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REGELING SCHOOLEXAMEN  Atheneum-Havo 
 
De Regeling Schoolexamen Atheneum-Havo is een aanvulling op het Examenreglement met regels 
betreffende het schoolexamen Atheneum en Havo. 

 
 
 
S.1 Schoolexamen 

 
1. Het schoolexamen staat niet onder toezicht van door de minister aan te wijzen gecommitteerden. 
2. Het schoolexamen vindt voor Havo-leerlingen plaats in Havo 4 en Havo 5; voor Atheneumleerlingen 

in vwo 4, 5 en 6. 
3. Indien een kandidaat in een vak tevens centraal schriftelijk examen aflegt, stelt de afdelingsdirecteur 

bovenbouw de kandidaat in de gelegenheid het schoolexamen in het desbetreffende vak af te sluiten 
voor de aanvang van dat centraal examen. 

4. De inhoud van het schoolexamen van elk vak staat beschreven in het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA). 
Aanpassingen in het PTA kunnen alleen in bijzondere gevallen plaatsvinden, uitsluitend in overleg 
met de afdelingsdirecteur en de secretaris eindexamen. 

 
 
 
S.2. Studieperioden 
 

1. Per cursusjaar zijn er vier studieperiodes in Havo 4, Atheneum 4 en Atheneum 5. 
Havo 5 en Atheneum 6 hebben drie studieperiodes voor het schoolexamen, en daarna het centraal 
examen. 

2. Voor elke studieperiode is er per vak een studiewijzer; elke periode eindigt met een toetsweek 
waarvan het toetsrooster in de loop van de periode bekend gemaakt wordt. 
Wijzigingen in de data van het toetsrooster kunnen slechts in uitzonderingsgevallen worden 
aangebracht na overleg met de teamleider. De teamleider overlegt met de afdelingsdirecteur en 
secretaris-eindexamen. Wijzigingen worden tijdig met de betrokkenen gecommuniceerd.  

 
 
 
S.3.  Inleveren van Praktische Opdrachten, Handelingsdelen, en het Profielwerkstuk.  
 

1. Kandidaten leveren praktische opdrachten, handelingsdelen en (het concept van) het profielwerkstuk 
(zogenoemde inleveropdrachten) uiterlijk in op de vastgestelde datum bij de onderwijsassistent-
bovenbouw.  

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.  

3. Als een inleveropdracht te laat wordt ingeleverd, dan krijgt de leerling elke schooldag een ‘vierkant 
rooster’ (van 8.00-16.30u op school en op alle lesvrije momenten aan de opdracht werken) totdat de 
inleveropdracht volgens de gestelde criteria is afgerond.  

4. Als een docent een handelingsdeel als onvoldoende beoordeelt, krijgt de leerling één week om deze 
opdracht te verbeteren. Deze week valt in het jaar waarin het handelingsdeel gepland staat. Is de 
opdracht dan nog niet voldoende, dan krijgt de leerling elke schooldag van het betreffende schooljaar 
een ‘vierkant rooster’ totdat het handelingsdeel naar behoren is afgerond. 

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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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. 
 

 
 

S.4. Het gebruik van hulpmiddelen bij toetsen. 
 

1. Het gebruik van hulpmiddelen is de kandidaat verboden, met uitzondering van die waarvan het 
gebruik door de examencommissie  is toegestaan. 

2. Tijdens toetsen mogen leerlingen niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon of een ander 
apparaat dat contact kan maken met het wifi netwerk, mobiele telefoonnetwerk en/of andere 
apparaten. 
Deze worden ofwel uitgezet en in de tas opgeborgen ofwel uitgezet en ingeleverd bij de surveillant. 

3. Toegestane hulpmiddelen  kunnen worden gecontroleerd door de toezichthouders tijdens de toets.  
 
 
 

S.5. Herkansingen toetsen van het Schoolexamen 
 
1. Kandidaten krijgen per schooljaar twee herkansingen (repetitie of schoolexamen). Na toetsweek 2 

mogen de kandidaten één toets herkansen uit toetsweek 1 of 2. Na toetsweek 3 mogen de leerlingen 
één toets herkansen uit toetsweek 2 en 3.  Toetsen uit de vierde periode kunnen niet herkanst 
worden. 

2. Kandidaten die door een geldige reden (zie art. S.7.) een toets missen, moeten een  herkansing 
gebruiken om de toets alsnog te maken. Leerlingen kunnen per toetsweek maximaal één 
herkansingsmogelijkheid verliezen.   

3. Voor de definitieve becijfering van een toets geldt dat het hoogst behaalde cijfer telt. 
 
 
 
S.6. Beoordeling 
 

1. De examinator maakt het cijfer van de toets uiterlijk  op de zesde werkdag na het einde van de 
toetsweek bekend, tenzij er een dringende reden is die dit verhindert. Schriftelijk werk wordt, nadat 
het gecorrigeerd is, ter inzage gegeven aan de kandidaten. 

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. 

3. 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. 

 
 
 
 
S.7 Absentie   
 

1. a.  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 op 
de dag van de toets, voor aanvang van de toets, gemeld worden aan de teamleider.  
b. 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 
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spoedig mogelijk telefonisch te bevestigen.  
 
 

2. 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.  

3. Een kandidaat die in gebreke blijft ten aanzien van art. S.7.1 of S.7.2 , of naar het oordeel van de 
examencommissie geen geldige reden had voor de absentie, wordt geacht onrechtmatig afwezig te 
zijn geweest. 

4. Indien de examencommissie tot de conclusie is gekomen dat de kandidaat onrechtmatig afwezig is 
geweest, kan de examencommissie maatregelen nemen zoals omschreven in art. 9.7 van het 
Examenreglement. 

5. Toetsen van het schoolexamen die door geldige absenties zijn gemist moeten worden ingehaald op 
door de school te kiezen momenten (zie art. S.5.). 

 
 
 
S.8 Slotbepaling 
                                                                 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de afdelingsdirecteur bovenbouw na overleg 
met de betrokken partijen zodoende iedereen gehoord te hebben. 
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