
HET SCHOOLEXAMEN 3 MAVO, 4 HAVO, 4 en 5 VWO 2021-2022

Artikel 1. De opzet van het schoolexamen in de voorexamenjaren van de Tweede Fase

1.1 Het schoolexamen omvat de volgende toetsvormen:

� becijferde toetsen, zowel mondeling als schriftelijk, met open en/of gesloten vragen
� praktische opdrachten
� onbecijferde opdrachten die naar behoren moeten zijn afgerond
� profielwerkstuk

1.2 Het schoolexamen wordt afgenomen overeenkomstig hetgeen voor ieder vak in het programma
van toetsing en afsluiting (PTA) is aangegeven.

Toetsen
1.3 Een toets bestaat uit een aantal schriftelijke of mondelinge vragen en/of opdrachten.
1.4 De opgaven van een schriftelijke toets worden vastgesteld door de examinatoren in dat vak en

worden vóór een door de rector te bepalen tijdstip bij hem ingeleverd.
1.5 De toetsen worden afgenomen in door de rector aan te wijzen lokaliteiten, onder toezicht van

door hem aan te wijzen surveillanten. Er zijn in het cursusjaar vier schoolexamentoetsweken:
toetsweek 1 is in week 43/44 (28 oktober tot en met 3 november 2021), toetsweek 2 is in
week 2/3 (13 tot en met 19 januari 2022), toetsweek 3 is in week 11/12 (16 tot en met 22
maart 2022) , toetsweek 4 is in week 25/26 (22 juni tot en met 29 juni 2022). Toetsen kunnen
ook buiten de schoolexamentoetsweken tijdens de lessen gemaakt worden.

1.6 De toetsen worden gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school. Kandidaten
mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal en geen andere dan de toegestane
hulpmiddelen gebruiken.

1.7 Een kandidaat die voor een toets die tijdens de les wordt gegeven te laat komt, mag tot uiterlijk
tien minuten na de aanvang van de toets worden toegelaten tot die toets. De kandidaat krijgt
geen extra tijd om de toets af te maken. De surveillanten registreren de absentie.

1.8 Een kandidaat die tijdens een schoolexamentoetsweek bij een schriftelijke toets te laat komt,
mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets worden toegelaten tot die toets. De
teamleider beslist of de gemiste tijd aan het eind van het examen kan worden ingehaald. Als een
kandidaat bij een mondelinge toets te laat komt, overlegt de betrokken docent met de
teamleider of de kandidaat extra tijd krijgt.

1.9 De mondelinge toetsen worden door de examinator afgenomen.

In bijzondere gevallen, ter beoordeling van de rector, kunnen zowel de examinator als de
kandidaat bij de secretaris van de examencommissie om een gecommitteerde verzoeken. Indien
de rector meent dat de aanwezigheid van een gecommitteerde gewenst is, wijst hij de
gecommitteerde aan.

1.10 Bij mondelinge toetsen legt de examinator de beoordeling vast in een protocol. Onderdeel van
dit protocol kan een met een voice-recorder gemaakte opname van het examen zijn.

1.11 Na definitieve vaststelling van het cijfer voor een toets, (zie ook artikel 5.1) wordt het cijfer in het
digitale (cijfer)portfolio vastgelegd. Het cijfer is hiermee onherroepelijk. Alle gemaakte werken
zijn onderdeel van het fysieke portfolio. Schriftelijk werk wordt door de docent bewaard. Alle
gemaakte schoolexamentoetsen worden in ieder geval tot 6 maanden na het moment dat het CE
definitief is afgerond, bewaard.

1.12 Opgaven en normen worden door de docent gearchiveerd en in ieder geval tot 6 maanden na
het moment dat het CE definitief is afgerond, bewaard.



1.13 Praktische opdrachten
Het aantal praktische opdrachten en de globale inhoud daarvan staan beschreven in het PTA.
Als inleverdatum geldt de datum zoals vermeld in het PTA of in de studiewijzer. Indien een
kandidaat of kandidaten zijn of hun praktische opdracht te laat inleveren kan dat leiden tot
puntenaftrek. Wanneer een praktische opdracht niet wordt ingeleverd, kan geen cijfer voor het
vak worden bepaald. In dat geval kan de kandidaat in dat vak geen examen doen.

1.14 Onbecijferde opdrachten
Bij een aantal vakken zijn er onderdelen die niet becijferd worden, maar die naar behoren
moeten zijn afgerond. Als deze onderdelen niet naar behoren zijn afgerond, kan er geen cijfer
voor dat vak vastgesteld worden. Indien opdrachten te laat zijn ingeleverd of niet volledig of
onvoldoende zijn, worden in overleg met de betrokken docent en teamleider nadere afspraken
gemaakt om het werk alsnog in orde te krijgen.

1.15 Afwijkende wijze van examineren
Gehandicapte leerlingen, waaronder leerlingen met dyslexie, kunnen recht hebben op een
afwijkende wijze van examineren. O.a. het gebruik van een laptop, het gebruik van het
programma Kurzweil en verlenging van de examentijd zijn mogelijk. Voor een afwijkende wijze
van examineren is in ieder geval een deskundigenrapport nodig waarin een afwijkende wijze van
examineren wordt aanbevolen. De rector beslist of een afwijkende wijze van examineren mag
worden toegepast.

1.16 Gebruik laptops en rekenmachines
Bij gebruik van laptops en rekenmachines mogen uitsluitend toegestane programma’s en
informatiebestanden in het apparaat aanwezig zijn.

1.17 Profielwerkstuk
De werkzaamheden voor het profielwerkstuk beginnen aan het eind van het voorexamenjaar.
Informatie hierover wordt tijdig onder de kandidaten verspreid.

1.18 Inleveren opdrachten
Voor het inleveren van opdrachten geldt de deadline zoals die in de studiewijzer en of PTA
vermeld staat. De afspraken over hoe en wanneer opdrachten dienen te zijn ingeleverd worden
schriftelijk vastgelegd, evenals de sancties bij overschrijden van de deadline. Overschrijding van
de deadline kan leiden tot puntenaftrek. Wanneer een opdracht niet wordt ingeleverd kan geen
cijfer voor het vak worden bepaald. In dat geval kan de kandidaat in dat vak geen examen doen.

1.19 Onregelmatigheden bij toetsen en opdrachten
Bij onregelmatigheden tijdens toetsen en opdrachten, inclusief (een vermoeden van) fraude,
wordt gehandeld zoals in de “Procedure bij onregelmatigheden, waaronder (een vermoeden van
fraude) “ . Deze procedure is als bijlage toegevoegd aan dit reglement.

Artikel 2. Beoordeling
2.1 De examinator stelt zowel de secretaris van de examencommissie als de kandidaat zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van de toets in kennis van het cijfer.
2.2 Driemaal per jaar worden leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) middels een cijferrapportage op de

hoogte gesteld van de behaalde resultaten. Alle behaalde cijfers zijn op elk gewenst moment
tevens via SomToday in te zien voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s).

2.3 De examinator voert de behaalde cijfers van het schoolexamen zo spoedig mogelijk in in het
digitale (cijfer)portfolio.



Artikel 3. Verhindering bij het schoolexamen
3.1 Zodra de volwassen kandidaat, dan wel de ouder(s) of verzorger(s) van de minderjarige

kandidaat, menen dat de kandidaat een onderdeel van het schoolexamen niet kan afleggen,
melden zij dit, indien mogelijk schriftelijk, maar in ieder geval telefonisch, voor aanvang van deze
toets. Komt de desbetreffende kandidaat weer op school, dan stelt hij de teamleider een
ondertekende brief ter hand. Bij minderjarigheid van de kandidaat dient deze brief ondertekend
te zijn door de ouder(s) of verzorger(s). Deze brief vermeldt de reden van het verzuim. Wanneer
de kandidaat zich tijdens het maken van een toets niet in staat voelt de toets te voltooien, dan
bepaalt de teamleider welke maatregelen genomen dienen te worden.

3.2 In gevallen van overmacht wegens ziekte of andere verhindering, waarbij en de kandidaat en de
ouder(s) of verzorger(s) zich precies aan de in het eerste lid genoemde regels hebben gehouden,
zal de kandidaat een kans tot inhalen krijgen. Indien er geen sprake is van overmacht, dit ter
beoordeling van de teamleider, wordt voor het gemiste schoolexamenonderdeel het cijfer 1
toegekend.

3.3 In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider na overleg met de betrokken examinator van het
gestelde in het tweede lid afwijken.

Artikel 4. Herkansing schoolexamen Mavo 3, Havo 4 en Vwo 4 en 5
4.1 In de voorexamenjaren kunnen toetsen niet herkanst worden. Uitzonderingen op deze regel zijn

het vak Maatschappijleer in 4 havo en 5 vwo en het vak CKV in 4 havo en 4 vwo. Zie PTA van deze
vakken voor de exacte mogelijkheden.

Artikel 5. Bezwaar maken tegen het schoolexamen
5.1 De kandidaat kan binnen 3 werkdagen na het bespreken van het werk, dan wel bekend maken

van het cijfer, schriftelijk bezwaar maken bij de teamleider tegen de gang van zaken bij een toets
of de inhoud van een toets. De teamleider raadpleegt de examinator(en) en de kandidaat voor
hij een beslissing neemt. Binnen 3 werkdagen na het indienen van het bezwaarschrift deelt de
teamleider schriftelijk de beslissing aan de kandidaat mee.

Artikel 6. Slotbepaling bij het schoolexamen
6.1 In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de rector of bij zijn afwezigheid de

plaatsvervangend rector.



Bijlage

Procedure bij onregelmatigheden, waaronder (vermoeden van) fraude, bij (school)examens

In het examenbesluit is vastgelegd, in artikel 5, hoe om te gaan met “Onregelmatigheden”

tijdens de eindexamens. Voor onregelmatigheden tijdens het centraal examen volgt het

Fioretti de procedure zoals die in artikel 5 is vermeld. Zie hiervoor deel 1 van onze

examenreglementen.

De procedure bij onregelmatigheden, waaronder (vermoeden van) fraude, bij de

afname van toetsen in het schoolexamen, is als volgt:

Stappenplan bij onregelmatigheden

1 De onregelmatigheid* wordt binnen 24 uur door degene die de
onregelmatigheid heeft geconstateerd bij de verantwoordelijke teamleider
gemeld.

2 De verantwoordelijke teamleider hoort de melder(s) en de betreffende
leerling(en). Of indien de melder een leerling betreft: de leerling en
betrokken collega’s. Indien gewenst kan een leerling zich door een
ouder/verzorger bij laten staan.

3 De verantwoordelijke teamleider brengt de onregelmatigheid als casus in bij
examensecretarissen en teamleiders bovenbouw.

4 De verantwoordelijke teamleider neemt een besluit en communiceert dit
besluit binnen 5 werkdagen na de melding schriftelijk (via SOM) aan de
melder(s). Indien het een sanctie** betreft worden ook de ouders van de
leerling op de hoogte gebracht.

*Voorbeelden van onregelmatigheden zijn: (vermoeden van) fraude (gebruik van niet toegestane
hulpmiddelen), inleveren van andermans werk, overleg met medeleerlingen tijdens de toets.

**Voorbeelden van sancties: ongeldig verklaren van de toets, innemen van het recht op een
herkansing, het toekennen van het cijfer 1,0.


