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Vooraf
Dit is het Examenreglement 2022 – 2023 van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid, als bedoeld in artikel
2.60 Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020. Stichting V.O. Amsterdam-Zuid is het bevoegd gezag
van het Fons Vitae Lyceum, het St. Ignatiusgymnasium en het St. Nicolaaslyceum. Dit
Examenreglement is van toepassing op alle eindexamenkandidaten van deze drie scholen.
•

Het examenreglement is op 7 september 2022 als voorstel besproken in het College van
Bestuur SVOAZ.

•

Het examenreglement is op 28 september 2022 ter instemming voorgelegd aan de GMR
SVOAZ (op grond van artikel 23 lid b WMS).
Het examenreglement is op xxxxxxxxxx vastgesteld door het College van Bestuur SVOAZ.

•

Dit Examenreglement is van toepassing op schooljaar 2022 - 2023 en treedt in werking op
1 oktober 2022.

Algemene bepalingen
Artikel 1.

Begrippenlijst

a. Bevoegd gezag

het bestuur van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid;

b. Centraal examen

het onderdeel van het eindexamen, zoals omschreven in artikel
2.56 Wet op het Voortgezet Onderwijs 2020 en paragraaf 3. (Het
centraal examen) Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs
2020.

c. Eindexamen

het eindexamen en deeleindexamen als bedoeld in artikel 2.51 Wet
op het Voortgezet Onderwijs 2020 en artikel 3.60 Uitvoeringsbesluit
Wet Voortgezet Onderwijs 2020.

d. Examencommissie

de examencommissie van de school;

e. Examensecretaris

de secretaris als bedoeld in artikel 2.51 Wet op het Voortgezet
Onderwijs 2020.

f.

Examinator

degene die is belast met het afnemen van het examen in een vak;

g. Huisreglement

de in bijlage 1 opgenomen huisreglementen per school;

h. Inspectie

de Inspectie van het Onderwijs;

i.

Kandidaat

ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen is toegelaten;

j.

Minister

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

k. Rector

de rector van de school waar de kandidaat staat ingeschreven;

l.

een van de scholen behorende tot het bevoegd gezag; en

School
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m. Schoolexamen

het onderdeel van het eindexamen dat niet behoort tot het
centraal examen.

Artikel 2.

De organisatie van het eindexamen

1. De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
eindexamen af.
2. De rector wijst een van de personeelsleden van de school aan tot Examensecretaris. In bijlage 2
staan op hoofdlijnen de wettelijke rol en de taken van de Examensecretaris beschreven. Exacte
taakinvulling kan per school verschillen.

Artikel 3.

Programma van toetsing en afsluiting

De rector stelt jaarlijks voor 1 oktober een PTA vast conform artikel 2.60 Wet op het Voortgezet
Onderwijs 2020.

Artikel 4.

Commissie van Beroep

1. Door het bevoegd gezag is een Commissie van Beroep ingesteld.
2. De commissie van beroep bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, de bestuurssecretaris en twee
Examensecretarissen (niet zijnde de Examensecretaris uit de school onderwerp van beroep).
Leden van het bevoegd gezag, de (G)MR, en leerlingen maken geen deel uit van de Commissie
van Beroep.
3. De Commissie van Beroep heeft als postadres:
Commissie van Beroep van het Eindexamen van Stichting V.O. Amsterdam-Zuid
Beethovenplein 2
1077 WM AMSTERDAM
info@svoaz.nl

Artikel 5.

Bezwaarprocedure

1. Een kandidaat kan bezwaar maken tegen maatregelen of handelingen die strijdig zijn met dit
reglement. Dit bezwaar wordt in eerste instantie gericht tot de examencommissie van de school.
De examencommissie maakt haar besluit zo spoedig mogelijk aan de kandidaat kenbaar.
2. Indien de kandidaat zich niet kan vinden in dit besluit, kan de kandidaat in tweede instantie
bezwaar aantekenen bij de rector van de school. De rector maakt het besluit zo spoedig mogelijk
aan de kandidaat kenbaar.
3. Indien de kandidaat zich tevens niet kan vinden in het besluit van de rector onder lid 2, staat in
derde instantie bezwaar open bij de Commissie van Beroep.

Artikel 6.

Overige gevallen

In alle gevallen waarin het Examenreglement niet voorziet, beslist de rector. Indien de kandidaat
het niet eens is met deze beslissing kan hiertegen bezwaar worden aangetekend volgens de
procedure zoals beschreven in artikel 5 van dit reglement

Artikel 7.

Mandaat

1. De rector is gemachtigd met betrekking tot het eindexamen te handelen en beslissen namens het
bevoegd gezag.
2. De rector mandateert zijn bevoegdheden met betrekking tot het eindexamen en deeleindexamen
zo veel als mogelijk aan de Examensecretaris.
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Artikel 8.

Publicatie

Het Examenreglement en het PTA worden door de rector voor 1 oktober toegezonden aan de
inspectie en verstrekt aan de kandidaten.

Het eindexamen
Artikel 9.

Het eindexamen

1. Het eindexamen bestaat uit twee delen:
a. Het schoolexamen, waarvan de inhoud wordt vastgesteld door de examinatoren en de regels
omtrent inrichting die zijn vastgesteld in dit reglement;
b. Het centraal examen, waarvan de inhoud en inrichting zijn vastgesteld door de minister.
2. Deelname aan de geplande toetsen van het schoolexamen en het centraal examen is verplicht.

Artikel 10. Onregelmatigheden
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien
van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt,
dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector maatregelen nemen, conform artikel 2.61
Wet Voortgezet Onderwijs 2020 en artikel 3.58 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs
2020.
2. Indien een onregelmatigheid(1), bedoeld in het vorige lid, wordt begaan tijdens het afnemen van
een toets, wordt de kandidaat door de examinator of surveillant op deze onregelmatigheid
gewezen en maakt de examinator of surveillant hiervan een notitie. De kandidaat wordt in de
gelegenheid gesteld de toets voort te zetten. Na afloop van de toets meldt de examinator of
surveillant de onregelmatigheid bij de rector.
3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, 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 toets van het schoolexamen of het centraal
examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of het centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd
examen, bedoeld in de vorige volzin, betrekking heeft op een of meer onderdelen van het
centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal
examen.
4. Andere maatregelen dan die genoemd in het vorige lid zijn niet toegestaan.
5. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt
tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is,
aan de wettelijk vertegenwoordigers van de kandidaat.

1

Een concrete en complete opsomming van onregelmatigheden is niet op te stellen. Veel scholen
noemen de volgende zaken als voorbeelden van onregelmatigheden: zonder geldige reden niet
deelnemen aan een zitting van een schoolexamentoets, het niet tijdig inleveren of afronden van
een praktische opdracht of een handelingsdeel, fraude, gebruik maken van niet-toegestane
hulpmiddelen, waaronder telefoons, niet-toegestane communicatie
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6. De kandidaat kan tegen een maatregel, bedoeld in het tweede lid, rechtstreeks beroep
aantekenen bij de commissie van Beroep (zie artikel 5).

Artikel 11. Afwijkende wijze van examineren
1. De rector kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat, conform artikel 3.54 Uitvoeringsbesluit
Wet Voortgezet Onderwijs 2020 het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is
aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze
waarop het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen in
het Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020 en dit reglement wordt voldaan. De
rector doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie.
2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van
de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
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 in ieder geval kan
bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten, en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van de kandidaat een voorstel wordt gedaan
dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in
die deskundigenverklaring.

Artikel 11a. Afwijkende wijze van examineren bij onvoldoende beheersing
Nederlandse taal.
1. De rector kan conform artikel 3.55 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020 in
verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de voorschriften
gegeven bij of krachtens het Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020, ten aanzien
van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de
moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en literatuur;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende
betekenis is.
2. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal
examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal
examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een
verklarend woordenboek der Nederlandse taal.
3. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie.

Artikel 12. Vrijstellingen en ontheffingen
1. De rector kan, conform artikel 2.33.4 Wet Voortgezet Onderwijs 2020, een kandidaat
ontheffing verlenen van het volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien
de leerling vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen.
2. De kandidaat van een school voor vwo die in het bezit is van het diploma havo is vrijgesteld van
het volgen van onderwijs in het vak maatschappijleer. Indien het betreft het atheneum is deze
kandidaat tevens vrijgesteld van het volgen van onderwijs in het vak culturele en kunstzinnige
vorming.
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3. Het bevoegd gezag van een atheneum kan een leerling ontheffing verlenen van het volgen van
onderwijs in de tweede moderne vreemde taal (d.w.z. niet Engels) uit het gemeenschappelijk
deel in de volgende gevallen:
a. de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke
stoornis hebben die effect heeft op taal;
b. de leerling heeft een andere moedertaal dan Nederlands of Fries;
c. de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of natuur en gezondheid, en
het onderwijs in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de
opleiding.
4. Bij toepassing van het derde lid is het de verantwoordelijkheid van de school dit per geval te
beoordelen. Hiervoor is geen toestemming vooraf van de Inspectie van het Onderwijs nodig. De
leerling moet in plaats van de taal een vervangend vak kiezen met een normatieve studielast
van ten minste 440 uren. De keuze is afhankelijk van het aanbod van de school. Voor leerlingen
op het gymnasium is geen ontheffingsmogelijkheid geregeld, omdat daar de klassieke taal in
plaats van de tweede moderne vreemde taal komt.

Artikel 13. Bewaren van het werk
1. In het Huisreglement worden regels gesteld over het bewaren van het schoolexamenwerk.
2. De rector bewaart al het werk van het centraal examen tot ten minste zes maanden na de
uitslag van het eindexamen, ter inzage voor de kandidaat. Gemaakt examenwerk kan op school
worden ingezien, onder begeleiding van de examinator.

Artikel 14. Uitslag eindexamen
1. Het eindcijfer voor het eindexamen wordt berekend conform artikelen 3.32, 3.33, 3.34
Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020.
2. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit
de reeks 1 tot en met 10.
3. De rector bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien het gemiddelde niet een geheel
getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar
beneden afgerond en indien dat een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
4. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen
tevens het eindcijfer.
5. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de rector 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.
6. De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste
5,5 is;
i.
hij voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur
en voor zover van toepassing wiskunde A, B, of C als eindcijfer 5 of meer heeft
behaald en hij voor het andere vak dan wel andere hier genoemde vakken als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
b. hij onverminderd onderdeel b:
i.
voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of
meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald;
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ii.

voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en
voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of
meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
iii.
voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5
heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste
6,0 bedraagt; of
iv.
voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en
voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en
het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
c. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het zesde lid, lager dan het eindcijfer 4
heeft behaald; en
d. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de
kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald.
7. Bij de uitslagbepaling volgens het vijfde lid, wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de
onderdelen maatschappijleer, culturele kunstzinnige vorming, het profielwerkstuk en algemene
natuurwetenschappen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze
onderdelen een eindcijfer is bepaald.
8. De rector bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het zesde lid, als het rekenkundig gemiddelde van
de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet
een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is,
naar beneden afgerond en indien dat getal een 5 of hoger is, naar boven afgerond.
9. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de rector deze
schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van de herkansingsmogelijkheden. De
uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 23, eerste lid, geen toepassing vindt.

Artikel 15. Voorschriften judicium cum laude
1. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. tenminste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
i.
de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend
op grond van artikel 3.34 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020 , en de
vakken van het profieldeel, en, en de vakken van het profieldeel, en
ii.
het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die
meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 3.34, lid 2, Uitvoeringsbesluit Wet
Voortgezet Onderwijs 2020.
2. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen havo met toekenning van het judicium cum
laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften:
a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor:
i.
de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer berekend
op grond van artikel 3.34, lid 2, Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020,
en de vakken van het profieldeel, en
ii.
het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b. ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie «voldoende» voor alle vakken die
meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel .
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Het schoolexamen
Artikel 16. Periode schoolexamen
1. De rector bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt en waarop het schoolexamen
wordt afgesloten.
2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal
examen.
3. De periode van de aanvang tot het sluiten van het schoolexamen, bedoeld in het eerste lid,
wordt vastgelegd in het Huisreglement of PTA van de school.

Artikel 17. Verzuim of te laat bij het schoolexamenonderdelen
1. In het Huisreglement worden nadere regels gesteld omtrent verzuim bij
schoolexamenonderdelen.
2. In de nadere regels, als bedoeld in het vorige lid, wordt onder meer geregeld:
a. bij wie de kandidaat zich moet afmelden;
b. hoe de kandidaat zich moet afmelden;
c. of, en zo ja op welke wijze, het onderdeel ingehaald kan worden.
3. In het Huisreglement wordt geregeld hoe de school handelt wanneer een kandidaat te laat is
voor deelname aan een schoolexamen, dan wel te laat is bij het inleveren van het praktisch
werk. Eventuele maatregelen worden door de rector genomen.

Artikel 18. Herkansen schoolexamen
1. Een kandidaat heeft het recht voor elk onderdeel van het schoolexamen, uitgezonderd in het
Huisreglement bepaalde onderdelen of categorieën van onderdelen, een herkansing aan te
vragen. Het aantal herkansingen per onderdeel van het schoolexamen is aan beperkingen
onderworpen.
2. Wordt een herkansing gemaakt, dan geldt het hoogste cijfer.
3. Verdere regelgeving rond het herkansen en inhalen van toetsen wordt vermeld in het
Huisreglement van de betreffende school.

Artikel 19. Afsluiting schoolexamen
1. Deelname aan het centraal eindexamen is alleen mogelijk wanneer het gehele schoolexamen is
afgerond, met inachtneming van het vijfde lid.
2. Tenminste elf dagen voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector aan de
kandidaat bekend:
a. welke eindcijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen,
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld,
c. het cijfer van het profielwerkstuk, alsmede
d. het combinatiecijfer.
3. De kandidaat ondertekent tenminste elf dagen voor het centraal eindexamen een brief
getekend door de directeur en de eindexamensecretaris waarin hij tekent voor ontvangst.
4. De rector zendt, tenminste tien dagen voor het centraal examen, de eindcijfers van het
schoolexamen ter inzage aan de Inspectie van het Onderwijs; daarna is wijziging van deze
cijfers niet meer mogelijk.
5. Het bevoegd gezag kan, conform artikel 2.55, lid 4, Wet Voortgezet Onderwijs 2020, in
afwijking van artikel 16, tweede lid, een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere
van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor
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.
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Het centraal examen
Artikel 20. Deelname aan het centraal examen
1. Deelname aan de geplande toetsen van het centraal examen is voor kandidaten verplicht.
2. Indien een toets voor het centraal examen een praktische opdracht inhoudt, is het indienen van
het werk vóór de deadline verplicht.
3. De kandidaat wordt slechts toegelaten tot een toets van het centraal examen indien het
schoolexamen voor het desbetreffende vak is afgerond.

Artikel 21. Regels omtrent het centraal examen
1. Tijdig vóór de aanvang van het centraal examen worden de kandidaten nadrukkelijk gewezen
op de voorschriften en procedures tijdens het centraal examen waaronder het op een correcte
manier inleveren van gemaakt werk en de minimale aanwezigheid tijdens een zitting.
2. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de rector, is verhinderd bij
één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem, conform artikelen
3.29 en 3.30 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020 in het tweede tijdvak
gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag te voltooien.
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het
derde tijdvak ten overstaan van het College voor toetsen en examens zijn eindexamen te
voltooien. In het Huisreglement worden nadere regels gesteld omtrent verzuim bij onderdelen
van het centraal examen. Hierin wordt ten minste geregeld hoe en bij wie de kandidaat zich
moet afmelden.
3. Deelname aan de zitting van het centraal examen betekent, dat het eenmaal gemaakte werk
zijn geldigheid behoudt.
4. Een kandidaat die te laat komt, mag, conform artikel 3.22, lid 4, Uitvoeringsbesluit Wet
Voortgezet Onderwijs 2020, tot uiterlijk een half uur na aanvang van de zitting van het
centraal examen tot die zitting worden toegelaten. In een dergelijk geval is het de kandidaat
niet toegestaan aan het einde van de zitting de verloren tijd in te halen.
5. Een kandidaat, die tijdens een zitting van het centraal examen onwel wordt, kan onder
begeleiding van een van de toezichthouders het examenlokaal verlaten. Indien deze kandidaat
na enige tijd het werk hervat, kan de tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.
Indien het werk niet hervat kan worden, verzoekt de rector - zo mogelijk op grond van een
medische verklaring - aan de inspecteur het voor een deel gemaakte werk ongeldig te
verklaren en de kandidaat te verwijzen naar het tweede tijdvak.
6. Het is de kandidaten niet toegestaan hulpmiddelen mee te nemen in het examenlokaal, anders
dan de toegestane hulpmiddelen zoals woordenboeken, tabellen, rekenapparaten. Het
Huisreglement en / of de Exameninstructie regelen vervolgens de wijze waarop de kandidaat in
kennis gesteld wordt van de wel toegestane hulpmiddelen
7. Tijdens een toets van het centraal examen worden, conform artikel 3.22, lid 2,
Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020, aan de kandidaten geen mededelingen van
welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd mededelingen van het College
voor toetsen en examens.
8. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven,
artikel 3.22, lid 5, Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020, in het examenlokaal tot
het einde van die toets.
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Artikel 22. Beoordeling van het centraal examen
1. Het gemaakte werk van het centraal examen wordt beoordeeld conform de procedure uit
artikelen artikelen 3.21, 3.24, 3.25 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020.
2. De rector doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar van de
opgaven en met het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator in het
desbetreffende vak. De examinator beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de
verplichte beoordelingsnormen toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in een score. De
examinator zendt de score en het beoordeelde werk aan de rector.
3. De rector doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven,
de beoordelingsnormen en het proces-verbaal, onverwijld aan school van de betrokken
gecommitteerde toekomen.
4. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de verplichte
beoordelingsnormen toe. De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring
betreffende de verrichtte correctie. Deze verklaring is medeondertekend door het bevoegd
gezag van de school waarbij de gecommitteerde werkzaam is.
5. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal
examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator.
Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de Inspectie
van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs kan een onafhankelijke corrector
aanwijzen. De beoordeling van de deze corrector komt in de plaats van de eerdere
beoordelingen.
6. De rector stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score,
bedoeld in het vierde lid, en met inachtneming van de tabellen die hiertoe op de dag van de
uitslag door het College voor toetsen en examens worden verstrekt.

Artikel 23. Herkansing van het centraal examen
1. De examenkandidaat heeft conform artikel 3.38 Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs
2020 voor één vak van het eindexamen waarin hij centraal examen heeft afgelegd, in het
tweede of, indien artikel 3.29, lid 1,Uitvoeringsbesluit Wet Voortgezet Onderwijs 2020 van
toepassing is, het derde tijdvak, opnieuw deelnemen aan het centraal examen. De kandidaat
heeft het recht, bedoeld in de eerste volzin, alleen indien op grond van artikel 14, achtste lid,
de eindcijfers zijn bekendgemaakt.
2. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal
examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
3. Het eindcijfer voor het schoolexamen blijft in geval van herkansing van het centraal examen
onveranderd.
4. De kandidaat doet zijn verzoek om herkansing schriftelijk, op tijd en plaats zoals omschreven
in het Huisreglement voor het examen. Indien het verzoek om herkansing niet op tijd wordt
ingediend, vervalt het recht op herkansing.
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