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Rotterdam, september 2019 
 
 
 
 
Beste leerling, 
 
Je zit in de eindfase van het VMBO van het ReconCollege. Dit jaar start de opbouw van je 
examendossier, een dossier dat door loopt tot en met de vierde klas. 
Het examen wordt afgenomen in nauwe samenwerking met het Rotterdams Vak College “De 
Hef” (BBL/KBL) en OSG Hugo de Groot (TL). Het uiteindelijke diploma is ook het diploma 
van RVC De Hef (BBL/KBL) dan wel OSG Hugo de Groot (TL). Leerlingen die bbl of kbl 
doen, leggen het examen af op De Hef, leerlingen die TL doen, leggen het examen gewoon 
af op het ReconCollege. 
 
In dit boekje met bijlagen staat het programma en de volledige regelgeving over het 
schoolexamen en het eindexamen. Dit laatste is alleen van toepassing voor 4e jaars 
leerlingen. 
 
In dit boekje wordt heel veel duidelijk over de toetsen welke worden afgenomen, het 
complete programma en hoeveel het cijfer meeweegt in het schoolexamencijfer. Enkele 
regels over het PTA en examen worden nog eens extra toegelicht omdat de officiële regels 
vaak in lastige “ambtenarentaal” geschreven zijn. 
 
Als leerling heb je uiteraard een aantal plichten waaraan je moet voldoen om te kunnen 
slagen maar je hebt natuurlijk ook rechten. Dit alles is beschreven in het examenreglement.  
Bewaar dit boekje dus heel goed!  
 
Ik wens je namens alle medewerkers van de school veel succes en we hopen dat je aan het 
eind de school kunt verlaten met een diploma. 
 
 
T. Sibbing 
Adj. Directeur 
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Samenstelling examencommissie: 

 

Voorzitter:   mevr. Sibbing, directeur  

Secretaris: dhr. O. Belmir, secretaris eindexamens RVC De Hef 
  dhr. R. den Boer, secretaris eindexamens OSG Hugo de Groot 
 

Voor de Recon: 
  dhr. T. van der Vliet, secretaris eindexamens ReconCollege 

 

Leden:  I. Spapens, T. Sibbing. 
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Toelichting op het  programma van toetsing en afsluiting (PTA) van  

VMBO afdeling van het ReconCollege 
 
Examen in de basisberoepsgerichte(BBL), kaderberoepsgerichte(KBL) en theoretische 
leerweg(TL). 
Je zit nu in klas 3 of 4 van het vmbo. Aan het eind van het 4e leerjaar leg je voor je 
beroepsgerichte vak (alleen BBL en KBL) een  gecombineerd schriftelijk en praktijkexamen 
af dat voor alle VMBO scholen in Nederland wordt vastgesteld. Dit examen heet het CSPE.   
 
Voor de algemene vakken doe je een landelijk examen op de computer als je examen doet 
op BBL of KBL niveau. De Theoretische leerweg doet een centraal schriftelijk examen. De 
cijfers die je haalt, tellen voor de helft mee bij het eindcijfer dat je voor een vak kunt halen om 
te kunnen slagen voor een diploma. De andere helft van het eindcijfer haal je in het 
schoolexamen (SE).  
 
Het schoolexamen begint al in leerjaar 3. Om je duidelijk te maken wat je voor het 
schoolexamen moet doen, is dit programma van toetsing en afsluiting gemaakt.  
 
 
Wat zijn de examenvakken? 
De verplichte examenvakken zijn: 
 
Vak: 
 

Examenonderdeel: Hoe getoetst? 

Nederlands (SE + CE) / 2 Cijfer 
Engels (SE + CE) / 2 Cijfer 
Wiskunde   (SE + CE) / 2 Cijfer 
Maatschappijleer  SE Cijfer 
Lichamelijke opvoeding vrijstelling  
Kunstvakken I SE Voldoende of goed 
Profiel vak (BBL/KBL) 
(Economie & Ondernemen of Zorg 
& Welzijn) 

 
(SE + CSPE) / 2 

 
Cijfer 

   
Economie  (SE + CE) / 2 Cijfer 
Biologie  (SE + CE) / 2 Cijfer 
Maatschappijkunde  (SE + CE) / 2 Cijfer 
 
Voor bbl / kbl geldt dat vier van de volgende keuzevakken afgerond moeten worden: 

Mode en Design SE  Cijfer* 
Sport en Bewegen SE Cijfer* 
Webshop SE Cijfer* 
EHBO SE Cijfer* 
Evenementen SE Cijfer* 
Robotica SE Cijfer*  
*deze cijfers komen op het diploma te staan. Echter: ze worden gemiddeld en het 
gemiddelde cijfer telt mee in de slaag/zak regeling 
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De Rekentoets 
 
Vanaf het schooljaar 2013-2014 maakt de rekentoets VO deel uit van het eindexamen VO. 
Het cijfer voor de rekentoets weegt in 2019/2020 niet mee in de uitslagregel maar is 
wel verplicht. Zonder rekentoets is er dus geen diploma mogelijk. 
 
 
De rekentoets is bestemd voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde 
in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. 
De afnamemomenten staan weergegeven bij de data. Als pilot maken de bbl/kbl-leerlingen 
ook de 2A toets. 
 
Qua planning zijn we wat betreft de rekentoets afhankelijk van de scholen waarmee wij 
samenwerken. Deze scholen plannen de rekentoets vaak pas laat in, waardoor wij ook pas 
laat bericht kunnen geven wanneer onze leerlingen deze toets maken. Wij vragen hiervoor 
uw begrip.  
 
NB: De Rekentoets is in de media inmiddels afgeschaft maar totdat het alternatief onderdeel 
is van het onderwijsaanbod blijft de rekentoets van kracht. Dat betekent dat als de toets 
definitief afgeschaft wordt er verslag hiervan gedaan zal worden, waarbij tevens wordt 
geschetst wat de gevolgen hiervan zijn.  
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Wat is een programma van toetsing en afsluiting? 
In het programma van toetsing en afsluiting (het PTA) staat voor elk vak  waarin je examen 
gaat doen: 
! wat je moet leren 
! wat je moet kunnen 
! hoe dit getoetst wordt  
! hoe je het cijfer voor het schoolexamen berekent 
! wanneer een examenonderdeel moet zijn afgerond  
 
 
Omdat het PTA regelmatig gebruikt wordt door de vakdocent en de mentor is het belangrijk 
dat dit PTA zorgvuldig bewaard wordt (bijvoorbeeld in je kluisje of thuis). Het is de bedoeling 
dat je zelf de resultaten van alle gemaakte toetsen bijhoudt en regelmatig bespreekt met de 
mentor en je ouders.   
 
 
Wanneer je niet al je spullen bij je hebt op het moment dat je een SO of  PO moet maken, 
kan je dit punten kosten. Er mogen geen materialen bij andere leerlingen geleend worden, je 
bent zelf verantwoordelijk voor het op orde hebben van je spullen. 
 
Over wat voor soort toetsen gaat het? 
Binnen het schoolexamen worden verschillende soorten toetsen afgenomen:  
 
Schoolexamentoetsen (S)  
Dit zijn grote toetsen en/of werkopdrachten die behoorlijk wat leerwerk vragen omdat het 
meestal over grote stukken uit het examenprogramma gaat. Bij sommige vakken spreken we 
over modules. In het PTA staan ze aangegeven met de letter S en ze komen in leerjaar 3 en 
4 voor. Ze tellen soms wat zwaarder mee voor het eindcijfer. Dat kun je vinden in de kolom 
'weging'. Bijvoorbeeld 2 betekent: telt twee keer mee bij het eindcijfer voor je schoolexamen.  
 
Gebruikte afkortingen: 
HD:  Handelingsdeel voor een vak 
HO:  Handelingsopdracht 
PO:  Praktische opdracht 
S:   Schoolexamentoets 
 
Wat zijn handelingsdelen? 
Handelingsdelen zijn verplichte onderdelen uit het examenprogramma die elke leerling moet 
hebben afgesloten. Het gaat meestal over bepaalde vaardigheden die je moet beheersen. 
De handelingsdelen worden beoordeeld naar je vermogen om een programma onderdeel 
met goed gevolg af te sluiten. Daarom kun je alleen een waardering met 'voldoende' of 'goed' 
krijgen. Een onvoldoende betekent overdoen. Als het onvoldoende blijft kun je niet slagen 
voor het vmbo diploma. 
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In het vmbo zijn de volgende handelingsdelen die je wettelijk verplicht moet doen: 
! het vak lichamelijke opvoeding(leerlingen op onze school hebben hiervoor vrijstelling). 
! het kunstvak. 
! een handelingsopdracht die gaat over de oriëntatie op leren en werken. 
 
Bij de eerste grote praktische opdracht ligt de nadruk op het zelfstandig kunnen werken en 
samenwerken. Bij de tweede opdracht moet je laten zien dat je een onderzoek kunt 
uitvoeren en daarover een presentatie kunt houden. 
 
De handelingsopdracht (HO) en de twee praktische opdrachten staan in het PTA bij de 
vakken vermeld: 
! De eerste praktische opdracht wordt afgesloten bij het kunstvak. 
! De tweede praktische opdracht bij biologie of economie wordt afgesloten in het vierde 

leerjaar. 
! Per vak kunnen ook nog aparte handelingsdelen worden afgenomen die minimaal 

voldoende moeten zijn afgesloten. 
 
 
Hoe komt het schoolexamencijfer tot stand? 
Het cijfer over een periode wordt bepaald door het aantal in het PTA aangegeven 
schoolexamentoetsen uit die periode. Dit zogenaamde periodecijfer geeft een tussenstand 
aan over hoe ver je op weg bent naar je uiteindelijke schoolexamencijfer.  
 
Het eindcijfer voor het schoolexamen wordt afgerond tot een decimaal nauwkeurig. Dus b.v. 
een 5,4 of een 7,2. Het eindcijfer wordt afgerond. Een 6,48 wordt dus een 6,5. Een 6,44 
wordt een 6,4.      
 
Hoe lang duren de toetsen? 
Bij elk vak staat de toetsduur vermeld. Meestal is dit niet langer dan 1 lesuur. Het kan 
voorkomen dat voor een toets meer tijd nodig is. Dit staat bij de toetsen aangegeven. 
 
Wat moet je doen als je niet aan een toets kunt deelnemen? 
Bij verzuim voor een toets moet je van tevoren telefonisch door je ouders/verzorgers laten 
weten dat je verhinderd bent. Direct bij terugkomst moet dit schriftelijk bevestigd zijn aan de 
secretaris van de examencommissie voor het ReconCollege, de heer Van der Vliet. In dat 
briefje staat waarom je niet kon deelnemen aan de toets. Het briefje is ondertekend door een 
van je ouders/verzorgers. De examencommissie beoordeelt of je geoorloofd afwezig was.  
 
Mag je herkansen? 
Ja, maar niet alle toetsen komen daarvoor in aanmerking. In het PTA staat met de letter J of  
N aangeven wat wel en niet herkanst kan worden.   
 
Per vak staat aangegeven in dit pta welke onderdelen herkansbaar zijn en hoeveel 
onderdelen. Daarnaast moet het cijfer voor een te herkansen toets lager zijn dan 6,0   
 
Voor het vak maatschappijleer geldt een aparte regeling. Die gaat in als je een eindcijfer 
lager dan een 6 haalt. In dat geval biedt de school de mogelijkheid tot één herkansing aan 
voor bepaalde onderdelen uit het examenprogramma maatschappijleer I. Dit herexamen 
moet afgerond zijn voor dat de definitieve cijfers zijn vastgesteld. Het hoogste cijfer dat je 
hebt behaald telt dan. 
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Zijn er uitzonderingen? 
In zeer bijzondere omstandigheden kun je bij de examencommissie een herkansing 
aanvragen voor de handelingsopdracht en/of onderdelen van het programma  
kunstvakken I en lichamelijke opvoeding. De examencommissie kijkt naar de 
omstandigheden en wijst aan welke onderdelen in aanmerking komen voor een herkansing. 
De examencommissie stelt dan een examinator aan die toezicht houdt op de herkansing en 
deze ook beoordeelt. Die onderdelen kun je alleen herkansen voor dat de definitieve 
eindcijfers zijn vastgesteld. 

Geslaagd voor het vmbo-examen 

Je bent geslaagd als: 

het gemiddeld cijfer voor de vakken van het centrale examen (ook CSPE!) tenminste 
een voldoende is (onafgerond 5,5 of hoger) en daarnaast:  

• Nederlands minimaal een 5 of hoger is 
• alle eindcijfers een 6 of meer bedragen of 
• één eindcijfer een 5 bedraagt en alle andere eindcijfers een 6 of meer of 
• één eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers een 6.0 of hoger met minimaal een 

7 ter compensatie of 
• twee eindcijfers 5 en de overige eindcijfers een 6,0 of hoger met minimaal een 7 

ter compensatie.  

Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer moet je uit gaan van 
het on-afgeronde cijfer. Een leerling moet tenminste een 5,5 halen (de eerste 
decimaal moet een 5 zijn), Daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een 
leerling die gemiddeld een 5,49 gehaald heeft, is per definitie gezakt.  
 
Daarnaast moet je de beoordeling voldoende of goed hebben voor het vak ckv 

Voor BBL / KBL 
Je eindcijfer voor het beroepsgerichte programma (economie & ondernemen / zorg & welzijn) 
telt als 1 cijfer in de uitslagregeling.  
 
De 4 keuzevakken worden met een cijfer beoordeeld. Deze cijfers worden gemiddeld en het 
cijfer dat daar uit komt telt mee als regulier vak in de slaag/zak-regeling.  
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Vaststelling eindcijfer vmbo-examen 
Het eindcijfer wordt uitgedrukt in een rond cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Dit is het 
gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Als 
het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt het eindcijfer naar beneden 
afgerond. Als dat cijfer een 5 of hoger is, wordt het eindcijfer naar boven afgerond. Als een 
vak alleen een schoolexamen heeft en geen centraal examen, dan is het cijfer voor het 
schoolexamen meteen het eindcijfer.  
 
 
Herkansen centraal examen 
Tijdens het tweede tijdvak (juni) mag je het CSPE (of een deel daarvan) en een algemeen 
vak herkansen. 
Je mag zelf kiezen welk vak je wilt herkansen. Het maakt niet uit welk cijfer je voor dat vak 
haalde in het eerste tijdvak. Het hoogste cijfer telt. Als je een lager cijfer krijgt voor de 
herkansing dan voor het eerste examen, blijft het cijfer van het eerste examen staan. Als je 
gespreid examen conform artikel 59 van het Eindexamenbesluit doet, mag je ieder jaar 1 
centraal examen herkansen. 
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Belangrijke	data	voor	de	(deel)examenleerlingen:	
 
Toetsdagen schoolonderzoeken : 
 
Afspraken voor schoolonderzoeken worden door docenten gemaakt. Voor de 4e jaars 
leerlingen vinden er 2 toetsweken plaats. Deze vinden plaats in de weken na de 
herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie. 
 
Rekentoets: exacte data in overleg met De Hef en de Hugo de Groot* 
Eerste afnameperiode 
2A + 2F: januari 2020 
Tweede afnameperiode 
2A + 2F: maart 2020 
Derde afnameperiode 
2A + 2F: juni 2020 
 
*De 2A toetsen voor de bbl zijn veelal in dezelfde periodes, maar vallen op een andere dag.Bbl-leerlingen maken 
dus 2 rekentoetsen per periode  
 
Toetsweken 
 
Er zijn voor de examenleerlingen 2 toetsweken waarin ze enkel op school so’s maken en 
verder vrij zijn. Deze weken vallen na de herfstvakantie en na de voorjaarsvakantie. Een 
precies rooster met vakken, tijden en leerstof volgt in de periode voorafgaand aan de 
toetsweek.  
 
Examens 2020: 
 
april 2020: CSPE Administratie / Economie & Ondernemen  
       CSPE Verzorging / Zorg & Welzijn -> Exacte data in overleg met De Hef. 
Hierover worden de leerlingen en ouders apart bericht.  
 
BBL/KBL(digitaal, locatie De Hef): mei 2020, data nader bekend te maken  
 
Centrale Schriftelijke examens TL (locatie Recon): 
7 mei 2020   Economie  13.30 -  15.30  
8 mei 2020   Nederlands   13.30 – 15.30 
12 mei 2020   Wiskunde  13.30 – 15.30 
15 mei 2020   Biologie  13.30 – 15.30    
18 mei 2020   maatschappijkunde 9:00   – 11.00  
19 mei 2020   Engels    09:00 – 11.00  
 
 
10 juni 2020:   uitslag examens  
 
Vanaf 15 juni 2020:  2e tijdvak  
 
26 juni 2020:   uitslag 2e tijdvak 
 
2 juli 2020:    diploma-uitreiking  
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PTA 
 
Algemeen: 
In de hierna volgende vakinhoudelijke pta’s wordt gesproken over 
hulpmiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de leerling om ervoor te zorgen 
deze hulpmiddelen bij zich te hebben.  
 
Afkortingen in het pta 
 
P = Practicum 
S = Schriftelijk  
M = Mondeling 

SO = Schoolonderzoek 

EC = Examen cijfer 

SE = Schoolexamen cijfer 
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Vak: Biologie (Nectar)  
Niveau: BBL 
 
Leerjaar 3 

Kern-
doel 

Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? code 

BI/K4/
K5/K6 

Boek 3.A, H1: De 4 rijken 1 lesuur 2x S Ja 3A1 

BI/K8 Boek 3.A, H2: Beweging 1 lesuur 2x S Ja 3A2 
BI/K4/
K5/K6 

Boek 3.A, H3: Organismen leven samen 1 lesuur 2 x S Ja  3A3 

BI/K11 Boek 3.B, H4: Waarnemen en regelen 1 lesuur 2x S Ja 3B4 
BI/K9 Boek 3.B, H5: Bescherming 1 lesuur 2x S Ja 3B5 
BI/K7 Boek 3.B, H6: Mens en Milieu 3 lesuur 2x P nee P1 

 
Leerjaar 4 

Kern-
doel 

Omschrijving  Tijdsduur Weging  Vorm Her? code 

BI/K9 Boek 4, H7: Ademen 1 lesuur 2 x  S Ja 411 
BI/K9 Boek 4, H8: Eten  1 lesuur 1 x S Ja  412 
BI/K9 Boek 4, H9: Bloed 1 lesuur 2 x S Ja  413 
BI/K12/
K1/V3 

Boek 4, H10: Voortplanting 3 lesuur 2 x P Ja  P2 

 
Leerjaar 3/4 

Kern-
doel 

Omschrijving  Tijdsduur Weging  Vorm Her? code 

BI/K4/
K5/K6/
K8/K11
/K12 

Boek 3.A en 3.B 2 lesuren 4x S Ja  GSO1 

BI/K9/
K6/K7/
K9 

Boek 4 2 lesuren 4x S Ja  GSO2 

BI/K1/
K3 

Microscopieopdracht  
 

1 lesuur 2X P Nee  P3 

BI/K2/
K3/V3 

Presentatie poster; 
zintuig/skelet/stelsel 

2 lesuren 2X P Nee P4 

BI/K1/
K2/K3/
V3/V4 

Onderzoek en rapportage  2 lesuren 2 x P Nee  P5 

BI/K1/
K2/K3/ 

Snijpracticum  2 lesuren 2 x P Nee  P6 
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Hulpmiddelen: 
 
Grijs potlood, liniaal, pen, rekenmachine, woordenboek. Wanneer je niet al je spullen bij je 
hebt op het moment dat je een PO of een toets  moet maken, kan je dit punten kosten. Er 
mogen geen materialen bij andere leerlingen geleend worden, je bent zelf verantwoordelijk 
voor het op orde hebben van je spullen. 
 
Per leerjaar mag je 1 toets herkansen en 1 schoolonderzoek. Gedurende de PTA periode 
doen we verschillende practica en kun je de nodige vaardigheden oefenen. Ook de practica 
die in het PTA genoemd worden, komen vaker in het school jaar voor. Je maakt er van elk 
minimaal 1 voor een PTA cijfer. Informatie over de practica en de beoordeling kun je op 
magister vinden of opvragen bij de vakdocent. Soms kun je wel een vervangende opdracht 
maken voor een practicum. Dit gaat in overleg met de vakdocent. Verslagen mag je 
tussendoor één keer inleveren voor feedback. Je krijgt dan concrete, gerichte tips voor het 
verbeteren van je verslag. Daarna krijg je een definitief cijfer. Ook voor verslagen geldt: na 
het definitieve cijfer is geen herkansing mogelijk.  
 
Tot slot wil ik verwijzen naar: www.examenblad.nl. Hier kun je het examenprogramma van 
2019 doorlezen en  ook oefenen met oude examens. 
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PTA: 2019-2020 
Vak: Economie 
Niveau: BBL 
Lesmethode: Pincode 6e editie, 3 en 4 Basis 
	
Jaar	3	(2019/2020)	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
EC/K/4a, 4b • Consumptie 1 (H1 en 

H2) 
1 klokuur 1 S *Ja 1CO 

EC/K/4a, 
4b, 5a, 5b 

• Consumptie 2 (H3) 
• Arbeid en productie 1 

(H4) 

1 klokuur 1 S *Ja 2CA 

EC/K/5a, 6 • Arbeid en productie 2 
(H5) 

• Overheid en bestuur 
(H6) 

1 klokuur 1 S *Ja 3AO 

	
Jaar	4	(2020/2021)	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
EC/K/4a, 4b, 
5a, 6 

Groot schoolonderzoek 1 
(boek 3 BBL) 
 

• Consumptie 1 en 2 
• Arbeid en productie 1 

en 2 
• Overheid en bestuur 

1,5 klokuur 2 S Nee 4S 

EC/K/4a • Consumptie 3 (H1 en 
H2) 

1 klokuur 1 S *Ja 5CO 

EC/K/5a • Arbeid en productie 2 
(H3 en H4) 

1 klokuur 1 S *Ja 6AP 

EC/K/7, 8 • Internationale 
ontwikkelingen (H5 en 
H6)  

• Natuur en milieu (H7) 

1 klokuur 1 S *Ja 7IO 

EC/K/1, 2, 
4a, 4b, 5b, 8 
 

• Praktische opdracht naar 
keuze (h7) in een tweetal 

Keuze uit: 
1. Kopen of huren 
2. Zijn je spullen goed 

verzekerd? 
3. Werk zoeken via een 

uitzendbureau 
4. Hoe milieuvriendelijk 

is jouw school? 
 
 
 
 

4 uur 
 
 

1 P/S Nee 8PO 
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EC/K/4a, 5a, 
7, 8 
 

Groot schoolonderzoek 2 
(boek 4 BBL) 
 

• Consumptie 3 
• Arbeid en productie 2 
• Internationale 

ontwikkelingen 
• Natuur en milieu 

1,5  
klokuur 

2 S Nee 9S 

*= Herkansing: 1 schoolonderzoek van 1CO t/m 3AO en 5CO t/m 7IO 
Opmerking: In alle SE-toetsen komt de eindterm EC/K/3 aan de orde 
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Vak: Economie en ondernemen 
Niveau: BBL 
 
Leerjaar 3 (2019-2020) 
 

Module: Logistiek 
P/EO/3.1 
P/EO/3.2 
 
 

Goederen ontvangen, 
opslaan en verplaatsen, 
derving tegengaan 
Verzamelen, verpakken en 
verzenden van goederen 

120 min 
 

1 
 
 

P/ 
S 

Nee 
 

5LO 

P/EO/3.3 Voorraad bijhouden, 
inventariseren en 
bestellen 

90 min 
 

1 
 

P/ 
S 

Nee 
 

6LO 

Module: Administratie 
P/EO/4.1 Bedrijven, bedrijfsfuncties 

en bedrijfsprocessen 
herkennen en benoemen 

n.v.t. 
 

1 
 

P/S 
 
 

Nee 
 

7AD 

P/EO/4.1 
P/EO/4.2 

Bedrijven, bedrijfsfuncties 
en bedrijfsprocessen 
herkennen en benoemen 
De boekhouding van de 
(handels)onderneming 
bijhouden 

90 min 
 

1 
 

P/ 
S 

Nee 
 

8AD 

	
Leerjaar 4 (2020-2021) 

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
Module: Commercieel 
P/EO/1.1 De retailformule en de 

marketinginstrumenten 
herkennen en toepassen 
t.a.v. de doelgroep, het 
assortiment en de 
marktpostitie 

90 min 
 

1 
 
 
 
 
 

P/S 
 

Nee  
 

1CO 

P/EO/1.2 Verkopen en afrekenen 60 min 
 

1 
 

P/S 
 

Nee 
 

2CO 

 
Module 2: Secretarieel 
P/EO/2.1 Back-office 

werkzaamheden uitvoeren 
90 min 

 
1 
 

P/S 
 

Nee 
 

3SE 

P/EO/2.2 Front-office 
werkzaamheden uitvoeren 

90 min 
 

1 
 

P/S 
 

Nee 
 

4SE 
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Vak: Engels  
Niveau: BB 
	
Jaar	3	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 1 1 uur 1x S Ja* T31 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 2 1 uur 1x S Ja* T32 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 3 1 uur 1x S Ja* T33 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 4 1 uur 1x S Ja* T34 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 5 1 uur 1x S Ja* T35 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 3b theme 6 1 uur 1x S Ja* T36 

MVT/K/6 
MVT/V/4,5 

Boekpresentatie 1 20 min 1x M Nee BP1 

	
Jaar	4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 4b theme 1 1 uur 1x S Ja* T41 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 4b theme 2 1 uur 1x S Ja* T42 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 4b theme 3 1 uur 1x S Ja* T43 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 4b theme 4 1 uur 1x S Ja* T44 

MVT/K/1, 
2,3,4,5,7 

Stst 4b theme 5 1 uur 1x S Ja* T45 

MVT/K/6 
MVT/V/4,5 

Boekpresentatie 2 20 min 1x M Nee BP2 

MVT/K/6 
MVT/V/3,4 

Oral test 20 min 2x M Nee OT1 

MVT/K/5 
MVT /V/3,4 

SO1  
Kijk en luistertoets Cito 

60 min 2x S Nee SO1 

MVT/K/4 
MVT/V/1,3,4,
5 

SO2  
Exam 

150 min 2x S Nee SO2 

	
	Hulpmiddelen 
Bij SO2 mogen woordenboeken N-E en E-N worden gebruikt. 
	
*Eén van deze toetsen (per schooljaar) mag worden herkanst. Het hoogste cijfer telt.   
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Vak: Maatschappijkunde 
Niveau: BBL 
	
Jaar	3	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
MK K 1 t/m 8 Multicult. Samenleving: 

Deeltoets 1 
Deeltoets 2 
Eindtoets 
 

 
1 lesuur  
1 lesuur 
2 lesuren 

 
0,5x 
0,5x 
2x 

 
S 
S 
S 
 

Zie 
opm. 

MK1 

MK 1 t/m 8 
 
 
 
 
MK/V/3 

Werk:  
Deeltoets 1 
Deeltoets 2 
Eindtoets 
                                           
Praktische opdracht 

 
1 lesuur 
1 lesuur 
2 lesuren 
 
5 uren 

 
0,5x 
0,5x 
2x 
 
1,5x 

 
S 
S 
S 
 
S 

Zie 
opm. 

MK2 

MK K 1 t/m 8 
 
 
 
 
MK/V/3 

Massamedia: 
Deeltoets 1 
Deeltoets 2 
Eindtoets 
 
Computeropdracht 

 
1 lesuur  
1 lesuur 
2 lesuren 
 
5 uren 

 
0,5x 
0,5x 
2x 
 
1,5x 

 
S 
S 
S 
 
S 

Zie 
opm. 

MK3 

	
Jaar	4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
MK 1 t/m 8 Politiek:  

Deeltoets 1 
Deeltoets 2 
Eindtoets 

 
1 lesuur  
1 lesuur 
2 lesuren 

 
0,5x 
0,5x 
2x 

 
S 
S 
S 

Zie 
opm. 

MK4 

MK 1 t/m 8 Criminaliteit: 
Deeltoets 1 
Deeltoets 2 
Eindtoets 

 
1 lesuur  
1 lesuur 
2 lesuren 

 
0,5x 
0,5x 
2x 

 
S 
S 
S 

Zie 
opm. 

MK5 

	
Opmerkingen: 
Er kan, naar keuze, 1 module eindtoets worden herkanst. 
Het eindcijfer van de module wordt als volgt bepaald: 
Het cijfer van de eindtoets telt 2x. 
Het gemiddelde van de twee deeltoetsen telt 1x keer mee. 
De cijfers van de  praktische opdracht en de computeropdracht worden ook 
gemiddeld. 
Het gemiddelde van de 5 moduletoetsen en het gemiddelde van de praktische 
opdracht en computeropdracht zorgt samen voor het schoolexamencijfer. 
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Vak: Maatschappijleer 1.  
Niveau: BBL. 
	
Jaar	3	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
 
K: 1/2/3 

Wat is maatschappijleer? 
 

 
2 lesuren 

 
    1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

   
M.1 

 
K: 1/2/3/4. 

Jongeren. 
 

 
2 lesuren  

  
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.2 

 
K: 1/2/3/6. 

Politiek. 
 

 
2 lesuren 

 
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.3 

 
 
K: 1/2/3/4. 

Pluriforme samenleving. 
 

 
2 lesuren 

 
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.4 

	
Jaar	4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
 
K: 1/2/3/7. 

Media. 
 

 
2 lesuren 

 
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.5 

 
K: 1/2/3/5. 

Werk. 
  

  
2 lesuren 

  
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.6 

 
K: 1/2/3/6. 

Criminaliteit. 
 

 
2 lesuren 

 
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.7 

 
K: 1/2/3/7. 

Relaties.  
2 lesuren 

 
     1x 

 
   S 

 Zie 
 opm. 

 
M.8 

       
 
 
PRAKTISCHE  OPDRACHT: 
 
Met een onderwerp dat betrekking heeft op een van de bovenvermelde 8 modules. 
Weging: 1x. 
Vorm: S. 
 
OPMERKINGEN: 
Er kan, naar keuze, 1 module worden herkanst. 
 
Het gemiddelde van de 9 behaalde cijfers bepaalt het eindcijfer. 
 
Naar keuze wordt uit bovenstaande modules een Praktische Opdracht	
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Vak:  Nederlands    
Niveau: BBL 
	

Jaar	3	
Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H1 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja  H31 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H2 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja  H32 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H3 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja  H33 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H4 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja  H34 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H5 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja  H35 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H6 NwNe 3BK 1 uur 1 S Ja* H36 

NE/K/5,8 Boekopdracht 1 - 1 S Nee B31 
NE/K/5,8 Boekopdracht 2 15 minuten 1 M Nee B32 
NE/K/5,8 Boekopdracht 3 - 1 S Nee B33 
NE/V/2,3 Zakelijke e-mail 1 uur 1 S Nee S31 
NE/V/2,3 Zakelijke brief 1 uur 1 S Nee S32 

	

Jaar	4	
Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H1 NwNe 4BK 1 uur 1 S Ja  H41 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H2 NwNe 4BK 1 uur 1 S Ja H42 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H3 NwNe 4BK 1 uur 1 S Ja  H43 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H4 NwNe 4BK 1 uur 1 S Ja  H44 

NE/K/1,2,3,4,
5,6,7,8 

Toets H5 NwNe 4BK 1 uur 1 S Ja* H45 

NE/V/2,3 Sollicitatiebrief 1 uur 1 S Nee S41 
NE/V/1,2,3 Praktische opdracht of 

stageverslag 
- 1 S Nee PO1 

NE/K/2,5 
NE/V/3 

Mondeling examen 20 minuten 2 M Nee ME1 

NE/K/4 SO 1 Kijk- en luistertoets 2 uur 2  Nee SO1 
Ne/K/1,2,3,6,
7NE/V/2,3 

SO 2 Examen 2 uur 2  Nee SO2 

	
Hulpmiddelen: Bij SO 2 mag een woordenboek gebruikt worden 
*Eén van deze toetsen (per schooljaar) mag worden herkanst. Het hoogste cijfer telt.   
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Vak  : Wiskunde 
Niveau : BBL 
 
Jaar 3 

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging Vorm Her Code 
Wi/K/2/5 H1 Procenten 60 min 1 S N 301 
Wi/K/2/6 H2 Meetkunde 1 60 min 1 S N 302 
WI/K/3/4 H3 Formules en grafieken 60 min 1 S N 303 
Wi/K/2/6 H4 Meetkunde 2 60 min 1 S N 304 
Wi/K/4 H5 Vergelijkingen 60 min 1 S N 305 
Wi/K5/6 H6 Oppervlakte en omtrek 60 min 1 S N 306 
Wi/K3/7 H7 Statistiek 60 min 1 S N 307 
Wi/K/2/6 H8 Meetkunde 60 min 1 S N 308 

 
Jaar 4 

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her Code 
Wi/K3/7 H1 Statistiek 60 min 3 S N 401 
WiK/4 H2 Verbanden 60 min 3 S N 402 
Wi/K/6 H3 Symmetrie 60 min 3 S N 403 
Wi/K/2/5 H4 Rekenen 60 min 3 S N 404 
       
Wi/K/1/3/5/6/7/8 SO1 Jaar 3 H6 t/m 8 120 min 5 S J 4S1 
Wi/K/1/3/4/5/7/8 SO2 Jaar 4 H1 t/m 3 120 min 5 S J 4S2 
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Vak: Zorg&Welzijn 
Niveau: BBL-KBL 
	
Jaar	3-4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging Vorm Her Code 
Module P1: Mens en gezondheid 
 
P/ZW/1.1 
P/ZW/1.3 

Informatie geven over een gezonde leefstijl 
Ondersteunen bij een verantwoord voedings- en 
bewegingspatroon en dagritme    

60 min 
60 min 

1 1 P 
2 S 

Nee 
Ja� 

1MG 
 

 
P/ZW/1.2 

Een gezonde maaltijd samenstellen, bereiden 
en opdienen 

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

2MG 

Module P2: Mens en omgeving 
P/ZW/2.1 
 
P/ZW/2.2 

Schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren 
Textiel verzorgen 

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

1MO 

P/ZW/2.3 Baliewerkzaamheden verrichten  60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

2MO 

P/ZW/2.4 
 
 
P/ZW/2.5 

Ondersteunen bij het kiezen van aanpassingen 
en hulpmiddelen in en rondom het gebouw die 
toegankelijkheid en veiligheid bevorderen 
Bij het inrichten van de ruimte rekening houden 
met het gebruik van de ruimte 

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

3MO 

Module P3: Mens en activiteit 
P/ZW/3.1 Een eenvoudige activiteit voor een individu en 

groep voorbereiden  
60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

1MA 

P/ZW/3.2 
 
P/ZW/3.3 

Een eenvoudige activiteit met een individu en 
groep uitvoeren   
Een eenvoudige activiteit met een individu en 
groep afsluiten   

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

2MA 

Module P4: Mens en zorg 
P/ZW/4.1 
 
P/ZW/4.2 

Ondersteunen bij eenvoudige verzorgende 
activiteiten 
Ondersteunen bij het bewegen en verplaatsen 

60 min 
60 min 

1 1 P 
2 S 

Nee 
Ja� 

1MZ 

P/ZW/4.3 Eenvoudige EHBO-technieken toepassen 60 min 
60 min 

1 
 

1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

2MZ 

P/ZW/4.4 Ondersteunen bij vaak voorkomende 
ziekteverschijnselen   

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

3MZ 

P/ZW/4.5 Toepassingen van ICT en technologie in de 
hulpverlening benoemen, adviseren en 
gebruiken. 

60 min 
60 min 

1 1 P 
1 S 

Nee 
Ja� 

4MZ 

	
Per code telt de praktijktoets 3 keer mee en de theorietoets(en) 2 keer. 

 

* 2 Schriftelijke toetsen mogen herkanst worden. 
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Vak:	Kunstvakken	1	(ckv)		
Niveau:	Alle	
	
Jaar	2019/2020	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
50/51/52 Verslag cult act 1 

Inleveren 1e week na de 
herfstvakantie 

 v/g s ja CKV1 

 Verslag cult act 2 
Inleveren 1e week na de 
kerstvakantie 

   v/g s ja CKV2 

 Verslag cult act 3 
Inleveren 1e week na de 
voorjaarsvakantie 

 v/g s ja CKV3 

 Verslag cult act 4 
Inleveren 1e week na de 
meivakantie 

 v/g s ja CKV4 
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Vak: Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) 
Niveau: bbl / kbl / tl  
	
Jaar	3	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
 Icares beroepsinteressetest N.v.t. N.v.t. S* N.v.t. 3be 
 Beroeps georiënteerde 

stage. 
 
Cijfer komt tot stand door: 

- Beoordeling en 
evaluatie stage 

- Kwaliteit stage-
opdrachten 

- Presentatie  

 N.v.t. N.v.t. S/P/
M 

Ja1 3st 

 Bezoek banenmarkt + 
verslag  

N.v.t. N.v.t. P* N.v.t. 3ba 

 Interview N.V.T. N.V.T. S N.v.t.  3in 
	
Jaar	4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
 Bezoek open dag + verslag N.v.t. N.v.t. P / S* N.v.t. 4op 
 Bezoek meeloopdag + 

verslag  
N.v.t. N.v.t. P / S* N.v.t. 4m 

	
Hulpmiddelen 
N.v.t. 
	
*leerlingen	krijgen	voor	deze	onderdelen	geen	cijfer,	het	verslag	moet	echter	wel	zijn	
goedgekeurd		
 

  

                                         
1 Presentatie en de stagemap mogen 1 x worden verbeterd / herkanst 
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Vak: Keuzevak Robotica 
Niveau: BB & KB 
 
Jaar 3/4 

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
BK/D&P/3.1 Presentatie van onderzoek 

naar robotica en domotica 
20 2 S/P nee Robo 

3.1 
BK/D&P/3.2 Practicum  20  2 P ja Robo 

3.2 
BK/D&P/3.3 Eind opdracht robotica 60 4 S/P nee Robo 

3.3 
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Vak: Voorkomen van ongevallen en EBHO 
Niveau: BBL/KBL 
	
Jaar	3-4	

Kerndoel  Omschrijving Tijd Weging Vorm Her Code 
K/ZW/12.1 
 
K/ZW/12.2 
 
K/ZW/12.3 
 

Assisteren bij activiteiten op het gebied 
van veiligheid en preventie.  
De functie van enkele organen en 
weefsels uitleggen. 
In acute situaties handelen volgens 5 
stappenplan. 

80 
min 

 

1 S Ja* 
 

1EH 
 

K/ZW/12.4 
 
 
K/ZW/12.5 

Stoornissen in de vitale functies 
signaleren en direct professionele hulp 
inschakelen. 
Aan de hand van de ongevalssituatie en 
de verschijnselen letsels herkennen en 
vaststellen van de noodzakelijke basis 
handelingen en deze uitvoeren ( Eerste 
Hulp B). 

80 
min 

1 S Ja* 2EH 

K/ZW/12.1 
K/ZW/12.2 
K/ZW/12.3 
K/ZW/12.4 
K/ZW/12.5 

Praktijktoets Voorkomen van ongevallen 
en EHBO technieken 

80 
min 

2 P Nee 3EH 

 
* 1 Schriftelijke toets mag herkanst worden. 
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Vak: Keuzevak Evenementen 
Niveau: BBL / KBL 
	
Jaar	3/4	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
K/HBR/4.1  Mede organiseren van een 

evenement 
40 uur 1 P Nee MOE 

K/HBR/4.2 Assisteren bij een 
evenement 

40 uur 1 P Nee ABE 

K/HBR/4.1 
+ 4.2 

Verslaglegging van de 
evenementen 

20 uur 2 S Ja VVE 
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Vak: Mode &  Design 
Niveau: Alle 
	
Jaar	2019/2020	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
8.1/8.2 Ontwerpen 

Persoonlijke stijl 
 

 v/g P ja MD1 

 Kleurenleer 
Toepassen in theorie en 
praktijk 
 

   v/g P ja MD2 

 Stoffenkennis 
Research uitvoeren. 
Producten en materialen  
herkennen 
 

 v/g P ja MD3 

 Naaimachine 
Bedienen van de apparatuur 
 

 v/g P ja MD4 

 Naaitechnieken 
Naai technische 
vaardigheden toepassen. 
 

 v/g P ja MD5 

 Portfolio   
Het maken van een 
zelfontworpen stuk. 
Persoonlijk portfolio 
samenstellen. 
 
 

 v/g S ja MD6 
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Vak: Keuzevak ondersteuning van sport en bewegingsactiviteiten 
Niveau: BBL/KBL 
	
Jaar	3	

Kerndoel  Omschrijving Tijdsduur Weging  Vorm Her? Code 
K/ ZW 11 Deelname Sport en 

Beweeglessen (70%) 
80 uur 1 P Nee DSW 

K/ZW 11.1 Bezoeken van een 
sportwedstrijd + verslag 

8 uur 1 S Ja BS 

K/ZW 11.2 + 
11.3 

Lesgeef / begeleiding 
opdracht 

1 uur 1 S + P Ja LB 

K/ ZW 11.4 + 
11.5 

Begeleiden en veiligheid 10 uur 1 P Nee BV 

K/ ZW 11.5 Spelregeltoetsen 4 uur  1 S Ja ST 
	
	
Hulpmiddelen 
Reader keuzevak: ondersteuning sport en bewegingsactiviteiten 
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Vak: Webshop 
Niveau: BBL/KBL 
 

Kerndoel 
K/EO/6 Webshop 

Omschrijving Weging Vorm Her Code 
PTA 

 
K/EO/6.1 

Plan 
 
 

1x 
 

S ja WS1 

 
K/EO/6.1 

Bouw 
 
 

 4x 
 

P ja WS2 

 
K/EO/6.1 

Verbeter 
 
 

2x 
 

P/S ja WS3 

 
K/EO/6.1 

Professionaliseer 
Media 
 
 

4x 
 

P ja WS4 

 
K/EO/6.2 

Test & onderzoek 
 
 

2x 
 

P/S ja WS5 

 
K/EO/6.2 

Corrigeer 
 
 

1x 
 

P ja WS6 

K/EO/6.2 Netwerk 1x P  WS7 
K/EO/6.2 Promoot 1x P  WS8 
K/EO/6.1 
K/EO/6.2 

Presenteer 
website & 
webshop 

2x 
 

P/S ja WS9 

K/EO/6.2  
K/EO/6.2 

Portfolio 
 

2x 
 

P nee WS1
0 

  Tot. 20    
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Examenreglement 
vwo - havo - mavo / vmbo 
openbare scholen voor voortgezet onderwijs 

Rotterdam 
 
 

 
 
 
 
Versie: schooljaar 2019-2020 
 
Vastgesteld door het CvS op 20 juni 2019 
Instemming verleend door de PGMR Voortgezet Onderwijs op 8 juli 2019 
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Woord vooraf 

Het college van bestuur van stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam), gelet op het 
Eindexamenbesluit vwo - havo - mavo - vmbo, stelt het navolgende examenreglement voor de 
openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam vast. 
 
Rotterdam, 8 juli 2019 
 
 
Anne de Visch Eybergen 
Lid college van bestuur 
portefeuille voortgezet onderwijs 
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Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

• de	wet:	de	Wet	op	het	voortgezet	onderwijs;	

• Onze	Minister:	Onze	Minister	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschappen;	

• inspectie:	de	inspectie,	bedoeld	in	art.	1	van	de	wet;	

• BRON:	het	basisregister	onderwijs;	

• het	bevoegd	gezag:	de	Stichting	Bestuur	Openbaar	Onderwijs	Rotterdam	(BOOR);	

• combinatiecijfer havo en vwo Het rekenkundig gemiddelde van de uitslag van de	cijfers	
voor	de	becijferde	‘kleine	vakken’.	Elk	van	deze	cijfers	telt	even	zwaar	mee; 

• directeur:	de	rector	of	directeur	van	een	school;	

• adjunct-directeur:	de	conrector	of	adjunct-directeur	van	een	school;	

• kandidaat:	een	ieder	die	door	het	bevoegd	gezag	tot	het	eindexamen	wordt	toegelaten;	

• gecommitteerde:	een	gecommitteerde	als	bedoeld	in	artikel	1	van	het	Eindexamenbesluit;	

• school(locatie):	een	openbare	dagschool	voor	voorbereidend	wetenschappelijk	onderwijs,	hoger	

algemeen	voortgezet	onderwijs,	middelbaar	algemeen	voortgezet	onderwijs	of	voorbereidend	

middelbaar	beroepsonderwijs;	

• school	voor	vwo:	een	gymnasium,	een	atheneum	of	een	lyceum;	

• examinator:	degene	die	belast	is	met	het	afnemen	van	het	examen;	

• eindexamen:	een	examen	zoals	bedoeld	in	artikel	1	het	Eindexamenbesluit;	

• schoolexamen:	de	onderdelen	van	het	examen,	waarvoor	de	school	de	opgaven	aanlevert;	

• centraal	examen:	de	examens	die	landelijk	worden	afgelegd	en	centraal	worden	bepaald;	

• examendossier:	Het	schoolexamen	voor	het	vwo	en	het	havo	bestaat	uit	een	examendossier.	Het	

examendossier	is	het	geheel	van	de	onderdelen	van	het	schoolexamen	zoals	gedocumenteerd	in	

een	door	het	bevoegd	gezag	gekozen	vorm;	

• vakken:	vakken,	deelvakken,	intersectorale	programma’s	en	andere	programmaonderdelen;	

• profielwerkstuk:	het	in	artikel	2	en	artikel	7	lid	9	van	dit	reglement	bedoelde	profielwerkstuk;	

• toets:	een	toets	met	schriftelijke	of	mondelinge	vragen	en	opdrachten,	of	een	praktische	

opdracht;	

• deeleindexamen:	een	examen	in	één	of	meer	van	de	voor	het	eindexamen	voorgeschreven	

vakken;		

• Staatsexamencommissie:	een	commissie	als	bedoeld	in	artikel	60	van	de	wet;	

• Examencommissie:	commissie	gevormd	uit	personeelsleden	uit	de	school,	minimaal	bestaande	

uit	een	voorzitter	en	een	secretaris;	

• herkansing:	het	opnieuw	dan	wel	alsnog	deelnemen	aan	een	onderdeel/-delen	van	het	centraal	

examen	of	het	schoolexamen;	



	
Dordtsestraatweg	472	
3075	BN	Rotterdam	

Telefoon	010-4849233	
Mailadres:	directie@derecon.nl	

Website:	www.derecon.nl	

Onderwijsinstelling	voor	leerlingen	met	medische	problemen	in	de	leeftijd		tot	20	jaar.	
Het	ReconCollege	is	de	afdeling	voor	vmbo-onderwijs		en	maakt	deel	uit	van	de	Recon.	

	

• herexamen:	het	opnieuw	dan	wel	alsnog	deelnemen	aan	door	het	bevoegd	gezag	aangegeven	

onderdelen	van	het	examenprogramma;	

• examenstof:	de	aan	de	kandidaat	te	stellen	eisen;	

• ouders:	ouders,	voogden	of	verzorgers;	

• rekentoets:	rekentoets	als	bedoeld	in	artikel	29,	vijfde	lid,	van	de	wet;	

• Programma	van	toetsing	en	afsluiting	(PTA):	nadere	uitwerking	van	dit	reglement	per	VO-

school(locatie)	voor	enig	examenjaar.	

 

 

In dit reglement wordt de aanduiding mavo/vmbo gebruikt. Dit sluit aan bij de schoolpraktijk, waarin de 
scholen die alleen de theoretische leerweg van het vmbo aanbieden, deze aanduiden als mavo. 
Scholen met een breed vmbo-aanbod spreken van vmbo-theoretische leerweg. 

 

Vanwege de leesbaarheid is er in dit reglement gekozen voor de mannelijke persoonsvorm. Overal 
waar hij/hem staat, moet ook zij/haar gelezen worden. 

 

Artikel 2 Afnemen eindexamen 
1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het 

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

van het eindexamen. 
3. De kandidaat wendt zich tot de examencommissie voor: 
 a. algemene informatie over het examen; 
 b. aanvragen vrijstelling; 
 c. verzoeken om herkansing en herexamen schoolexamen; 
 d. verzoeken om herkansing centraal examen; 
 e. inzage in examenwerk; 
 f. verklaringen over een afgelegd examen; 
 g. verzoeken om afwijking van de wijze van examineren; 
 h. verzoeken om spreiding van het examen. 
 
Artikel 3 Indeling eindexamen 
1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een 

centraal examen dan wel uit beide. 
2. Het schoolexamen vwo en havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een 

werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht 
en vaardigheden aan de orde komen en dat betrekking heeft op één of meer vakken van het 
eindexamen. 
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3.  Het schoolexamen vmbo voor zover het betreft de theoretische leerweg, genoemd in 
artikel 10 van de wet, en de gemengde leerweg, genoemd in artikel 10d van de wet, 
omvat mede een profielwerkstuk. De volzin van het tweede lid is van overeenkomstige 
toepassing. Het profielwerkstuk heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de 
leerling het onderwijs volgt. 

 
Artikel 4 Maatregelen bij onregelmatigheden 
1. De directeur kan maatregelen nemen indien een kandidaat zich ten aanzien van 

enig deel van het schoolexamen of van het centraal examen aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt of zonder geldige reden 
afwezig is. 

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met 
elkaar genomen worden, kunnen zijn: 
a.  het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de 

rekentoets of het centraal examen. Indien deze maatregel wordt toegepast, is 
dit cijfer niet herkansbaar; 

b. het alsnog afronden van enig onderdeel van het schoolexamen, dat niet met een cijfer wordt 
beoordeeld, ten koste van een herkansingsmogelijkheid; 

c. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; 

d. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; 

e. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd 
examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één of meer onderdelen van het 
centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgende tijdvak van het centraal 
eindexamen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

3. Een examinator kan passende maatregelen van minder vergaande aard aan de directeur 
voorstellen ten aanzien van de kandidaat die zich tijdens het schoolexamen niet gedraagt zoals 
redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. 

4. Onder onregelmatigheden wordt onder meer verstaan: 
• indien	een	kandidaat	een	praktische	opdracht	niet	inlevert	op	de	uiterste	inleverdatum;	

• indien	een	kandidaat	ten	behoeve	van	een	mondeling	schoolexamen	op	een	in	het	PTA	of	

bijlagen	van	het	PTA	vermeld	tijdstip	geen	leesdossier	inlevert;	

• indien	een	kandidaat	ten	behoeve	van	een	mondeling	schoolexamen	een	definitieve	lijst	inlevert,	

die	niet	aan	de	gestelde	eisen	voldoet;	

• indien	een	kandidaat	een	handelingsdeel	op	de	vastgestelde	einddatum	niet	“naar	behoren”	

heeft	afgerond;		

• (andere)	onregelmatigheden	die	beschreven	worden	in	het	schoolreglement.	
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• 5. Indien er sprake is van diefstal, verlies of fraude van onderdelen van het 
examendossier - zolang deze nog niet beoordeeld zijn -, die door de leerlingen worden 
beheerd, zullen de betreffende onderdelen opnieuw moeten worden gemaakt. 

• 6. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede of derde lid wordt genomen, hoort de 
directeur de kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige 
laten bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing, met redenen omkleed, mee aan de kandidaat, 
zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens 
gewezen op het bepaalde in het zevende 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. 
De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de commissie van 
beroep eindexamens. Deze commissie bestaat uit drie leden, die benoemd zijn door het 
bevoegd gezag, in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet 
onderwijs en het College van Schoolleiders van het openbaar voortgezet onderwijs te 
Rotterdam. 

7. Het beroep moet binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de 
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie ingesteld worden. Een afschrift van het 
beroepsschrift dient te worden gezonden naar de directeur. 

  Indien een kandidaat in beroep gaat tegen een uitsluiting van het schoolexamen c.q. de 
rekentoets of het centraal examen of een gedeelte daarvan, dan is hij gerechtigd - hangende 
het besluit van de commissie van beroep - aan nog volgende zittingen van het schoolexamen of 
het centraal examen deel te nemen. 

  De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de 
termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat - indien deze minderjarig is aan de ouders, 
voogden of verzorgers van de kandidaat- en aan de directeur en aan de inspectie. 

 
  Het adres van de Commissie van Beroep Eindexamen is: 
  Commissie van Beroep Eindexamen 

t.a.v. de secretaris 
Stichting BOOR 
Postbus 23058 
3001 KB  ROTTERDAM 

 

Artikel 5 Geheimhouding 
1. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement 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 
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taak bij de uitvoering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking 
voortvloeit. 

 

Hoofdstuk 2 Inhoud van het Examen 
 
Artikel 6 Eindexamenvakken 
1.  De kandidaten kiezen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 7 tot 

en met 26 van het Eindexamenbesluit in welke vakken zij eindexamen willen 
afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag, al 
dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere 
scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken 
voor te bereiden. Voor wie niet als leerling is ingeschreven geldt deze keuze 
voor zover het bevoegd gezag hen tot het examen in die vakken toelaat. 

2. De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer 
vakken examen afleggen  dan in de vakken die ten minste tezamen een 
eindexamen vormen. 

 
 

Hoofdstuk 3 Regeling van het Schoolexamen 
 
Artikel 7 Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 
1. Jaarlijks vóór 1 oktober wordt per school(locatie) een programma van toetsing 

en afsluiting (PTA) vastgesteld. Dit programma bestaat uit twee delen: 
a. een algemeen gedeelte waarin in ieder geval vermeld staat: 

• regeling	in	geval	van	verhindering	of	te	laat	komen,	als	bedoeld	in	artikel	10	van	dit	

reglement;	

• regeling	in	geval	van	herkansing	als	bedoeld	in	artikel	11	van	dit	reglement;	

• de	geschillenprocedure	als	bedoeld	in	artikel	12	van	dit	reglement;	

• een	regeling	over	het	gebruik	van	hulpmiddelen.	

• b. een gedeelte met de regelingen per vak, waarin in ieder geval zijn opgenomen: 
• het	programma	per	vak,	gespecificeerd	per	onderdeel;	

• de	wijze	waarop	wordt	getoetst	en	de	duur	van	de	toetsen;	

• de	wijze	waarop	elk	onderdeel	beoordeeld	wordt;	

• de	weging	van	de	onderdelen	van	het	schoolexamen	en	de	berekening	van	het	eindresultaat.	

• 2. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de 
directeur vóór 1 oktober toegezonden aan de inspecteur en ter inzage gelegd voor de 
kandidaten. 
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3. Op een door de directeur te bepalen tijdstip vóór 1 oktober krijgen alle 
kandidaten een programma van toetsing en afsluiting uitgereikt. Dit kan ook op 
digitale wijze plaatsvinden.  

4.  In zowel vwo, havo als mavo/vmbo wordt voor de School Examen Onderdelen 
per betreffend leerjaar een programma van toetsing en afsluiting vastgesteld. 
De leerlingen dienen dan vóór 1 oktober van dat leerjaar het betreffende PTA te 
ontvangen.  

 
Artikel 8 Inrichting	schoolexamen	
1. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen 

aflegt.  
2. Het schoolexamen in de examenvakken wordt gehouden overeenkomstig 

hetgeen voor elk vak afzonderlijk in het programma van toetsing en afsluiting is 
aangegeven. Het schoolexamen wordt in een examendossier vastgelegd. 

3. Het schoolexamen havo en mavo/vmbo kan gespreid zijn over twee schooljaren 
en het schoolexamen vwo kan gespreid zijn over drie schooljaren. 

4. Het schoolexamen voor een vak waarin ook centraal examen wordt afgelegd 
wordt tijdig en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en 
conform de aanwijzingen in “Examenblad.nl” afgesloten. In het PTA geeft de 
school(locatie) een nadere planning aan, met als doel de 
(eind)examenkandidaten te informeren hoe de betreffende (school)locatie de 
planning heeft geregeld. In een uitzonderlijk geval kan de directeur een 
kandidaat, die het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor het begin van 
het eerste tijdvak, toestemming verlenen het schoolexamen in dat vak af te 
sluiten voor het centraal examen in dat vak, doch na aanvang van het eerste 
tijdvak. 

5. Voor mavo/vmbo geldt, dat het schoolexamen voor de vakken waarin geen 
centraal examen wordt afgelegd en, voor zover van toepassing, het 
profielwerkstuk uiterlijk moeten zijn afgesloten op een datum die wordt bepaald 
door de datum waarop deze cijfers via “BRON” moeten zijn aangeleverd. 

6. Als een kandidaat het schoolexamen voor een of meer vakken van het centraal 
examen door buitengewone omstandigheden niet op tijd heeft afgerond, wordt 
hij uitsluitend voor die vakken verwezen naar het tweede en eventueel het 
derde tijdvak. 

7. Van iedere beoordeling die bij het behalen van het eindoordeel over een 
kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in 
kennis. De school kan van deze regel afwijken en in geval van een toetsperiode 
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voor schoolexamens bepalen dat de resultaten pas na afloop van deze periode 
bekend worden gemaakt. 

8. Het cijfer van een toets wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers 
lopend van 1 tot en met 10 met daartussen liggende cijfers met één decimaal. 
Het eindcijfer van het schoolexamen (eveneens uit een schaal van 1 tot en met 
10 met daartussen liggende cijfers met één decimaal is het gewogen 
gemiddelde van beoordelingen voor de verschillende proeven waaruit het 
schoolexamen van een vak bestaat. 

 In het programma van toetsing en afsluiting is per vak een regeling opgenomen, 
waarbij aan de beoordelingen van de verschillende onderdelen een bepaald 
gewicht wordt toegekend. Indien het gemiddelde een cijfer van twee decimalen 
is, wordt het cijfer op één decimaal nauwkeurig afgerond, met dien verstande 
dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd, indien de tweede decimaal vóór de 
afronding 5 of hoger was. 

 Als het een vak betreft dat geen CS(P)E kent, dan wordt het decimaalloze 
eindcijfer als volgt bepaald. Het cijfer voor de komma wordt met 1 verhoogd als 
de afgeronde eerste decimaal 5 of hoger was.  

 Indien een kandidaat in één vak door twee of meer leraren is geëxamineerd, 
bepalen deze in onderling overleg het cijfer voor de toets van het 
schoolexamen. Komen zij niet tot overeenstemming, dan wordt het cijfer 
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van de beoordelingen door ieder van 
hen. 

9. In afwijking van het achtste lid, worden, waar het een profielenopleiding betreft, 
het (deel)vak culturele en kunstzinnige vorming (havo 5 en vwo 6), het 
(deel)vak maatschappijleer uit het gemeenschappelijk deel en het 
profielwerkstuk beoordeeld als combinatiecijfer. Het PTA van de betreffende 
school(locatie) kan bepalen dat meer (deel)vakken deel uitmaken van het 
combinatiecijfer. Het (deel)vak lichamelijke opvoeding wordt beoordeeld met 
een eindcijfer ‘Voldoende’ of ‘Goed’. 

10. In afwijking van het achtste lid wordt het profielwerkstuk in een 
leerwegenopleiding, beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling 
gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van 
het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende deelvakken resp. het 
desbetreffende profielwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier.  

11.  In afwijking van het achtste lid wordt het profielwerkstuk culturele en 
kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding in het mavo/vmbo beoordeeld 
met “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van 
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het genoegzaam voltooien van het profielwerkstuk, zoals blijkend uit het 
examendossier.  

 
Artikel 9 Examendossier 
1.  Het schoolexamen voor het vwo, het havo en het mavo/vmbo bestaat uit een 

examendossier. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het 
schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen 
vorm.  

2.  Het beheer van het examendossier is als volgt geregeld: 
a. de examencommissie is verantwoordelijk voor het centraal beheer per 

leerling van de gevolgde vakken met de bijbehorende studielast en 
resultaten; 

b. de kunstdocent/-coördinator is gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer 
van het kunstdossier; 
c. de docenten Nederlands en Moderne Vreemde talen is gedelegeerd 

verantwoordelijk voor het beheer van het dossier geïntegreerd 
literatuuronderwijs; 

d. de docenten Nederlands en Moderne Vreemde talen zijn gedelegeerd 
verantwoordelijk voor het beheer van het lees-en schrijfdossier van hun vak; 

e. de vakdocenten zijn gedelegeerd verantwoordelijk voor het beheer van 
rapportages, schriftelijke toetsen, werkstukken en fotovideomateriaal van niet 
te archiveren werkstukken van leerlingen vanaf het moment dat de leerling 
deze ter beoordeling aanbiedt tot het moment dat deze aan de leerlingen 
worden geretourneerd, en de resultaten zijn geautoriseerd; 

f.  als leerlingen en/of ouders niet reclameren binnen 5 werkdagen na het 
uitkomen van een rapportage, dan is daarmee de autorisatie een feit. 

  
Artikel 10 Te laat komen en verhindering  
1. a. alle kandidaten zijn verplicht, alle voor hen vastgestelde onderdelen van het 

schoolexamen af te leggen; 
 b. als een kandidaat zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt of 

zonder geldige reden bij een onderdeel van het schoolexamen afwezig is, 
dan is er sprake van een onregelmatigheid en zijn de bepalingen van artikel 
4 van dit reglement van toepassing.  

2. Een kandidaat dient ervoor te zorgen, dat hij bij elk onderdeel van het 
schoolexamen van elk van zijn eindexamenvakken op tijd aanwezig is. 
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3. Indien een kandidaat - om welke redenen dan ook- te laat komt of absent is bij 
een onderdeel of onderdelen van het schoolexamen, dan kan hij betreffend(e) 
onderdeel/onderdelen opnieuw afleggen ten koste van een 
herkansingsmogelijkheid.  

4. Aan niet afgelegde onderdelen wordt het cijfer 1 of een code voor geen 
gegevens toegekend. 

5. Nadere bepalingen bij te laat komen: 
a. komt een kandidaat te laat bij een schriftelijk onderdeel van het 

schoolexamen dan mag hij uiterlijk tot een half uur na aanvang nog worden 
toegelaten. Hij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere 
kandidaten geldt. Bij te laat komen van meer dan een half uur mag de 
kandidaat niet meer worden toegelaten; 

b. komt een kandidaat te laat bij de voorbereiding van een mondeling af te 
leggen onderdeel dan mag hij in de resterende tijd zich alsnog voorbereiden. 
Verschijnt hij in het geheel niet bij de voorbereiding, dan moet het onderdeel 
zonder voorbereiding worden afgelegd; 

c. bij te laat komen bij een mondeling onderdeel of luistertoets van het 
schoolexamen dan wordt dit niet meer afgenomen; 

d. in gevallen waarbij melding wordt gedaan aan de directeur beslist deze over 
de verdere gang van zaken. 

6. Indien een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet 
veroorzaakt door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de 
kandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordiger, absoluut verhinderd is aan een 
onderdeel van het schoolexamen deel te nemen, stelt hij of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger de directeur of de secretaris van het eindexamen van de 
afdeling waartoe de betrokken kandidaat behoort, zo vroeg mogelijk vóór de 
aanvang van bedoelde toets, of ander onderdeel van het schoolexamen, in 
kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor. Deze mededeling 
moet zo spoedig mogelijk worden gevolgd door een aan de directeur gerichte 
ondertekende brief, die binnen vijf dagen ontvangen moet zijn. En waarin in 
vermeld staan: 
a. naam en adres van de kandidaat; 
b. datum van de gemiste proef en het desbetreffende vak; 
c. de reden van de absentie/verhindering; 
d. in geval van een dringende reden voor de absentie dan ziekte of ongeval: 

een duidelijke omschrijving van die reden of oorzaak. 
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7. Indien het bericht van verhindering als bedoeld in lid 6 niet vóór de aanvang van het onderdeel 
van het schoolexamen wordt gegeven, dient de kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger 
tevens genoegzame bewijzen te leveren van de onmogelijkheid vóór de aanvang van het 
onderdeel van het schoolexamen bedoeld bericht te geven; zonder deze bewijzen wordt de 
afwezigheid gezien als een onregelmatigheid. (zie ook lid 1 van dit artikel). 

8. De directeur kan voor het beoordelen van de geldigheid van de reden van de 
absentie het overleggen van nadere bewijsstukken verlangen. 
Bijv. In geval van ziekmelding van een kandidaat heeft de kandidaat de 
verplichting een consultatiebewijs van de behandelend geneesheer te tonen en 
heeft de directeur het recht een controlerend geneesheer in te schakelen, dan 
wel een huisbezoek bij de betreffende kandidaat af te (laten) leggen. 

9.  De directeur of de secretaris van het eindexamen onderzoekt de mogelijkheid 
de kandidaat volgens de geldende regels op de vastgestelde tijd, doch op een 
andere dan de vastgestelde plaats het onderdeel van het schoolexamen te 
laten afleggen; is naar zijn oordeel deze mogelijkheid in redelijkheid aanwezig, 
dan wordt aan de kandidaat geen uitstel van bedoeld onderdeel van het 
schoolexamen toegestaan. 

10. Indien de directeur ervan overtuigd is dat de kandidaat geen mogelijkheid had 
om een onderdeel van het schoolexamen op de vastgestelde plaats en tijd af te 
leggen, dan wordt de kandidaat de gelegenheid geboden een extra herkansing 
voor het betreffende onderdeel op een ander moment af te leggen. 

11. Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het 
examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de 
toezichthouder of de kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. Indien de 
kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan na overleg met de directeur of de 
secretaris van het examen, de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden 
ingehaald. 

 Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten behoudt het tot dan toe 
gemaakte werk zijn geldigheid. 

 Uitsluitend in bijzondere gevallen kan de directeur het gemaakte werk ongeldig 
verklaren. 

 Een kandidaat die vóór de zitting onwel is, dient altijd contact met de 
examencommissie op te nemen over wel of geen deelname aan de zitting. 

 Een kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt dient dit altijd aan de surveillant 
te melden. Zonder deze melding kan achteraf beroep op onwel zijn niet worden 
geaccepteerd. 

12. In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten een in de schoolexamenregeling vastgesteld 
onderdeel van het schoolexamen uit te stellen voor alle daarbij betrokken kandidaten. 
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13.  Indien een kandidaat door ziekte of andere externe factoren niet in staat is een 
praktische opdracht op de uiterste inleverdatum in te leveren, stelt de kandidaat 
de school hiervan zo snel mogelijk en voor de uiterste inleverdatum op de 
hoogte en kan in overleg met de betrokken docent en de secretaris van het 
eindexamen een andere uiterste inleverdatum vastgesteld worden. Hierbij is 
artikel 10.6 van dit reglement van toepassing. 

14. Technische mankementen (bijv. defecte printers) gelden niet als excuus voor 
het te laat inleveren. 

 
Artikel 11 Herkansing en herexamen 
1. a. een kandidaat die examen vwo, havo, mavo/ vmbo aflegt, heeft het recht aan herkansingen 

voor het schoolexamen deel te nemen; 
 b. het aantal herkansingen per leerjaar bedraagt minimaal 1 en maximaal 15 % van het totale 

aantal herkansbare toetsen. De school bepaalt binnen deze marge het aantal herkansingen 
per leerjaar en de school bepaalt onder welke voorwaarden deze herkansingen kunnen 
worden afgelegd. Dit aantal herkansingen en de geldende voorwaarden worden vermeld in 
het PTA van dit jaar; 

c. indien een kandidaat geen gebruik maakt van de herkansingen in een leerjaar, vervalt het 
recht op deze herkansingen na het afsluiten van het desbetreffende leerjaar; 

d. in bijzondere gevallen kan de directeur extra herkansingen toekennen. 

2. a. als een kandidaat voor enig onderdeel van het schoolexamen aan een 
herkansing deelneemt, wordt bij de bepaling van het eindcijfer voor het 
schoolexamen voor het desbetreffende vak de hoogste van de beoordelingen 
meegeteld; 

 b. de kandidaat moet zelf op de in het tijdschema examenklassen aangegeven 
tijd schriftelijk te kennen geven, dat hij voor een herkansing, overeenkomstig 
de onder 1. genoemde voorwaarden, in aanmerking wil komen; 

 c. de directeur bepaalt, zo nodig na overleg met de examinator van het 
desbetreffende vak, op welk tijdstip de herkansing voor een bepaald 
onderdeel van dat vak zal plaatsvinden. Dit tijdstip wordt zo snel mogelijk aan 
de belanghebbende kandidaten meegedeeld. 

3. a. onverminderd artikel 10 sub 1.b en artikel 11 sub 1 en 2, kan de kandidaat 
een vak, waarin alleen een schoolexamen wordt afgelegd, opnieuw afleggen 
middels een herexamen indien de kandidaat voor dat vak een eindcijfer heeft 
behaald lager dan zes; 

 Het aantal af te leggen herexamens wordt door de school bepaald. Dit aantal 
herexamens wordt vermeld in het PTA. Het herexamen omvat door de 
directeur aangegeven onderdelen van het examenprogramma; 
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 b.  de directeur stelt vast hoe het cijfer van het in het vorige lid bedoelde 
herexamen wordt bepaald. Het hoogste van de cijfers behaald bij het 
herexamen in een vak en bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak 
geldt als het definitieve cijfer van het schoolexamen in dat vak; 

 c.  het hoogste van de twee cijfers behaald bij 1. het herexamen in een vak en 
2. bij het eerder afgelegde schoolexamen in dat vak geldt als eindcijfer voor 
dat vak; 

 d.  het eerste tot en met derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van de kandidaat die deeleindexamen aflegt. 

4.  Zie artikel 33 van het Examenbesluit. 
 
Artikel 12 Belemmeringen en geschillenregeling 
1. Indien een kandidaat tijdens de afname van een onderdeel van het 

schoolexamen meent te worden benadeeld door belemmeringen zoals het 
uitvallen van een koptelefoon bij een luistertoets of een onjuiste vraagstelling in 
de opgaven, dient hij dit te melden bij de surveillant. Indien een belemmering na 
afloop van het onderdeel wordt geconstateerd, dan dient de kandidaat dit zo 
spoedig mogelijk te melden bij de betrokken leraar/examinator. 

2. Na melding aan de surveillant respectievelijk de leraar/examinator worden na 
het onderzoek zo nodig maatregelen getroffen. 

3. Een kandidaat die het niet eens is met de getroffen maatregelen dan wel om 
andere redenen het niet eens is met de gang van zaken bij een bepaald 
onderdeel van het schoolexamen, kan binnen twee schooldagen schriftelijk 
bezwaar indienen bij de directeur. 

4. De directeur doet binnen vijf schooldagen na de indiening uitspraak, nadat hij 
alle betrokkenen heeft gehoord. Hij stelt onverwijld de desbetreffende kandidaat 
schriftelijk op de hoogte van zijn uitspraak, onder vermelding van de 
mogelijkheid tot beroep bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 4, lid 
7 van dit reglement. Dit beroep moet worden ingesteld binnen drie 
schooldagen. Tevens stelt hij de examinator op de hoogte. 

 
Artikel 13 Uitstel 
1. Uitstel voor het maken van onderdelen van het schoolexamen om andere 

redenen dan ziekte kan uitsluitend in bijzondere gevallen worden verleend. 
Onverminderd blijft dan artikel 10 sub 1.b geldig.  

 Verzoeken daartoe worden zo spoedig mogelijk ingediend bij de secretaris van het 
eindexamen. De directeur beslist op dit verzoek. 
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Artikel 14 Vervanging directeur 
1. Ten aanzien van de door de directeur te nemen beslissingen kan hij zich laten vervangen. 
 Dit bij voorkeur door de door de directeur gemandateerde examensecretaris. 
 

Hoofdstuk 4 Regeling van het Centraal Examen 
 
Artikel 15 Centraal examen en rekentoets 
1.  Het centraal examen wordt afgenomen conform het bepaalde in Hoofdstuk IV 

en V van het Eindexamenbesluit. 
 De rekentoets wordt afgenomen conform het bepaalde in artikel 46 van het 

Eindexamenbesluit. Het afleggen van de rekentoets, het aantal 
toetsmogelijkheden, het vervallen van de resultaten en de eventuele toelating 
tot de rekentoets voor kandidaten met ernstige rekenproblemen wordt per VO-
school(locatie) uitgewerkt in het PTA van e betreffende school(locatie). 

 
Artikel 16 Verhindering bij centraal examen 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is verhinderd 

bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede 
tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten hoogste twee toetsen per dag 
alsnog te voltooien. 

2. 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 de desbetreffende 
staatsexamencommissie zijn examen te voltooien 

3. Om het onder lid 2 van dit artikel in gang te zetten, meldt de kandidaat zich zo 
spoedig mogelijk bij de directeur met het verzoek om in het derde tijdvak ten 
overstaan van de desbetreffende staatsexamencommissie zijn examen te 
voltooien. De directeur is verantwoordelijk voor het regelen van tijdige 
aanmelding van de kandidaat via de juiste procedure en het verstrekken van 
alle benodigde informatie. 

4. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat 
mee aan de directeur. 

 
Artikel 17 De rekentoets 
1. De rekentoets wordt afgenomen in het voorlaatste of laatste leerjaar, naar 

keuze van de school(locatie). 
3. De kandidaat mag ten hoogste vier maal aan de rekentoets deelnemen. 
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4. Artikel 18 en 19 zijn overeenkomstig van toepassing. 
 
Artikel 18 Regels omtrent het centraal examen 
1. De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven van het centraal examen geheim 

blijven tot de aanvang van het examen waarbij deze opgaven aan de 
kandidaten worden voorgelegd. 

2. Voor de aanvang van elk examen controleert de directeur, of de door hem 
aangewezen vervanger, of elke kandidaat aanwezig is. 

3. De directeur van de school wijst per zaal waarin 10 of meer kandidaten het 
examen maken, tenminste tweetoezichthouders aan, met dien verstande dat in 
elk lokaal of examenruimte waar het werk gemaakt wordt door 9 of minder 
leerlingen, tenminste één toezichthouder aanwezig is. 

4. Na het openen van de envelop(pen) met opgaven mag geen enkele mededeling 
over het werk aan de kandidaten worden gedaan, tenzij mededelingen door het 
CvTE aan de school zijn verstrekt. 

5. Zij die bij het examen toezicht houden, maken over het verloop van het examen 
een proces-verbaal op. 

6. Bij de aanvang van het examen worden de zich op de envelop(pen) bevindende 
en daarvoor aangewezen gegevens door de directeur of diens vervanger 
opgelezen. Nadat deze gegevens in orde zijn bevonden, opent hij de 
envelop(pen) in tegenwoordigheid van de kandidaten. Indien niet alle 
kandidaten in één examenruimte kunnen worden geplaatst, geschiedt het 
openen in één van de voor dit examen bestemde lokalen. 

7. Onmiddellijk na het openen van de envelop(pen), worden de opgaven 
uitgedeeld en heerst er absolute stilte. 

8. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van 
de examenzitting tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert het werk in 
uiterlijk op het aangegeven eindtijdstip van deze examenzitting. 

9. Gedurende het eerste uur van de examenzitting mogen de kandidaten het 
examenlokaal niet verlaten. Evenmin is dit het laatste kwartier van de 
examenzitting toegestaan. 

10. Gedurende het examen worden de opgaven niet buiten de examenlokalen 
gebracht. 

11. Indien de minister nadere richtlijnen ten aanzien van de in het voorgaande lid 
aangegeven handelwijze verstrekt, dan wordt gehandeld naar deze richtlijnen. 
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12. Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school, 
tenzij door de commissie belast met de vaststelling van de opgaven ander 
papier verstrekt wordt. Dit geldt ook voor kladpapier. 

13. De kandidaat vermeldt zijn naam en examennummer op het verstrekte papier. 
14. a. op het gebruik van boeken en andere hulpmiddelen is de voor het 

betreffende schooljaar vastgestelde Regeling toegestane hulpmiddelen voor de 
centrale examens vo van toepassing. 

 b. het meenemen in het examenlokaal van andere dan de toegestane boeken 
en andere hulpmiddelen is verboden; 

 c. in het examenlokaal mogen geen jassen en tassen worden meegenomen. 
Hetzelfde geldt voor elektronische communicatiemiddelen. Op de tafels mogen 
geen etuis of hoezen van rekenmachines aanwezig zijn. 

15. a. gedurende het examen is het de kandidaat niet toegestaan zich zonder 
toestemming van degenen die toezicht houden, het examenlokaal te 
verlaten; 

 b. een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding het 
examenlokaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de directeur 
of de door hem aangewezen vervanger of de kandidaat het werk mag 
hervatten. Indien dat zo is, kan de gemiste tijd aan het eind van de zitting 
worden ingehaald. Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, kan de 
directeur beslissen dat het gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag 
dan in het tweede tijdvak dan wel het derde tijdvak van het centraal examen 
in het gemiste (onderdeel van een) vak opnieuw examen doen. 

16. De kandidaat levert zijn werk in bij één van de toezichthouders. Aan het eind 
van de zitting controleert één van de toezichthouders of alle kandidaten hun 
werk hebben ingeleverd. 

17. Voor aanvang van het examen maakt de directeur de kandidaten nadrukkelijk 
opmerkzaam op de voorschriften vastgelegd in dit examenreglement. 

18. Indien een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 4 wordt ontdekt na afloop van 
het schriftelijk examen, kunnen de directeur en de betrokken examinator(en) 
gezamenlijk de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden of kunnen zij 
bepalen dat aan de betrokken kandidaat het diploma en de cijferlijst slechts 
kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen. 

19. Indien de directeur en de examinator(en) besluiten een nieuw examen te laten 
afleggen, dient dit te geschieden door verwijzing naar het tweede of derde 
tijdvak. 
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20. Aan het einde van de zitting blijven de kandidaten zitten, totdat een 
toezichthouder het sein geeft om op te staan en het examenlokaal te verlaten. 

 
Artikel 19 Correctie centraal examen 
1. a. de directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en 

een exemplaar van de correctievoorschriften van het examen toekomen aan 
de examinator in het desbetreffende vak; 

 b. de examinator kijkt het werk na en bepaalt de score aan de hand van de 
correctievoorschriften. 

2. a. de directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een 
exemplaar van de opgaven, de correctievoorschriften en het proces-verbaal 
toekomen aan de betrokken gecommitteerde; 

 b. de gecommitteerde beoordeelt het werk onder toepassing van de regels voor 
het bepalen van de score. 

3. Het College voor toetsen en examens stelt regels voor de uitvoering van de 
rekentoets. 

 Het College voor toetsen en examens stelt in ieder geval een regeling vast voor 
de uitvoering van correctie voor zover de rekentoets bestaat uit open vragen. 

4. Het College voor toetsen en examens kan bij regeling bepalen dat de rekentoets niet 
onder toezicht van een of meer gecommitteerden staat. 

 
 

Hoofdstuk 5 Uitslag, Herkansing en Diplomering 
 
Artikel 20 vaststelling score en cijfer centraal examen en eindcijfer eindexamen 
A. Vaststelling score en cijfer centraal examen 
1.  De examinator en de gecommitteerde dan wel de tweede examinator, bedoeld 

in artikel 41 a, tweede lid van het Eindexamenbesluit, 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. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde 
aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van 
de eerdere beoordelingen. 
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2.  De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, 
bedoeld in het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede lid, 
onderdeel d, van de Wet College voor examens. 

 
B. Eindcijfer eindexamen 
1. Het eindcijfer voor de rekentoets en alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een 

geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.  
2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het 

schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Voor de basisberoepsgerichte leerweg 
geldt hier een bijzondere regeling.  

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer van het schoolexamen 
tevens het eindcijfer.  

4. Indien sprake is van de rekentoets als onderdeel van het PTA van een school(locatie), is hierin 
bepaald wanneer en in welke vorm deze wordt afgenomen. De rekentoets telt niet mee in de 
uitslagbepaling van het eindexamen. het cijfer voor de rekentoets is tevens het eindcijfer. 

 

Artikel 21 Vaststelling uitslag 
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 

inachtneming van het bepaalde in artikel 48, 49 en 50 van het 
Eindexamenbesluit. 

2. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van 
de vakken waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat 
de op de lijst vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in de 
artikelen 11 tot en met 25 van het Eindexamenbesluit dat voldoet aan het 
bepaalde in artikel 49 en 50 van het Eindexamenbesluit. 

3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, betrekken de directeur en 
de secretaris van het eindexamen het eindcijfer van één of meer vakken niet bij 
de bepaling van de uitslag, na de kandidaat in de gelegenheid te hebben 
gesteld te worden gehoord. 

 
Artikel 22 Uitslag schooljaar 2019 - 2020 
A. vmbo 
1. Zie artikel 49 van het Examenbesluit. 
 
B. havo / vwo 
1.  Zie artikel 50 van het Examenbesluit. 
 

Artikel 23 Herkansing centraal examen 
 Zie artikel 51 van het Examenbesluit. 
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Artikel 24 Diploma en cijferlijst 
1. Onze minister stelt het model van de cijferlijst vast. 
2.  De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft 

afgelegd, een volgens welomschreven voorschriften ingevulde cijferlijst uit. 
3.  De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde 

kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig gevolg 
heeft voltooid ten overstaan van de staatsexamencommissie, een diploma uit, waarin het profiel 
of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma vmbo is de leerweg 
vermeld die bij de uitslag is betrokken. 

4. Indien op grond van artikel 52a van het Eindexamenbesluit het judicium cum laude wordt 
toegekend, wordt dit op het diploma vermeld. 

5.  Voorzitter en secretaris van de Examencommissie tekenen de diploma’s en de cijferlijsten. 
 
 

Hoofdstuk 6 Overige Bepalingen 
 

Artikel 25 Afwijkende wijze van examineren 
1. De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel 

of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van 
die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop het examen zal 
worden afgelegd. Hij 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, 
psychiater, neuroloog of orthopedagoog 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; 

 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 
besluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

3. De directeur kan toestaan dat 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, 
tot het vak Nederlandse taal of tot enig vak waarbij het gebruik van de 
Nederlandse taal van overwegende betekenis is, wordt afgeweken van de 
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voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit. Voor zover wordt afgeweken 
van de voorschriften wordt deze afwijking meegedeeld aan de inspectie. De 
afwijking kan voor zover het centraal examen betreft, slechts bestaan uit een 
verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten hoogste 
30 minuten en het verlenen van toestemming voor het gebruik van een verkla-
rend woordenboek van de Nederlandse taal. 

 
Artikel 26 Aanvullend reglement 
1. De directeur van de school kan een aanvullend reglement opstellen dat geacht 

wordt deel uit te maken van dit examenreglement. Dit aanvullend reglement 
bevat aanvullende voorschriften en informatie ten behoeve van allen die 
betrokken zijn bij het examen dat wordt afgenomen door de school. Deze 
voorschriften mogen niet in strijd zijn met het Examenbesluit noch met dit 
reglement, voor zover dat wel het geval is prevaleren de hiervoor genoemde 
regelingen. 

 

Artikel 27 Bewaren examenwerk 
1. Het werk van het centraal examen en de rekentoets der kandidaten en de lijsten bedoeld in 

artikel 56 van het Eindexamenbesluit worden gedurende zes maanden na vaststelling van de 
uitslag bewaard door de directeur en ligt ter inzage voor belanghebbende. Na afloop van deze 
periode wordt het werk vernietigd. 

2. Een exemplaar van de lijst, bedoeld in artikel 56 van het Eindexamenbesluit, wordt na 
vaststelling van de uitslag in het archief van de school bewaard. 

3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale 
examens gebruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de 
vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 

 
Artikel 28 Spreiding voltooiing eindexamen  
1.  Zie artikel 59 van het Examenbesluit. 
 
Artikel 29 Slotbepaling 
1. Bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn met het 

Eindexamenbesluit. Het Eindexamenbesluit en overige van toepassing zijnde 
wetgeving prevaleert. 
In alle gevallen, waarin noch het Eindexamenbesluit noch dit Examenreglement 
voorziet, beslist het college van bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar 
Onderwijs Rotterdam. 
 

 Dit reglement bestaat uit 16 pagina’s 
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