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1.  ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Art.1. Begripsbepalingen 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
de wet  de wet op het voortgezet onderwijs 
onze minister   de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 
inspectie  de inspectie van het voortgezet onderwijs, belast met het 

 toezicht op de school 
bevoegd gezag  het schoolbestuur 
directeur  de rector/bestuurder of de gemandateerde sectordirecteur belast 

 met de regeling eindexamen. 
kandidaat  een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

 toegelaten. 
gecommitteerde  een gecommitteerde in de zin van art. 29, derde lid van de wet, 

 belast met het toezicht op het eind examen of een deel daarvan. 
school   een dagschool voor algemeen voortgezet onderwijs. 
examinator   degene die is belast met het afnemen van het examen. 
eindexamen  een examen in de in de artikelen 11 t/m 29a. voorschreven 

 vakken dan wel een aantal deelexamens dat tezamen een 
 eindexamen vormt. 

deeleindexamen een examen in een van de vakken genoemd in art. 11 t/m 29a 
 van het eindexamenbesluit 

examenstof   de aan de kandidaat te stellen eisen. 
toetsen  tot de toetsen worden gerekend: schriftelijke en mondelinge 

 toetsen, handelingsdelen, praktische opdrachten en het 
 profielwerkstuk. 

SE  schoolexamen 
CE  centraal examen 
PTA  programma van toetsing en afsluiting 
Combinatiecijfer cijfer voor het schoolexamen dat wordt samengesteld uit 

 meerdere vakken 
 

Art.2. Afnemen eindexamen 
a. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag het eindexamen af. 
b. De directeur wijst een van de personeelsleden van de school aan tot secretaris 

van het eindexamen. 
Voor de afdelingen havo en vwo:   dhr. R. Wanga  

 
Art.3. Indeling eindexamen 
Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en voor zover dat in 
het examenprogramma is bepaald, tevens uit een centraal examen. 
 
Art.4. Onregelmatigheden bij het SE en  CE 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan 
enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur 
maatregelen nemen. 

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met 
elkaar genomen kunnen worden zijn: 
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a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het SE of het CE. 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 

toetsen van het SE of het CE (Bij het SE houdt dit tevens ontzegging van 
deelname aan het CE in) 

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

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

e. Indien het hernieuwd examen bedoeld in 4.2d betrekking heeft op een of 
meer onderdelen van het CE legt de kandidaat dat examen af in het 
volgende tijdvak van het CE, 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 overlegt met examinatoren 
en mentor. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, 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 ouders, voogden of 
verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de 
inspectie. 

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. 
Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uit maken. 
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 2 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 SE 
of CE geheel of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur en aan de inspectie. Wanneer 
de beslissing daarna in stand wordt gehouden door de directeur, kan de 
leerling tegen de beslissing in beroep gaan bij de Centrale Commissie van 
Beroep voor Eindexamens regio Nijmegen (zie bijlage1, blz. 12). 

5. Indien de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het 
schoolexamen, kunnen de directeur en de betrokken examinator of betrokken 
examinatoren gezamenlijk het schoolexamen ongeldig verklaren, hetgeen 
tevens ontzegging van deelname aan het centraal examen inhoudt, zoals 
bepaald in art. 2. van de algemene bepalingen van het eindexamenreglement. 
Of zij bepalen dat het schoolexamen slechts geldig is na een hernieuwd 
schoolexamen in de door hen aan te wijzen onderdelen en op de door hen te 
bepalen wijze. 

6. Een kandidaat die zonder geldige reden te laat komt bij een SE/CE kan tot 
een half uur na aanvang van de betreffende toets worden toegelaten, maar 
dient het werk met de andere kandidaten op de daarvoor vastgestelde tijd te 
beëindigen en in te leveren. Ingeval van luistertoetsen kan de leerling om 
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technische redenen niet later aansluiten en dient de toets te worden 
ingehaald, ten koste van één herkansingsmogelijkheid. 
 

Art.5. Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de besluitvorming en uitvoering in het kader van het 
examenreglement 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. 
 
Art.6. Commissie van beroep intern 
De commissie van beroep bestaat uit: 
- de rector/bestuurder 
-een lid van schoolleiding anders dan de leden van de sectorleiding 
-een docent van havo of vwo 
-een leerling van havo of vwo  
-een ouder van havo of vwo 
Het adres van de commissie is: 

Commissie van beroep Montessori College 
p/a Kwakkenbergweg 27  
6523 MJ Nijmegen 

In al die gevallen waarin een docent zowel examinator is als lid van de commissie 
van beroep wordt een vervangend commissielid aangezocht door de directeur. 
 
Art.7. SE-werk / Examenwerk 
Het werk van het SE van de kandidaten wordt gedurende het schooljaar waarin het 
werk is beoordeeld door de betreffende docent bewaard. Het werk van het centraal 
examen wordt gedurende tenminste 6 maanden na vaststelling van de uitslag van 
het examen bewaard door de secretaris van het eindexamen. Dit materiaal kan ter 
inzage worden gegeven aan belanghebbenden in aanwezigheid van de docent of 
een lid van de schoolleiding. 
 
Art. 8 Extraneï 
De school kan extraneï toelaten examen te doen. De directeur beslist over de 
toelating en de voorwaarden daarvoor. Voor de extraneï geldt dat de planning en de 
programmering van het programma van toetsing en afsluiting kunnen afwijken. 
 
Art. 9 Eindexamenvakken 
De eindexamenvakken staan vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 
 
 

2.  REGELING van het SCHOOLEXAMEN 
 
Directeur en leraren-examinatoren van het Montessori College te 
Nijmegen/Groesbeek, daartoe gemachtigd door het bevoegd gezag van deze school; 
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overwegende dat ter uitvoering van art. 31. van het nieuwe Besluit Eindexamens 
VWO-HAVO-VMBO een regeling voor schoolexamen moet worden vastgesteld; 
besluiten: 
dat het schoolexamen VWO-HAVO-VMBO wordt ingesteld met inachtneming van de 
volgende bepalingen: 
 
Algemene bepalingen. 
 
Art.1. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin een kandidaat 
eindexamen aflegt en wordt afgenomen conform het programma van toetsing en 
afsluiting. 
 
Art.2. Het schoolexamen in een vak bestaat uit het afnemen van twee of meer toetsen, 
met dien verstande dat de laatste toets uiterlijk binnen een periode van 8 weken voor de 
aanvang van de centrale examens wordt afgenomen. De toetsen in een vak beslaan 
tezamen de stof waarover het schoolexamen zich ingevolge het eindexamenprogramma 
uitstrekt. De toetsen kunnen behalve in de daarvoor aangegeven SE-weken gedurende 
het gehele schooljaar worden afgenomen. Het schoolexamen wordt een week voor de 
aanvang van de examens afgesloten. 
 
Art.3. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een 
kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis. 
Tevens worden de cijfers voor een vastgestelde datum ingeleverd bij de secretaris van 
het eindexamen. 
 
Art.4. De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een 
kandidaat uit in een cijfer voor het schoolexamen of in de kwalificatie onvoldoende, 
voldoende, goed; respectievelijk naar behoren, niet naar behoren. 
Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de cijfers waarmee de 
verschillende toetsen van elk vak per kandidaat zijn beoordeeld.  
Indien een (gewogen) gemiddelde van een aantal cijfers voor de (schriftelijke en/of 
mondelinge) schoolexamentoetsen of voor praktische opdrachten een cijfer met 2 of 
meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de eerste decimaal voordat het eindcijfer 
schoolexamen wordt berekend. De berekening van het eindcijfer schoolexamen vindt 
plaats  volgens de per vak onderling vastgestelde verhouding tussen de (schriftelijke en 
mondelinge) toetsen en de praktische opdrachten. Indien het gemiddelde eindcijfer 
schoolexamen een cijfer met 2 of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de 
eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de 
tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is.  
Als het eindcijfer voor het schoolexamen betrekking heeft op een vak waarvoor geen 
centraal examen is vastgesteld, dan vormt het eindcijfer schoolexamen tevens het 
eindcijfer voor dit vak. Indien het eindcijfer voor het schoolexamen een cijfer met 1 
decimaal is, wordt dit cijfer afgerond op een heel cijfer, met dien verstande dat het cijfer 
met 1 wordt verhoogd als de decimaal 5 of hoger is.  
 
Art.5. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van bepaalde “kleine vakken”. 
Op het vwo bestaat het combinatiecijfer uit het rekenkundig gemiddelde van de vakken 
Algemene Natuurwetenschappen Wetenschappen, Culturele Kunstzinnige Vorming, 
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Maatschappijleer en het profielwerkstuk. Op het havo zijn dat Maatschappijleer, 
Culturele Kunstzinnige Vorming en het profielwerkstuk. Het combinatiecijfer is het 
rekenkundig gemiddelde van de hele cijfers van de afzonderlijke vakken waaruit het 
wordt samengesteld. Het gemiddelde wordt afgerond op het nabij gelegen hele getal 
(5,5 wordt 6; 5,45 wordt 5). Het combinatiecijfer wordt op de cijferlijst vermeld en telt 
mee bij de bepaling van de uitslag van het examen. 
 
Art.6. De kandidaat dient een rekentoets te hebben afgelegd. Het behaalde resultaat telt 
(vooralsnog voor vwo) mee in de slaag-zakregeling (zie 6. Slaag-zakregeling).  
 
Art.7. Indien het centraal examen zal worden afgelegd in de periode van de herkansing, 
zal het schoolexamen ten minste een week voor de aanvang van die periode afgesloten 
worden. Indien het centraal examen zal worden afgelegd ten overstaan van de 
staatsexamencommissie zal het schoolexamen ten minste 4 weken voor de aanvang 
van het desbetreffende examen afgesloten worden. 
 
Art.8. Tijdig vóór de aanvang van het Centraal Examen wordt de kandidaat van zijn 
cijfers voor het schoolexamen schriftelijk in kennis gesteld. Deze controleert de 
hem/haar toegekende cijfers voor het door de schoolleiding aangewezen tijdstip. 
 
Art.9. Gezakte examenkandidaten kunnen een vrijstelling krijgen voor delen van het  
SE, en de vrijgekomen studielast, in overleg met mentor en kernteam, op een andere 
wijze invullen. De kandidaat geeft van te voren aan of hij/zij het betreffende onderdeel 
opnieuw doet en het cijfer laat vervallen of het eerder behaalde cijfer laat staan, onder 
voorwaarde dat het betreffende onderdeel met een voldoende beoordeeld was en 
uitsluitend na overleg met de vakdocent. Onderdelen die in aanmerking komen zijn: 
Nederlands + moderne vreemde talen v.w.b. de literatuurlijst en bijbehorend SE. Voor 
aardrijkskunde en geschiedenis; werkstukken die nog in het examen passen en 
bijbehorend mondeling SE. 
 
Art.10. De kandidaat komt afspraken na die gemaakt zijn t.a.v. het inleveren van 
verslagen of werkstukken en t.a.v. de practicumlessen als zijnde onderdeel van het 
schoolexamen. 
Werkstukken of verslagen, al dan niet af, worden op de afgesproken datum ingeleverd. 

Het gemaakte werk wordt door de vakdocent beoordeeld. Niet of te laat inleveren 

wordt gezien als een onregelmatigheid (zie artikel 4 van de algemene bepalingen 

blz.2). 
 
Art.11. De kandidaat heeft het recht bij duidelijke onenigheid met de examinator 
aangaande afspraken over werk, tijdstip van inleveren van werk, of beoordelingen 
schriftelijk beroep aan te tekenen bij de directeur, binnen een week. Dit beroep wordt 
voorgelegd aan een commissie van drie. Een lid wordt aangewezen door de kandidaat, 
een lid door de examinator(en). Deze beide leden kiezen het derde lid. 
De uitspraak van de commissie is bindend. 
 
Art.12. In geval van ziekte bij het afnemen van (onderdelen van) een 
schoolexamen/dossiertoets dienen de ouder(s)/verzorger(s) de sectordirectie vóór de 
aanvang van het SE hiervan in kennis te stellen. Geschiedt deze mededeling mondeling 
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of telefonisch dan moet zij schriftelijk worden bevestigd. In geval van overmacht dient te 
worden gehandeld als bij ziekte (zie sectorgids). 
 
Art.13. Als een kandidaat voor een mogelijkheid tot inhalen in aanmerking komt, moet 
hij binnen drie dagen na terugkomst op school zelf contact opnemen met de betreffende 
docent en verzoeken het SE in te mogen halen. De inhaaldatum wordt door de 
betrokken docent vastgesteld. 
 
Art.14. Het schoolexamen geschiedt volgens een schriftelijk vastgestelde regeling. 
 
Art.15. De directeur verstrekt vóór 1 oktober van het leerjaar waarin het schoolexamen 
aanvangt aan de Inspectie van het Onderwijs en aan iedere kandidaat een exemplaar 
van het examenreglement en van het programma van toetsing en afsluiting. 
 
Art.16. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vermeldt: 

a. voor ieder examenvak de stof waarop het schoolexamen betrekking zal 
 hebben. 
2. voor ieder examenvak of het schoolexamen zal plaatsvinden op schriftelijke 

wijze, op mondelinge wijze, dan wel een combinatie daarvan. 
3. voor ieder examenvak het tijdvak waarin het schoolexamen zal plaatsvinden  
4. voor ieder examenvak de wijze waarop de berekening van het eindcijfer tot 

stand komt 
 

Art.17. De examinator vult tijdig in het daarvoor bestemde administratieprogramma van  
de school de door hem vastgestelde cijfers voor het schoolexamen in. Elke leerling krijgt 
na de afronding van de schoolexamens een persoonlijke lijst met het overzicht van de 
schoolexamencijfers uitgereikt. De leerling bevestigt de juistheid van de cijfers door een 
ondertekend exemplaar van de cijferlijst in te leveren.  
 
Art.18. Extra vak: kandidaten kunnen desgewenst en voorzover de school de 
mogelijkheid daartoe biedt, examen doen in meer vakken dan minimaal is vereist. 
Bij de bepaling van de uitslag worden alle vakken waarin examen is afgelegd 
meegewogen. Mocht de leerling in dat geval niet zijn geslaagd, dan is het mogelijk de 
leerling alsnog te laten slagen door een of meerdere extra vakken niet mee te wegen bij 
 het bepalen van de uitslag. 

. 
Art.19. In gevallen waarin dit SE-reglement niet voorziet, beslist de directeur in overleg 
met de examencommissie. 
 



 
 8 

3. Toelichting op de terminologie in het programma van toetsing en 

afsluiting 

 
In het schoolexamen HAVO/VWO is sprake van zes soorten werk: 

 
1.  Dossiertoetsen 

De dossiertoetsen evalueren opgedane kennis en vaardigheden (meestal) middels een 
schriftelijke toets. Voor deze toets wordt een cijfer gegeven. Dit cijfer kan in decimalen 
gegeven worden. Deze toets telt mee voor het schoolexamencijfer. Dossiertoetsen 
vallen onder de herkansingsregeling (zie aldaar). Per vak wordt het maximaal aantal 
dossiertoetsen bepaald door de uitkomst van de berekening: aantal SLU’s / 40. 

 
2.  Praktische opdrachten 

In de praktische opdrachten laat de leerling zien dat hij/zij bepaalde vaardigheden 
beheerst. De praktische opdracht wordt afgesloten middels een presentatie. Hieronder 
wordt verstaan een verslag, een essay, een artikel, een mondelinge voordracht, een 
videopresentatie, een posterpresentatie, een reeks stellingen met toelichting of het 
product van een ontwerpopdracht met bijbehorende documentatie. De leerling krijgt 
vooraf de beschikking over beoordelingscriteria. De praktische opdracht wordt 
beoordeeld met een cijfer. Praktische opdrachten vallen onder de herkansingsregeling 
(zie aldaar). Elk vak heeft minimaal 1 praktische opdracht. 
De gezamenlijke praktische opdrachten per vak hebben een gewicht in het uiteindelijke 
schoolexamencijfer: dit varieert per vak van 20 tot 50 %. 
Praktische opdrachten hebben een omvang van 10 tot 20 SLU’s per opdracht.  
Een praktische opdracht van het ene vak kan in overleg met de betrokken docenten 
gecombineerd worden met een ander vak en vervolgens bij beide vakken meegeteld 
worden binnen het schoolexamen. 

 
3.  Het profielwerkstuk. 

Een profielwerkstuk is een zelfstandig groot onderzoek binnen een profiel waarbij 
tenminste één vak uit het profiel is betrokken. Daarnaast moet een ander vak gekozen 
worden. Dit mag een vak zijn uit het gemeenschappelijk deel, het profieldeel of het vrije 
deel, met dien verstande dat het hoofdvak van het profielwerkstuk altijd een profielvak 
is. Voor de presentatie van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van de 
presentatievormen genoemd bij de praktische opdrachten. Het profielwerkstuk heeft een 
studielast van 80 SLU. 

 Bij het profielwerkstuk wordt het doorlopen proces door de kandidaat 
gedocumenteerd. Dit wordt in de beoordeling betrokken. Voor de beoordeling 
van het profielwerkstuk wordt gebruik gemaakt van beoordelingscriteria die 
vooraf aan de leerling bekend gemaakt zijn. Het profielwerkstuk wordt met een 
heel cijfer beoordeeld dat vervolgens deel uitmaakt van het combinatiecijfer. 

 Het profielwerkstuk wordt begeleid door één begeleider. De begeleider is 
verantwoordelijk voor de keuze van het onderwerp en voor de eindbeoordeling 
van het werkstuk. 

 De leerling is vrij in de keuze van een onderwerp. Elke keuze moet ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de begeleider. 

 De school geeft aan wanneer aan het profielwerkstuk kan worden begonnen, 
stelt deadlines voor de verschillende tussenstappen en een deadline voor de 
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afronding. Daarnaast treft de school organisatorische voorzieningen (b.v. in het 
rooster), waardoor leerlingen op school aan het profielwerkstuk kunnen werken. 
 
4.  Handelingsdeel 

Voor verschillende vakken moet een handelingsdeel verricht worden Voor sommige 
vakken bestaat dat uit het aanleggen van bijvoorbeeld een kunst-, lees-, of 
schrijfdossier. Voor andere vakken is dat oriëntatie op vervolgopleidingen en/of het 
bezoek van een instelling of museum. Het handelingsdeel moet altijd worden afgesloten 
met een “naar behoren”. Voor CKV1 moet het kunstdossier met een voldoende worden 
afgesloten. Als de handelingsdelen van de betreffende vakken ”niet naar behoren” of 
“onvoldoende” zijn afgerond mag de kandidaat voor het betreffende vak niet op voor 
zijn/haar schoolexamen van het betreffende onderdeel. Het handelingsdeel maakt 
onderdeel uit van het examendossier van de leerling. 

 
5.  Voortgangstoetsen 

Deze toetsen hebben vooral een diagnostisch karakter. Zij evalueren of de leerling door 
kan met volgende onderdelen van het betreffende vak. Soms geldt voor een vak dat pas 
deelgenomen mag worden aan een dossiertoets als de voortgangstoets  (voldoende) is 
gemaakt. Ditzelfde kan gelden voor deelname aan de praktische opdracht. 
Voortgangstoetsen dragen bij aan de discussie of een leerling verder gaat in H5, V5 of 
V6 of dat hij/zij de verlengde leerweg volgt. Voortgangstoetsen kunnen zowel met een 
cijfer als met o, z, v, g  beoordeeld worden.  
 
 6. Rekentoets 
Elke leerling dient te voldoen aan de zogenaamde referentieniveaus rekenen. Daarvoor 
maken alle leerlingen een rekentoets. De toets wordt 4x aangeboden, waarvan minstens 
1x  in het voorexamenjaar. Het behaalde resultaat wordt vermeld op de cijferlijst. Voor 
havo telt het resultaat (vooralsnog) niet mee bij de bepaling van de uitslag. Bij het vwo 
telt het resultaat van de rekentoets mee bij de bepaling van de uitslag (zie slaag-
zakregeling). 

 

4. Inhaal- en herkansingsregeling 
 
In deze paragraaf wordt de vakoverstijgende regeling herkansingen aangegeven. 
Het al dan niet aanbieden van vakgebonden herkansingen wordt getoetst aan de 
volgende schoolregels: 
 
1. Volgens het wettelijk kader komen alleen dossiertoetsen en praktische opdrachten 

voor een herkansing in aanmerking. In het PTA wordt per vak aangegeven welke 
werken wel en welke niet voor een herkansing in aanmerking komen. 

2. Een inhaaltoets of een herkansing komt niet voor (een 2e) herkansing in 
aanmerking. 

3. Handelingsdelen worden pas afgetekend als ze “naar behoren” of “voldoende” zijn 
uitgevoerd. Er geldt hiervoor dus geen herkansingsregeling. Er wordt van uitgegaan 
dat gedurende het proces voldoende bijsturing heeft plaatsgevonden door de 
docent, zodat de genoemde kwalificaties behaald kunnen worden . Een beoordeling 
“niet naar behoren” of “onvoldoende” is desalniettemin mogelijk. 

4. Herkansing is mogelijk ongeacht het eerder behaalde cijfer. 
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5. Het recht op herkansing kan komen te vervallen als een leerling in de voorbereiding 
niet de juiste studie- en werkhouding aan de dag heeft gelegd. Dit is ondermeer het 
geval als sprake is van veelvuldig verzuim zonder geldige reden of bij veelvuldig te 
laat komen. In die gevallen wordt een leerling daar tijdig op gewezen, zodat er voor 
hem/haar nog gelegenheid is om het gedrag bij te sturen. Een besluit over een 
aangepast recht op herkansingen wordt genomen door de schoolleiding na advies 
door het kernteam. 

6. Dossiertoetsen en praktische opdrachten die in een bepaald jaar worden 
aangeboden zullen ook in datzelfde jaar herkanst moeten worden. Met uitzondering 
van de werken in de vierde en achtste periode. De herkansing hiervan vindt op zijn 
laatst plaats in respectievelijk periode 5 en in periode 9.  

7. Voor herkansingen geldt, met uitzondering van periode 3 van klas havo 5 en vwo 6, 
dat 2 toetsen uit één periode (van 9/10 weken) kunnen worden herkanst. Voor de 
klassen havo 5 en vwo 6 geldt dat 1 toets van periode 3 kan worden herkanst. 

8. Bij de berekening van een schoolexamencijfer geldt in geval van herkansing het 
hoogst behaalde resultaat. 

9. Per herkansbaar werk is slechts één keer herkansen toegestaan. Inhaaltoetsen 
kunnen niet worden herkanst. Bovendien tellen inhaaltoetsen als een herkansing, 
waardoor per inhaaltoets het aantal herkansingsmogelijkheden met één vermindert. 
Een kandidaat met 2 of meer inhaaltoetsen kan dus geen andere toetsen 
herkansen. 

10. Bij afwezigheid van de kandidaat bij een onderdeel dat met een cijfer wordt 
afgesloten (i.c. dossiertoets of praktische opdracht) geldt het volgende: 

 Recht op inhalen vervalt als een leerling zonder geldige reden afwezig is op het 
afgesproken toetsmoment.  

 In geval van ziekte komt de leerling in aanmerking voor een inhaaltoets, mits de 
school vooraf van ziekte telefonisch of schriftelijk op de hoogte is gebracht. 

 In bijzondere gevallen beslist de directie  in overleg met de betreffende docent en 
het kernteam over een inhaal- of herkansingsmogelijkheid. 

11. Voor de leerlingen vwo4 die worden bevorderd met een overeenkomst (zie de 
paragraaf “doubleren en bevorderd met een overeenkomst”) geldt: 
In overleg met mentor, kernteam en vakdocent bepaalt de leerling welke behaalde 
resultaten uit eerdere periodes blijven staan en welke niet. Voor die resultaten die 
blijven staan is er geen herkansingsmogelijkheid meer. Alle overige resultaten 
vervallen. Voor de opnieuw af te leggen toetsen geldt de inhaal- en 
herkansingsregeling zoals hierboven beschreven. 

12. Onze school kent in het kader van het schoolexamen niet de mogelijkheid tot het 
doen van een compleet herexamen in een geheel vak. 

 

5. Doubleren en “bevorderd met een overeenkomst” . Als na bespreking van 
een leerling op een rapportvergadering blijkt dat hij/zij grote achterstanden heeft en dat 
voortgang op dat moment niet als zinnig wordt beoordeeld, dan kan het kernteam mede 
op grond van het advies van de vergadering tot het volgende besluiten: 
 
A De leerling blijft zitten. 
De leerling wordt aan het eind van het schooljaar geplaatst in dezelfde niveau-klas. In 
principe doet de leerling alle stof opnieuw. Alle voorgaande behaalde resultaten 
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vervallen en de leerling begint met een schone lei, volgens het PTA dat geldt voor de 
betreffende groep(cohort) leerlingen. 
Als de leerling in V5 blijft zitten, blijven de resultaten van V4 staan. 
 
B De leerling gaat over met een overeenkomst (geldt uitsluitend voor vwo4) 
In dit geval wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan tussen school en leerling 
en ouders. De overeenkomst wordt in uitzonderlijke gevallen opgemaakt, op initiatief 
van het kernteam. Op de in de overeenkomst genoemde datum wordt door het 
kernteam beslist of aan de overeenkomst is voldaan en de leerling de studie in het 5e 
leerjaar kan voortzetten. 
 

6. Slaag/zak-regeling 
 
De overheid geeft voor het slagen of het zakken van een kandidaat de wettelijke kaders 
aan. Deze regeling is hieronder opgenomen. 
 

De kandidaat is geslaagd als: 

het gemiddeld cijfer voor het centraal examen onafgerond minstens een 5,5 is  

en zijn eindcijfers bovendien voldoen aan de volgende aanvullende eisen 

 alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of: 

 er is 1x5 en voor de overige vakken een 6 of hoger behaald 

 er is behaald 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 en alle overige eindcijfers zijn 6 of 

hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6,0 is 

 havo: voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor zover in het 

pakket opgenomen) mag hoogstens éénmaal een 5 als eindcijfer zijn 

behaald  

 vwo: voor de vakken Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde mag 

hoogstens éénmaal een 5 als eindcijfer zijn behaald 

 

Daarnaast: 

- moet LO zijn beoordeeld als “voldoende” of “goed” en 

- havo: de rekentoets moet zijn gemaakt.  

 

Een eindcijfer van drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet is 

geslaagd. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het 

combinatiecijfer. 

 
Evt. volgt hier in de komende schooljaren nog een aanvulling agv wijzigende regelgeving 
mbt rekenen. 
 
Mocht na toepassing van deze regeling blijken dat de kandidaat niet is geslaagd, ook 
niet na de aangeboden herkansingsmogelijkheden van het centraal examen, dan 
bepaalt de kandidaat in overleg met het kernteam, mentor, vakdocent en/of decaan 
welke onderdelen van het schoolexamen blijven staan en welke de kandidaat gaat 
verbeteren. Tevens wordt bepaald op welke manier de kandidaat zich beter gaat 
voorbereiden op onderdelen van het centraal examen. Er is dus sprake van een soort 
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profilering van het schoolexamen en een betere voorbereiding op het eindexamen. Dit 
alles met inachtneming van de voorgeschreven studielast.  
 

7. Rapportage 
Gedurende de tweede fase krijgt de leerling regelmatig een overzicht uitgereikt waarop 
de resultaten staan vermeld die in het kader van het examendossier zijn behaald.  
 



 
 13 

BIJLAGE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLEMENT 

CENTRALE COMMISSIE VAN BEROEP VOOR EINDEXAMENS 
REGIO NIJMEGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 14 

 

Mei 2014 

 

 

1 Algemene Bepalingen 

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

 

a. BeVo: 

Bestuurlijk Overleg Voortgezet Onderwijs Nijmegen en omstreken. 

 

b. Bevoegd Gezag: 

Bevoegd Gezag van een school die zich heeft aangesloten bij de Centrale Commissie 

van Beroep voor de Eindexamens. 

 

c. School: 

Een school voor VWO en/of HAVO en/of VMBO waarvan het bevoegd gezag zich heeft 

aangesloten bij bedoelde commissie. 

 

d. Eindexamenbesluit: 

Het eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO (Stbl. 1989 nr. 327 met daarop bekend 

gemaakte wijzigingen en aanvullingen). 

 

e. De Commissie: 

De Centrale Commissie van Beroep voor de Eindexamens in de Regio Nijmegen als 

bedoeld in artikel 2. 

 

f. De Voorzitter: 

De voorzitter van de commissie. 

 

g. Het Reglement: 

Het reglement van de commissie. 

 

h. De Kandidaat: 

De leerling die tegen een beslissing van de directeur in beroep komt bij de commissie. 

 

i. De Directeur: 

De rector of directeur van een school. 

 

j. De Examinator: 

Degene die belast is met het afnemen van het examen. 

 

k. De Verweerder: 

De directeur die de aangevallen beslissing heeft genomen. 

 

l. Het Eindexamen: 

Een examen zoals omschreven in artikel 1 juncto artikel 4 van het Eindexamenbesluit. 

 

 

Artikel 2: De Commissie 

 

1. De schoolbesturen van het BeVo stellen ten behoeve van de onder deze  besturen 

vallende scholen een Centrale Commissie van Beroep voor de Eindexamens in, zoals 

bedoeld in artikel 5, lid 4 van het Eindexamenbesluit en houdt deze in stand. Deze 
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besturen van het BeVo kunnen de onder hun bestuur vallende scholen aanmelden bij de 

Commissie. De werking van de Commissie strekt zich uit over alle bij haar aangemelde 

scholen. Daardoor zijn deze scholen gehouden aan de regels van dit reglement en 

aanvaarden zij de besluiten van de Commissie.  

 

Schoolbesturen niet deel uitmakend van het BeVo, kunnen van het BeVo toestemming 

krijgen een of meerdere scholen aan te melden bij de Commissie. Het voorgaande is dan 

van overeenkomstige toepassing. 

 

2. Aansluiting geschiedt per schooljaar en wordt stilzwijgend verlengd en kan slechts 

met een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk worden opgezegd met ingang van 

een nieuw schooljaar. Opzegging is niet mogelijk zolang een beroep, waar de school bij 

betrokken is, in behandeling is bij de Commissie. 

 

3. De Commissie is ten aanzien van haar besluiten onafhankelijk. De Commissie maakt 

één maal per jaar een kort overzicht van haar werkzaamheden en besluiten, ter 

informatie aan het BeVo. 

 

 

2 Organisatie van de Commissie 

 

 

Artikel 3: Samenstelling van de Commissie 

 

1. De Commissie bestaat uit drie leden en wordt bijgestaan door een ambtelijk 

secretaris. Voor elk lid is er een plaatsvervanger. De leden van de Commissie zijn 

onafhankelijk en worden aangesteld op persoonlijke titel. 

 

2. De (plaatsvervangende) leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 

BeVo. Tot lid van de Commissie worden in ieder geval benoemd: 

a.   Een jurist met een voltooide juridische masteropleiding;     

b.   Een persoon met kennis van de schoolorganisatie.    

      

3. Niet tot lid van de Commissie kunnen worden benoemd personeelsleden, verbonden 

aan een aangesloten school.  

 

4. Het Bevo wijst een van de commissieleden, niet zijnde de jurist, als voorzitter van de 

Commissie aan. Een van de plaatsvervangende leden, niet zijnde de plaatsvervangend 

jurist, wordt door het Bevo als plaatsvervangend voorzitter aangewezen.  

 

5. De Commissie beraadslaagt en beslist in principe met drie leden. Voor de 

behandeling van ieder beroep wijst de voorzitter dan wel de plaatsvervangend voorzitter 

die leden    aan.  

 

 

Artikel 4: Zittingsduur van de (plaatsvervangende) leden van de Commissie 

 

1. De (plaatsvervangende) leden van de Commissie worden benoemd voor een 

periode van vier jaren en zijn terstond herbenoembaar. Elk jaar treedt volgens een door 

het Bevo op te stellen rooster van aftreden een lid en/of een plaatsvervangend lid af. 

 

2. Het lidmaatschap van de Commissie eindigt: 

-  indien geen herbenoeming plaatsvindt; 

-  doordat een lid dit schriftelijk aan het BeVo te kennen geeft; 

-  indien het BeVo dit schriftelijk en met redenen omkleed aangeeft. 
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3. Voordracht van nieuw te benoemen leden geschiedt in overleg tussen het BeVo en 

de leden van de Commissie.  

 

4. Aan de leden van de Commissie wordt op hun verzoek tussentijds ontslag verleend 

door het Bevo. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature dient de Commissie zo 

spoedig mogelijk een nieuwe voordracht in. Lid 3 is hierbij van toepassing.  

Degene die ter vervulling van een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het 

rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.  

 

 

Artikel 5: Secretariaat 

 

Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door een daartoe door het Bevo aan te 

stellen ambtelijk secretaris. 

 

 

3 Indiening beroepschrift door kandidaat 

 

 

Artikel 6: Bevoegdheid Commissie 

 

De Commissie is bevoegd en heeft tot taak kennis te nemen van en een oordeel uit te 

spreken over een door een kandidaat ingesteld beroep dat zich richt tegen een beslissing 

van een directeur om ten aanzien van een kandidaat die zich ten aanzien van enig deel 

van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, een of 

meer maatregelen te nemen als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het eindexamenbesluit. 

 

 

Artikel 7: Beroepsgronden 

 

Het beroep als bedoeld in het vorige artikel kan worden ingediend op grond van strijd met 

algemeen verbindend voorschrift dan wel met de redelijkheid en billijkheid.  

 

 

Artikel 8: Indiening en inhoud beroepschrift 

 

1. Het beroepschrift dient vijf dagen, nadat de beslissing als bedoeld in artikel 6 

schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie te worden 

ingediend. Het beroep wordt geadresseerd aan het secretariaat, Postbus 40020, 6504 AA 

te Nijmegen t.n.v. de Commissie van Beroep. 

 

2. Het beroepschrift is ondertekend en houdt in: 

a. naam, adres en woonplaats van de kandidaat; 

b. naam en adres van de betrokken school; 

c. een afschrift van de omstreden beslissing; 

d. de gronden waarop het beroep berust.  

 

 

4 De behandeling van de zaak door de Commissie 

 

 

Artikel 9: Schriftelijke stukken  
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1. De voorzitter van de Commissie draagt er zorg voor dat de kandidaat van een 

ingediend beroepschrift zo spoedig mogelijk bericht van ontvangst krijgt. Tegelijk 

ontvangen de school en de commissieleden een afschrift van het beroepschrift.  

 

2. De voorzitter van de Commissie kan de kandidaat zo nodig vragen om nadere 

gegevens c.q. aanvulling van ontbrekende gegevens. 

 

3. Indien het geschil kennelijk bij een andere Commissie moet worden ondergebracht, 

deelt de voorzitter dit onverwijld aan de kandidaat mede.  

     

4. De Commissie stelt de school in de gelegenheid zich binnen een daartoe door de 

Commissie gestelde redelijke termijn na ontvangst van het afschrift genoemd in lid 1 

schriftelijk te verweren. Indien verweerder hiervan gebruik maakt, zendt de voorzitter het 

ontvangen verweerschrift onverwijld in afschrift aan de kandidaat en de commissieleden 

toe. 

 

 

Artikel 10: Niet-ontvankelijkheid beroep 

 

1. De Commissie kan onmiddellijk uitspraak doen indien ze op grond van de schriftelijk 

overlegde stukken van oordeel is dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk is. De 

Commissie geeft van deze uitspraak onverwijld bericht aan de partijen.  

 

2. Indien het beroep na de daarvoor gestelde termijn is ingediend, laat de Commissie 

niet ontvankelijkheidverklaring op die grond achterwege, indien voor de Commissie   

aannemelijk is dat de kandidaat zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon worden het 

   beroep heeft ingesteld.  

 

 

Artikel 11:  Hoorzitting  

 

1. Wanneer de Commissie van oordeel is dat de ingediende schriftelijke stukken een 

volledig en voldoende duidelijk beeld geven van het geschil, kan de Commissie afzien 

van een behandeling ter hoorzitting. De Commissie zal in dit geval  na ontvangst van het 

verweerschrift schriftelijk uitspraak doen. Een afschrift van de uitspraak wordt door de 

voorzitter onverwijld aan de kandidaat en de verweerder toegezonden.    
 

2. Indien de Commissie besluit een hoorzitting te gelasten, laat de voorzitter aan de  

kandidaat, de verweerder en de commissieleden zo spoedig mogelijk na ontvangst van 

het verweerschrift de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting weten. De voorzitter   

bepaalt de hoorzitting op een zo kort mogelijke termijn.  

 

3. Ter voorbereiding van de hoorzitting zullen alle op het geding betrekking hebbende  

stukken door de voorzitter ter kennis worden gebracht aan de commissieleden, de 

kandidaat en de verweerder, ingeval deze stukken nog niet bekend waren bij 

eerdergenoemde(n). De Commissie kan bepalen dat stukken met een inhoud van zeer 

persoonlijke aard aan verweerder slechts ter inzage worden gegeven tijdens de  

hoorzitting.  

 

 

Artikel 12: Wraking en verschoning 

 

1. Voor de behandeling ter zitting kan elk van de zittende leden van de Commissie door 

een of meer van de bij het beroep betrokken partijen worden gewraakt op grond van 

feiten en omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het 
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betreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook kan op grond van zodanige feiten of 

omstandigheden een lid zich verschonen. 

 

2. De andere commissieleden beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel de 

verschoning wordt toegestaan. Bij staking der stemmen is het verzoek toegestaan.  

 

 

Artikel 13: Bijstand ter zitting, getuigen en deskundigen 

 

1. De kandidaat kan zich ter zitting door een door hem aan te wijzen meerderjarig 

persoon laten bijstaan.  

 

2. Indien de Commissie zulks ter beslissing van de zaak nodig acht, kan zij al dan niet op 

grond van een daartoe strekkend verzoek van een partij getuigen en deskundigen ter 

zitting horen. Een verzoek om een of meer getuigen en/of deskundigen te horen wordt 

uiterlijk de dag voorafgaand aan de zitting schriftelijk bij de voorzitter van de Commissie  

ingediend. Een afschrift hiervan wordt door de verzoekende partij gelijktijdig aan de 

andere partij verzonden. 

 

3. De Commissie kan uit eigen beweging de door haar nodig geachte inlichtingen 

inwinnen en op het geding betrekking hebbende stukken opvragen. 

   

 

Artikel 14: Behandeling ter zitting 

 

1. De voorzitter van de Commissie heeft de leiding van de zitting. De Commissie hoort 

partijen en geeft hen de gelegenheid hun standpunt nader toe te lichten.  

 

2. Indien bij sluiting van de zitting blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan 

de Commissie bepalen dat de behandeling ter zitting op een nader door de Commissie 

te bepalen tijdstip zal worden voortgezet.  

 

3. Voor de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter van de Commissie zo 

mogelijk aan partijen mede wanneer uitspraak zal worden gedaan  

 

 

Artikel 15: Beraadslaging en beslissing 

 

1. De Commissie beraadslaagt en beslist in de raadkamer, zo spoedig mogelijk na de 

behandeling ter zitting.  

 

2. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Ieder lid is verplicht aan de 

stemming       deel te nemen.  

 

3. Degene die het secretariaat van de Commissie verzorgt, woont de beraadslaging in 

de raadkamer niet bij. 

 

4. De leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de 

beraadslaging in de raadkamer. 

 

5. De Commissie kan met het oog op het spoedeisend karakter van een beroep haar 

beslissing mondeling aan partijen meedelen. Deze mondelinge uitspraak wordt zo 

spoedig mogelijk gevolgd door een schriftelijke beslissing. Zo nodig wordt bij de 

mondelinge uitspraak meegedeeld op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
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gelegenheid zal worden gesteld het schoolonderzoek en/of het centraal examen geheel 

of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. 

 

6. De uitspraak wordt in elk geval gedaan binnen twee weken na de instelling van het 

beroep, tenzij de Commissie de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten 

hoogste twee weken. 

 

 

Artikel 16: Intrekken beroepschrift  

 

De kandidaat kan tijdens de procedure op ieder moment het beroep intrekken door dit 

schriftelijk of mondeling aan de Commissie te melden.  

 

 

 

Artikel 17: Uitspraak 

 

1. De uitspraak van de Commissie is gedagtekend en houdt in: 

a. Naam en woonplaats van de partijen en de naam van de eventueel door de  

           kandidaat gemachtigde.  

b. Een gemotiveerde beslissing, waarbij zo nodig wordt vastgelegd op welke wijze de 

kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het schoolonderzoek en/of 

het centraal examen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. 

c. De namen van de leden van de Commissie die de uitspraak hebben gewezen. 

 

2. De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de 

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

en aan de onderwijsinspectie. 

 

3. De uitspraak van de Commissie is bindend voor alle partijen.  

 

 

5 Nadere regelingen 

 

 

Artikel 18: Wijzigingen en aanvulling reglement 

 

Het reglement wordt vastgesteld en gewijzigd (met inachtneming van eventuele wettelijke 

regels dienaangaande) door de besturen van het BeVo, na advisering door de Commissie. 

Een besluit tot vaststelling en tot wijziging behoeft de bekrachtiging door de besturen deel 

uitmakend van het BeVo.  

 

 

Aldus vastgesteld te Nijmegen 

 

Op 19 mei 2014 

 

De schoolbesturen deel uitmakend van het Bevo: 

 

Alliantie Voortgezet Onderwijs, Nijmegen   

Havo Notre Dame des Anges, Ubbergen 

Helicon VMBO Groen, Nijmegen 

Karel de Grote College, Nijmegen 

Kristallis, Nijmegen 

Metameer, Stevensbeek/Boxmeer 
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Montessori College, Nijmegen 

Scholengroep Rijk van Nijmegen, Nijmegen 

Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen, Nijmegen 

 

 
 
 

 


