uitslag 

 

1. De afdelingsdirecteur bovenbouw en de secretaris van het eindexamen stellen 

de uitslag vast met inachtneming van het bepaalde in art. 24. 

2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de 

afdelingsdirecteur 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 als bedoeld in het 

eindexamenbesluit. 
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Art. 24 Uitslag 

 

Art. 24.1 Voor het VWO geldt: 

 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien  

a. hij voor al zijn onderdelen van het centraal examen gemiddeld het cijfer 5,5 
of hoger heeft behaald en 

 b. hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de 

eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde en 

c. hij voor de eindcijfers van de vakken van het combinatiecijfer ten minste 

een 4 heeft behaald en 

d. hij voor het vak lichamelijke opvoeding de beoordeling “voldoende” of 

“goed” heeft behaald en  

e. zijn eindcijfers voldoen aan één van de volgende mogelijkheden: 

• alle eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger en 

het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger 
• twee eindcijfers zijn een 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger en 

het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger 
• twee eindcijfers zijn een 4 en een 5, en de andere eindcijfers 6 of 

hoger en het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger. 
N.B. van een aantal (kleinere) vakken worden de eindcijfers gemiddeld tot een 

combinatiecijfer, dat als één vak meetelt bij de uitslagbepaling.  

Dit betreft de vakken culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer, 

godsdienst en het profielwerkstuk.  

 

Art. 24.2 Voor de HAVO geldt: 

 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien  

a. hij voor al zijn onderdelen van het centraal examen gemiddeld het cijfer 5,5 
of hoger heeft behaald en 

 b. hij niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) heeft voor de 

eindcijfers Nederlands en Engels en, indien van toepassing, wiskunde en 

c. hij voor de eindcijfers van de vakken van het combinatiecijfer ten minste 

een 4 heeft behaald en 

d. hij voor het vak lichamelijke opvoeding de beoordeling “voldoende” of 

“goed” heeft behaald en 
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e. hij, indien het vak wiskunde niet is gevolgd, het schoolexamen voor het vak 

rekenen heeft afgelegd en 

f. zijn eindcijfers voldoen aan één van de volgende mogelijkheden: 

• alle eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger en 

het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger 
• twee eindcijfers zijn een 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger en 

het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger 
• twee eindcijfers zijn een 4 en een 5, en de andere eindcijfers 6 of 

hoger en het gemiddelde van de eindcijfers is 6,0 of hoger. 
N.B. van een aantal (kleinere) vakken worden de eindcijfers gemiddeld tot een 

combinatiecijfer, dat als één vak meetelt bij de uitslagbepaling.  

Dit betreft de vakken maatschappijleer, godsdienst, culturele en 

kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk.  

 

Art. 24.3 Voor het VMBO geldt: 

 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien  

 a. hij voor al zijn onderdelen van het centraal examen gemiddeld het cijfer 5,5 

of hoger heeft behaald en 

 b. hij voor het vak lichamelijke opvoeding en het kunstvak en in de 

theoretische en gemengde leerweg voor het profielwerkstuk de 

beoordeling “voldoende” of “goed” heeft behaald en 

c. voor Nederlands minimaal een 5 heeft en 

d. zijn eindcijfers voldoen aan één van de volgende mogelijkheden: 

• alle eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger 
• één eindcijfer is een 4 en de andere eindcijfers zijn 6 of hoger 

waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is 
• twee eindcijfers zijn een 5 en de andere eindcijfers 6 of hoger 

waarvan tenminste één eindcijfer een 7 of hoger is. 
  

2. De kandidaat, die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de 

voorwaarden, genoemd in het eerste lid, is afgewezen, behoudens de 

mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in art. 21. 
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3. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de 

afdelingsdirecteur deze schriftelijk aan iedere kandidaat bekend. De uitslag is 

de definitieve uitslag indien de kandidaat geen gebruik maakt van zijn/haar 

recht op herkansing. 

 

Art. 25  Herkansing Centraal Examen 

 

1. Iedere kandidaat heeft het recht voor één vak waarin hij/zij reeds centraal 

examen heeft afgelegd deel te nemen aan de herkansing van het centraal 

examen. 

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

examen geldt als definitief cijfer voor het (centraal) examen. 

3. De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de secretaris 

eindexamen voor een nader te bepalen dag en tijdstip. 

4.  Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met 

overeenkomstige toepassing van art. 19 en 20. 
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Art. 26  Diploma, cijferlijst en certificaat 

 

1. Aan de kandidaten die op grond van de definitieve uitslag zijn geslaagd wordt 

het diploma uitgereikt, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van 

de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma’s en cijferlijsten worden niet 

uitgereikt. 

2. Aan kandidaten van het vmbo die niet geslaagd zijn en het vmbo verlaten, 

wordt een certificaat uitgereikt. Duplicaten van certificaten worden niet 

uitgereikt. 

3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven 
aantal vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de definitieve 
uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst tenzij de kandidaat daartegen 
bezwaar heeft. 

4. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen stelt de modellen van de 

cijferlijst vast. 

5. De afdelingsdirecteur bovenbouw en de secretaris van het eindexamen tekenen 

de diploma's en de cijferlijsten. 
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I.5   OVERIGE BEPALINGEN 

 

Art. 27  Inzage 

 

De opgaven en de examenbescheiden die door de kandidaat zijn ingevuld, 

worden gedurende ten minste zes maanden na het bekend maken van de 

uitslag bewaard. De examenbescheiden kunnen door de kandidaat op afspraak 

onder toezicht worden ingezien. 

 

 

Art. 28  Afwijkende wijze van examinering 

 

1. De afdelingsdirecteur bovenbouw kan toestaan -in voorkomende gevallen na 

toestemming van de inspectie- 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 afdelingsdirecteur 

bovenbouw de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. De 

afdelingsdirecteur bovenbouw doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 

aan de inspectie. De wijze van afwijking is zodanig dat de eisen die bij het 

schoolexamen en centraal examen aan de kandidaat worden gesteld zoveel 

mogelijk gelijk zijn aan die voor andere kandidaten. 

2. De afdelingsdirecteur kan toestaan dat, ten aanzien van een kandidaat die met 

inbegrip van het schooljaar waarin hij/zij 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 is, wordt afgeweken van de 

voorschriften gegeven bij of krachtens dit reglement. De afdelingsdirecteur doet 

hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. De afwijking kan 

slechts bestaan uit een verlenging van de duur van de betreffende toets met ten 

hoogste 30 minuten en uit het toestaan aan de kandidaat een verklarend geheel 

Nederlands woordenboek te gebruiken en een woordenboek van het 

Nederlands naar zijn thuistaal. 

3. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt 

ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren 

dat: 
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 a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige 

psycholoog, orthopedagoog, neuroloog of psychiater is opgesteld, 

 b.  de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of 

de rekentoets in ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur 

van de betreffende toets met maximaal 30 minuten,  

 c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover 

daartoe in de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van 

betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing 

aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die 

deskundigenverklaring. 

 

 

Art. 29  Onvoorziene omstandigheden 

 

In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet en waaromtrent een 

onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de afdelingsdirecteur 

bovenbouw. De afdelingsdirecteur deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee 

aan de betrokkenen (voor zover nodig de kandidaat, examinatoren, aan de 

directeur/bestuurder en aan de inspectie). 

 

 

Art. 30  Overgangs- en slotbepalingen 

 

1. Dit examenreglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2020. 

2. De examenreglementen van vóór 1 augustus 2020 worden ingetrokken. 

3. Dit examenreglement kan worden aangehaald als:  

‘Examenreglement Christelijk College Groevenbeek’. 

4. Het examenreglement of een uittreksel hiervan en het programma van toetsing 

 en afsluiting worden voor 1 oktober aan de kandidaten uitgereikt. 

 
 

 


