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I EXAMENREGLEMENT
Algemeen kader
Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 45 van het Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO.

A. Algemene bepalingen
Artikel 1
1.

2.

3.

Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting

Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat in elk geval informatie
over de maatregelen, bedoeld in artikel 8 en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de
organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, de samenstelling en het adres
van de in artikel 7 bedoelde commissie van beroep.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast, dat op zijn
minst betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het programma wordt in elk geval aangegeven
welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de
onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het
schoolexamen, het herexamen van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer
voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.
Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de afdelingsleider vóór 1
oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten.

Artikel 2

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
- “rector”: de voorzitter van de Brede Schoolleiding;
- “directeur”: de locatiedirecteur.
- “afdelingsleider” : de afdelingsleider 4,5 h.a.v.o. of 4,5,6 v.w.o.;
- “secretaris” : personeelslid belast met toezicht op cijfergeving en diploma van het examen;.
- “examinator” : degene die belast is met het afnemen van het examen;
- “vakken”: vakken en andere programmaonderdelen;
- “profielwerkstuk”-. het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk;
- “toets”: een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht;
- “herkansing”: het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan een toets van het centraal examen of het
schoolexamen;
- “commissie van beroep” , de commissie zoals omschreven in artikel 7;
- “examendossier”: het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het
bevoegd gezag gekozen vorm.
Artikel 3 Examenprogramma
Onze Minister stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere
programmaonderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de onderwijssoorten
examenprogramma's vast, waarin zijn opgenomen:
a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak;
b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examenstof het
schoolexamen zich uitstrekt;
c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen.
Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de aard, de omvang, het
aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het schoolexamen.
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Indeling eindexamen; profielwerkstuk

Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen dan wel uit
beide.
Het schoolexamen h.a.v.o. en het schoolexamen v.w.o. omvatten mede een profielwerkstuk.
Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.
Het profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Ten minste één van deze
vakken heeft een omvang van 400 uur of meer voor v.w.o. en 320 uur of meer voor h.a.v.o.

Artikel 5 Toelating tot het examen
1.
2.

Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een
examen af te leggen.
Een kandidaat kan in enig tijdvak van het centraal examen slechts toegelaten worden voor dat vak of die
vakken waarin hij het schoolexamen met inbegrip van eventuele handelingsdelen heeft afgerond.

Artikel 6 Afnemen eindexamen
1.
2.
3.

De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het
eindexamen af.
De directeur wijst een van de personeelsleden aan als secretaris van het eindexamen.
De kandidaat wendt zich tot de afdelingsleider voor: algemene informatie over het examen, aanvragen
vrijstelling, verzoeken om herkansing schoolexamen, verzoeken om herkansing centraal examen, inzage
examenwerk, verklaringen over een afgelegd examen, verzoeken om afwijking van de wijze van
examineren en verzoeken om spreiding van het examen.

Artikel 7 Commissie van Beroep Examen
Het bestuur, zijnde het bevoegd gezag van de school, benoemt ieder jaar een “Commissie van Beroep Examen”.
De commissie bestaat uit:
- een bestuurslid (voorzitter van de commissie);
- een afdelingsleider, zijnde geen examinator en niet de afdelingsleider van de examencommissie genoemd in
artikel 8;
- een lid van het onderwijzend personeel, zijnde geen examinator;
- een docent, lid van de M.R., zijnde geen examinator;
- een lid van de oudergeleiding van de M.R.
De commissie kiest domicilie op het adres van de school en is via de voorzitter van de commissie te benaderen.
Artikel 8 Onregelmatigheden

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het centraal examen 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 directeur maatregelen nemen.
- 2. 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 centraal examen,
- b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het centraal examen,
- c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het centraal examen,
- d. 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 een of meer onderdelen van
het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen.
- 3. 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 wettelijke
vertegenwoordigers van de kandidaat.
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4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in
beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de
commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken.
5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing
aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt
een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig
vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of
gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie
deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de
kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.

Artikel 9 Bezwaar en beroep
1.1. Indien een kandidaat gerechtvaardigde bezwaren meent te hebben tegen enige toets van een examen of tegen
een toegekend cijfer, dient hij/zij binnen drie dagen na de bewuste toets c.q. het bekend maken van het
cijfer, bezwaar te maken bij de betrokken examinator.
1.2. Indien een kandidaat de afhandeling van dit bezwaar als niet redelijk ervaart, kan hij/zij wederom binnen
drie dagen zijn/haar zaak voorleggen aan de directeur. Deze beslist, de examinator en de kandidaat gehoord
hebbende, binnen drie dagen.
2.1. Tegen de beslissing van de directeur is beroep mogelijk. Dit beroep dient schriftelijk, binnen drie dagen na
de uitspraak, ingediend te worden bij de Commissie van Beroep Examen (artikel 7).
2.2. De Commissie van Beroep Examen stelt een onderzoek in en beslist binnen veertien dagen op het beroep,
tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
2.3. De Commissie van Beroep Examen is bevoegd inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor een goede
uitvoering van haar taak. Zij hoort in ieder geval de betrokken kandidaat en examinator, alsmede de
directeur.
2.4. Bij haar beslissing gaat de Commissie in op:
1. De vraag of het reglement op de juiste wijze is toegepast;
2. De voor het beroep aangegeven gronden.
2.5. De Commissie stelt bij haar beslissing zonodig vast op welke wijze de kandidaat in de gelegenheid wordt
gesteld de toets en, bij niet tijdig afronden hiervan, het centraal examen geheel of gedeeltelijk af te leggen
dan wel opnieuw af te leggen.
2.6. De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en, ingeval van minderjarigheid, ook
aan diens ouders, voogden of verzorgers, alsmede aan de directeur en de inspecteur.
2.7. De beslissing van de Commissie is bindend en niet meer voor beroep vatbaar.
Artikel 10
1.

2.

3.

4.

Verhindering centraal examen

Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij een 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 onderdelen 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
de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien.
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de
desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de directeur aan de commissie mede welke cijfers
de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen
heeft behaald, alsmede, wanneer zich dat voordoet, dat ten behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven
aan artikel 55 (artikel 32 van dit examenreglement ), eerste dan wel tweede lid van het Eindexamenbesluit
en waaruit deze toepassing bestaat.
Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de directeur.
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Artikel 11 Geheimhouding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit 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 voorzover enig wettelijk voorschrift hem tot
bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking
voortvloeit.

B. Inhoud van het examen
Artikel 12 Examenprogramma
1. Het eindexamenprogramma h.a.v.o. en het eindexamenprogramma v.w.o. omvatten:
1.1. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel.
1.2. de vakken van het profieldeel van één van de profielen waaronder tevens begrepen een profielwerkstuk;
1.3. ten minste één vak met een normatieve studielast van tenminste 440 uren (v.w.o.) of 320 uren (h.a.v.o.) van
het vrije deel van elk profiel.
2.

In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen h.a.v.o. of v.w.o. aflegt bij het
eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend op grond van artikel
26 e, eerste tot en met het vierde lid van het lnrichtingsbesluit WVO. Bij een ontheffing op grond van
artikel 26 e, vierde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. wordt de taal vervangen door een ander vak als
bedoeld in het vijfde lid van het artikel.

Artikel 13 Keuze van eindexamenvakken
1.

2.

Een kandidaat kiest, met inachtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken hij examen wil afleggen. Voor
de kandidaat geldt deze keuze voorzover het bevoegd gezag hem in de gelegenheid heeft gesteld zich op het
examen in die vakken voor te bereiden. Zie bijlage 1.
De kandidaat kan voor zover het bevoegd gezag hem dat toestaat, in meer vakken examen afleggen dan in
de vakken die tenminste tezamen het eindexamen vormen.

C. Het schoolexamen
Artikel 14 Schoolexamen
1.
2.

Het schoolexamen staat niet onder toezicht van door Onze Minister aan te wijzen gecommitteerden.
Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexamen wordt
afgesloten tenminste 1 week vóór de aanvang van het centraal examen.

Artikel 15 Deelname schoolexamen
Elke kandidaat heeft het recht en de plicht aan alle onderdelen van het schoolexamen deel te nemen.

Artikel 16 Inrichting schoolexamen
1.

2.

De resultaten van het schoolexamen zijn vastgelegd in een examendossier. Het examendossier is het geheel
van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd gezag gekozen
vorm. Het schoolexamen strekt zich uit over alle vakken waarin de kandidaat examen aflegt en wordt
ingericht overeenkomstig hetgeen voor ieder vak afzonderlijk in het programma van toetsing en afsluiting is
aangegeven.
Voor het afnemen van schriftelijke onderdelen van het schoolexamen worden toetsweken georganiseerd. De
mogelijkheid bestaat dat ook buiten deze weken onderdelen van het schoolexamen worden afgenomen.
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De herkansingsregeling voor toetsen van het schoolexamen is opgenomen in het programma van toetsing en
afsluiting. De herkansingsregeling is niet van toepassing op de praktische opdrachten, mondelinge
tentamens en het profielwerkstuk.
Het schoolexamen wordt tenminste één week voor de aanvang van het centraal examen afgesloten. In
bijzondere gevallen kan de afdelingsleider een kandidaat toestemming verlenen het schoolexamen uiterlijk
drie werkdagen voor de aanvang van het centraal examen af te sluiten.
Als een kandidaat het schoolexamen voor een of meerdere vakken van het centraal examen door
buitengewone omstandigheden niet op tijd heeft afgerond, wordt hij uitsluitend voor die vakken verwezen
naar het tweede, eventueel het derde tijdvak.

Artikel 16a Beheer van het examendossier
De verantwoordelijkheid voor het beheer van het examendossier is als volgt geregeld:
a. de afdelingsleider is verantwoordelijk voor het centraal beheer per leerling van het overzicht van de
gevolgde vakken, de bijbehorende studielast en de toetsresultaten;
b. de decaan is (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het beheer van het toekomstdossier;
c. de docenten Nederlands en moderne vreemde talen zijn verantwoordelijk voor administratie en beoordeling
van het lees- en schrijfdossier van hun vakken; de leerling is verantwoordelijk voor het organisatorisch
beheer.
d. de vakdocenten zijn (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het beheer van schriftelijke toetsen;
e.
de kandidaat beheert zelf “ontwerpen” en werkstukken.

Artikel 17 Mededeling cijfers schoolexamen
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de afdelingsleider aan de kandidaat bekend, voor zover van
toepassing:
a. welke cijfers in de vakken hij heeft behaald voor het schoolexamen;
b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld;
c. het combinatiecijfer.
Artikel 18 Verhindering deelname aan een onderdeel van het schoolexamen
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indien een kandidaat door ziekte of andere dwingende reden, niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid,
onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordiger, verhinderd is aan een
onderdeel van het schoolexamen deel te nemen, stelt hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger de directeur of
de afdelingsleider van de betreffende afdeling zo vroeg mogelijk vóór aanvang van het bedoelde onderdeel
van het schoolexamen in kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor.
De directeur of de afdelingsleider van de betreffende afdeling onderzoekt voor de in lid 1 vermelde situatie
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 af te laten leggen; is naar zijn oordeel deze
mogelijkheid in redelijkheid aanwezig, dan wordt aan de kandidaat geen uitstel van bedoeld onderdeel
toegestaan.
Indien de directeur of de afdelingsleider overtuigd is van de onmogelijkheid voor de kandidaat een
onderdeel van het schoolexamen op vastgestelde tijd en plaats af te leggen, dan verleent hij de kandidaat
uitstel; hij stelt de betrokken examinator hiervan direct in kennis en deelt in overleg met de examinator de
kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger mee, wanneer en waar het uitgestelde onderdeel van het
schoolexamen afgelegd dient te worden.
De kandidaat is verplicht alle voor hem vastgestelde onderdelen van het schoolexamen af te leggen. Op een
kandidaat die zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt of zonder geldige reden bij een
onderdeel van het schoolexamen afwezig is, zijn de bepalingen van artikel 23 van toepassing.
Als aanvulling op artikel 23 geldt de volgende regeling voor een kandidaat die zich aan enig onderdeel van
het schoolexamen onttrekt of zonder geldige reden bij een onderdeel afwezig is. Voor het gemiste onderdeel
wordt het cijfer 1 toegekend en de kandidaat wordt verplicht het gemiste onderdeel alsnog af te leggen en te
laten beoordelen. Als eindcijfer geldt het gemiddelde van 1 en het alsnog behaalde cijfer op het gemiste
onderdeel.
De kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, moet 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 hervat, kan na overleg met de directeur of de afdelingsleider van de
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betreffende afdeling, de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald.
De kandidaat die tijdens de zitting onwel wordt, dient dit altijd aan de toezichthouder te melden. Zonder een
dergelijke melding wordt achteraf beroep op onwel zijn niet geaccepteerd.
7.

Indien de kandidaat door ziekte of andere externe factoren niet in staat is een opdracht op de daarvoor
gestelde uiterste inleverdatum in te leveren, kan de examinator in overleg met de kandidaat en de
afdelingsleider van de betreffende afdeling een andere uiterste inleverdatum vaststellen.
8. In bijzondere gevallen kan de directeur of de afdelingsleider, na overleg met de examinator, besluiten een in
de schoolexamenregeling vastgesteld onderdeel van het schoolexamen uit te stellen voor alle daarbij
betrokken kandidaten.
9. Indien een kandidaat een opdracht niet inlevert vóór of op de uiterste inleverdatum, wordt er op het cijfer
een geheel punt in mindering gebracht. Indien de opdracht vervolgens niet binnen een week na het
verstrijken van de uiterste inleverdatum wordt ingeleverd, wordt het cijfer 1 toegekend aan de opdracht
behoudens het gestelde in lid 8.
10. Technische onvolkomenheden van gebruikte apparatuur of afwezigheid door plotselinge ziekte (op de dag
van het examen) van de kandidaat of examinator op de dag dat werk t.b.v. onderdelen van het schoolexamen
moet worden ingeleverd, vormen in principe geen geldige reden voor het niet inleveren.
11. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd het
schoolexamen tijdig af te ronden voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen, stelt de
directeur een nieuw tijdstip ter afronding van het schoolexamen vast. In dit geval mag de kandidaat geen
centraal examen doen in het desbetreffende vak gedurende het eerste tijdvak van het centraal examen, wel in
de andere vakken of het andere vak.
Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd het
schoolexamen tijdig vóór aanvang van het tweede tijdvak van het centraal examen af te sluiten, mag hij geen
centraal examen doen in het betreffende vak of betreffende vakken gedurende het tweede tijdvak van het
centraal examen.

Artikel 19 Te laat komen bij een onderdeel van het schoolexamen
De kandidaat die later dan 30 minuten na aanvang van een onderdeel van het schoolexamen verschijnt, kan de
toegang tot dit onderdeel worden ontzegd, dit ter beoordeling van de afdelingsleider. In dit geval kan de
afdelingsleider dit opvatten als een onregelmatigheid in de zin van artikel 23 van dit reglement.

Artikel 20 Aanwezigheid derden
Indien en voor zover een onderdeel van het schoolexamen in een vak op mondelinge of praktische wijze
plaatsvindt, kan dit geschieden in aanwezigheid van andere docenten of technische onderwijsassistenten van de
school en eventueel andere kandidaten, die in hetzelfde vak schoolexamen afleggen. Bij mondelinge toetsen voor
de talen die afgenomen worden door één docent, wordt de toets opgenomen op een geluidsband.
Artikel 21 Normering en beoordeling schoolexamen
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De onderdelen van het schoolexamen zullen in zwaarte en normering voor alle kandidaten gelijkwaardig
zijn.
Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een kandidaat meetelt, stelt de
examinator de kandidaat zo spoedig mogelijk in kennis.
Beoordelingen zoals bedoeld in het vorige lid worden uitgedrukt in cijfers met een decimaal (van 1,0 tot 10).
Het cijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de beoordelingen, die voor de onderdelen
van het schoolexamen van de kandidaat zijn vastgelegd in de vakPTA’s.
Indien een kandidaat bij een onderdeel van het schoolexamen door twee of meer docenten is geëxamineerd,
bepalen deze docenten in onderling overleg het cijfer voor het onderdeel. Komen zij niet tot
overeenstemming, dan wordt het cijfer bepaald op het rekenkundige gemiddelde van de beoordeling door
ieder van hen.
De examinator maakt de cijfers voor het schoolexamen op een jaarlijks vast te stellen datum vóór de
aanvang van het centraal examen bekend bij de directeur.
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1.

2.

2017-2018

Rapportage schoolexamen

Binnen twee weken na afloop van een toetsweek zal aan de kandidaat en ouders/ verzorgers een rapport
worden uitgereikt. Het cijfer op dit rapport geeft aan hoe de prestaties met betrekking tot de onderdelen van
het schoolexamen zijn geweest.
Het laatste rapport wordt uitgereikt in de week voor de aanvang van het centraal examen. Dit rapport
vermeldt de schoolexamencijfers voor alle vakken.

Artikel 23 Onregelmatigheden
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen 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 afdelingsleider maatregelen nemen.
2. 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 en de verplichting de toets opnieuw af te leggen en te laten beoordelen. Als
eindcijfer geldt het gemiddelde van 1 en het behaalde cijfer op de opnieuw gemaakte toets.
b. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen,
c. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen,
d. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen,
3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift
toegezonden, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de afdelingsleider in beroep gaan bij de directeur.
Artikel 23a Plagiaat
Het zonder toestemming overnemen en letterlijk weergeven van teksten van derden in een opdracht (plagiaat)
kan beschouwd en behandeld worden als een onregelmatigheid in de zin van artikel 23.
Artikel 24 Bezwaar en beroep
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

Indien een kandidaat gerechtvaardigde bezwaren meent te hebben tegen enige toets van een examen of tegen
een toegekend cijfer, dient hij/zij binnen drie dagen na de bewuste toets c.q. het bekend maken van het
cijfer, bezwaar te maken bij de betrokken examinator.
Indien een kandidaat de afhandeling van dit bezwaar als niet redelijk ervaart, kan hij/zij wederom binnen
drie dagen zijn/haar zaak voorleggen aan de afdelingsleider. Deze beslist, de examinator en de kandidaat
gehoord hebbende, binnen drie dagen.
Tegen de beslissing van de afdelingsleider is beroep mogelijk. Dit beroep dient schriftelijk, binnen drie
dagen na de uitspraak, ingediend te worden bij de Commissie van Beroep Examen (artikel 7).
De Commissie van Beroep Examen stelt een onderzoek in en beslist binnen veertien dagen op het beroep,
tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
De Commissie van Beroep Examen is bevoegd inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor een goede
uitvoering van haar taak. Zij hoort in ieder geval de betrokken kandidaat en examinator, alsmede de
afdelingsleider.
Bij haar beslissing gaat de Commissie in op:
1. De vraag of het reglement op de juiste wijze is toegepast;
2. De voor het beroep aangegeven gronden.
De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat in de gelegenheid wordt
gesteld de toets en, bij niet tijdig afronden hiervan, het centraal examen geheel of gedeeltelijk af te leggen
dan wel opnieuw af te leggen.
De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat en, ingeval van minderjarigheid, ook
aan diens ouders, voogden of verzorgers, alsmede aan de afdelingsleider en de inspecteur.
De beslissing van de Commissie is bindend en niet meer voor beroep vatbaar.

Artikel 25
1.
2.
3.

Slotbepalingen schoolexamen

In gevallen waarin de regeling voor het schoolexamen niet voorziet, beslist de directeur.
De directeur kan zijn bevoegdheden delegeren aan de afdelingsleider.
Het werk van het schoolexamen der kandidaten wordt gedurende tenminste zes maanden na het
bekendmaken van de voor het schoolexamen behaalde cijfers bewaard.
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D. UITSLAG CENTRAAL EXAMEN, HERKANSING EN
DIPLOMERING
Artikel 26
1.
2.

3.

Het cijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en
met 10.
De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het,
indien de cijfers achter de komma 49 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn,
naar boven afgerond.
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het
eindcijfer.

Artikel 27
1.
2.

Eindcijfer eindexamen

Vaststelling uitslag

De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van artikel 29.
Indien dat nodig is om een 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.

Artikel 28 Uitslag
1.
De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd:
a. indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is,
b. indien voor de vakken Nederlands, Engels, of wiskunde ten hoogste één vijf als eindcijfer is vastgesteld,
(Een leerling is dus gezakt als er meer dan één 5 en/of een 4 of lager voor deze vakken als eindcijfer
wordt behaald.)
c. indien hij:
1°. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
2°. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken
waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
3°. 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 tenminste 6,0 bedraagt, dan wel
4°. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor
één van de 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 tenminste 6,0 bedraagt,
c. indien geen van de eindcijfers van onderdelen, genoemd in het zesde lid, lager is dan 4, en
d. indien het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, is beoordeeld als
«voldoende» of «goed». Voor de rekentoets geldt voor het eindexamenjaar 2018, dat de leerling de rekentoets
gemaakt moet hebben. Voor het examenjaar 2019 moet de rekentoets naar verwachting met een 6 of hoger zijn
afgesloten. De kans bestaat dat dit cijfer dan deel uit gaat maken van de kernvakkenregeling. Gedurende het
invoeringstraject van de verplichte rekentoets kunnen zich vanaf het examenjaar 2019 wijzigingen voordoen in
de plaats, die het rekentoetscijfer in gaat nemen in de slaag/zak regeling.
2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende
onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald:
cultureel kunstzinnige vorming, maatschappijleer en het profielwerkstuk en voor v.w.o. ook algemene
natuurwetenschappen. Het bevoegd gezag voegt daaraan toe: klassieke culturele vorming voor het v.w.o.
De directeur bepaalt het eindcijfer 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 cijfer een 5 of hoger is, naar boven
afgerond. Dit eindcijfer wordt aangeduid als het combinatiecijfer. Een voorbeeld: 5,49 wordt 5 en 5,50 wordt 6.
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Artikel 29
1.

2.
3.
4.
5.

2.
3.

4.

5.
6.

Herkansing centraal examen

De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds centraal examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens
artikel 28 is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak, of indien artikel 10, eerste lid, van toepassing is, in
het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen.
De kandidaat stelt de afdelingsleider vóór een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in
kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als
definitief cijfer voor het centraal examen.
Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing van
artikel 27 en 28 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt.
Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een examenjaar
deeleindexamen is afgelegd.

Artikel 30
1.

2017-2018

Diploma en cijferlijst

De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een
lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de
vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, de beoordeling van de vakken culturele en
kunstzinnige vorming en lichamelijke oefening, de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag
van het eindexamen.
De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een
diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken.
Tevens reikt de directeur op verzoek van de kandidaat een diploma uit aan de kandidaat die in een of meer
vakken met gunstig gevolg deeleindexamen heeft afgelegd en die daarnaast een certificaat of een bewijs van
vrijstelling overlegt voor andere vakken die tezamen met eerder bedoelde vakken een eindexamen vormen.
Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die tenminste tezamen een
eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn
betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.
Onze Minister stelt de modellen van de cijferlijst vast.
De rector en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten.

Artikel 31

Certificaten

Het begrip certificaat is in de Tweede Fase niet meer van toepassing. Kandidaten die geen diploma hebben
behaald, krijgen een cijferlijst uitgereikt.

E. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 32 Rekentoets
Leerlingen zijn verplicht de rekentoets af te leggen op niveau 3F. Het cijfer behaald op de rekentoets wordt
vermeld op de cijferlijst bij het diploma. De school neemt de rekentoets af in het voorlaatste examenjaar in mei.
In het examenjaar kunnen leerlingen in januari en maart de rekentoets nog een keer afleggen om het eerder
behaalde cijfer te verbeteren. In het jaar 2018 geldt, dat de rekentoets met een voldoende is afgesloten wanneer
een leerling het cijfer 5 of hoger haalt. Om in 2018 te kunnen slagen voor het eindexamen, moet de rekentoets
zijn gemaakt, maar heeft het resultaat geen invloed op het slagen/zakken. (eindexamenbesluit art 63, tijdelijke
bepaling). In het jaar 2019 geldt, dat de rekentoets met een cijfer 6 of hoger moet worden afgesloten om een
voldoende op de rekentoets gehaald te hebben.
Voor havo5 leerlingen bestaat de kans dat vanaf het eindexamenjaar 2019 de rekentoets wordt opgenomen in de
kernvakkenregeling.
Artikel 33

Afwijking wijze van examineren
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1.

2.

3.

4.

5.

2017-2018

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.
Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het
eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat:
b. er een deskundigenverklaring is die door een terzake deskundige psycholoog 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,
en
c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde
deskundigenverklaring ten aanzien van de betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de
aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring.
Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken van de
voorschriften bij of krachtens dit besluit, 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 letterkunde;
b. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende
betekenis is.
De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal examen
slechts uit een verlenging van de duur met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het
gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.
Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de inspectie.

Artikel 34

Gegevensverstrekking

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag aan Onze Minister en
aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld:
a. de vakken waarin examen is afgelegd;
b. de cijfers van het schoolexamen;
c. de cijfers van het centraal examen;
d. de eindcijfers;
e. de uitslag van het eindexamen of het deelexamen.

Artikel 35
1.

2.

3.

Bewaren examenwerk

Het werk van het centraal examen der kandidaten en de lijsten bedoeld in artikel 33, worden gedurende ten
minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor
belanghebbenden.
Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de lijst, bedoeld in
artikel 33 wordt gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief van de
school bewaard.
De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven
gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van de
school.

Artikel 36 Spreiding voltooiing eindexamen
Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat die in het laatste
leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de
wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken
eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee
opeenvolgende schooljaren wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in het
tweede van deze schooljaren afgesloten.

Artikel 37

Inwerkingtreding
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Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013.
Artikel 38
Dit reglement kan worden aangehaald als: "Examenreglement RSG Tromp Meesters, afdeling HAVO Tweede
Fase 2013".
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II PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
Afkortingen:
CKV: Culturele en Kunstzinnige Vorming
My: Maatschappijleer
BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij
PO: Praktische Opdracht
PWS: Profielwerkstuk
slu: studielasturen

A. Inleiding
Voor de leerlingen van 4HAVO.
Het nu volgende gedeelte is het Programma van Toetsing en Afsluiting, het PTA.
In het PTA krijg je een beeld van wat je in de bovenbouw HAVO kunt verwachten. In het gedeelte met algemene
bepalingen vind je een aantal zaken betreffende de cijfergeving. In de volgende paragrafen gaat het over de
organisatie en regelingen bij toetsen, de overgang naar het volgende leerjaar en wat je kunt verwachten in het
geval je blijft zitten of zakt.
Het algemene gedeelte beslaat de hele bovenbouw HAVO tot aan het eindexamen.
In het vakspecifieke gedeelte, dat apart gebundeld is, gaat het alleen over het programma per vak in je leerjaar.
Veel cijfers in 4HAVO tellen al mee voor je schoolexamencijfer dat aan het eind van 5HAVO per vak wordt
vastgesteld. Dit is duidelijk aangegeven in elk vak-PTA. Voor de talen geldt dat je pas in 5HAVO toetsen krijgt
die meetellen voor het schoolexamen. Eén uitzondering hierop vormt het tentamen literatuur voor Nederlands in
4HAVO.
De eindcijfers die je in 4HAVO haalt voor de vakken Maatschappijleer en Culturele Kunstzinnige Vorming
tellen in 5HAVO samen met je cijfer voor het profielwerkstuk mee voor het combinatiecijfer.
Nieuw is, dat met ingang van het examenjaar 2015/2016 er door alle leerlingen een taaltoets en een rekentoets
moet zijn afgelegd.
Voor leerlingen, die in het jaar 2019 eindexamen havo afleggen, wordt het cijfer van de rekentoets meegenomen
in de bepaling van de eindexamenuitslag. Het cijfer op de rekentoets, niveau 3F, moet minimaal een 6 of hoger
zijn. Concreet betekent dit voor jullie als HAVO4-leerling, dat er in het voorjaar van 2017 een rekentoets
gemaakt moet worden. In havo 5 volgen de herkansingen van de rekentoets. De taaltoets wordt geïntegreerd in
het vak Nederlands.
In 5HAVO ben je voor alle vakken druk bezig voor je examen. Alle tentamens tellen dan mee voor het
schoolexamen en bepalen daardoor mede het eindcijfer op je diploma.
Zijn er onregelmatigheden, zoals te laat inleveren van werkstukken, fraude bij tentamens, ongeoorloofde
absentie bij toetsen of ben je het niet eens met de beoordeling door een docent, dan staat in het Examenreglement
hoe met dit soort zaken wordt omgegaan.
Bestudeer dit PTA goed en gebruik het als naslagwerk. Het is hopelijk een goede gids op weg naar je HAVOdiploma.
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B. Algemene bepalingen
2.1. Dit programma van toetsing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met het examenreglement. In dit
programma van toetsing en afsluiting zijn aanvullende regelingen met betrekking tot het schoolexamen en de
vakspecifieke regels vermeld.
2.2. De leerstof die bij een schoolexamen wordt getoetst, moet minstens één week voor de dag waarop de toets
wordt afgenomen, zijn afgerond.
2.3.1 De examinator drukt zijn eindoordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een kandidaat uit in een
cijfer voor het schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 met de
daarbij tussenliggende cijfers met één decimaal. In deze schaal van cijfers komt aan de gehele cijfers 1 tot en met
10 de volgende betekenis toe:
1 = zeer slecht
2 = slecht
3 = zeer onvoldoende
4 = onvoldoende
5 = bijna voldoende
6 = voldoende
7 = ruim voldoende
8 = goed
9 = zeer goed
10 = uitmuntend
2.3.2. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid genoemde cijfers
gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal.
2.3.3. Vervallen
2.3.4. In afwijking van 2.3.1 wordt het deelvak Lichamelijke Opvoeding 1 uit het gemeenschappelijk deel van
elk profiel 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 het deelvak, zoals blijkend uit het
examendossier.
2.3.5. In afwijking van 2.3.1. wordt er door alle leerlingen, die vanaf 2016 eindexamen doen een landelijk
verplichte taal- en rekentoets afgelegd. De taaltoets wordt meegenomen in het PTA van het vak Nederlands. De
rekentoets wordt apart afgenomen.
2.4. Het eindcijfer voor het schoolexamen per vak is het gewogen gemiddelde van de cijfers die zijn behaald op
de verschillende onderdelen. Het gewicht is aangegeven bij de vakspecifieke informatie in dit PTA.
2.4.1. Voor vakken die naast het schoolexamen een centraal examen hebben geldt het volgende.
Indien het gemiddelde een cijfer is met twee of meer decimalen, wordt het cijfer afgerond op de eerste decimaal,
bijvoorbeeld 6,45 wordt 6,5 en 6,44 wordt 6,4.
2.4.2. Voor vakken met alleen een schoolexamen en waarvoor het schoolexamen dus eindcijfer is geldt: het
schoolexamencijfer wordt afgerond op een heel cijfer, bijvoorbeeld 6,49 wordt 6 en 6,50 wordt 7.
2.5. Eindcijfer eindexamen.
2.5.1. Het cijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en
met 10.
2.5.2. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het
schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen (6,45 wordt 6 en 6,50 wordt 7).
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.
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C. Jaarindeling
Een schooljaar wordt verdeeld in vier ongeveer even lange perioden.
De toetsen tijdens de toetsweken noemen we tentamens.
Gedurende de lesweken is het aantal toetsen beperkt. Er zijn in deze weken tussentijdse kleinere toetsen en s.o.’s,
dossieropdrachten en Praktische Opdrachten gepland. Het programma van de lesweken krijg je twee keer per
jaar: voor periode 1 en 2 begin september en voor periode 3 en 4 eind januari.

D. Organistie van toetsen
Tentamens en een deel van de mondelinge toetsen worden georganiseerd in tentamenweken:
In 4HAVO: vier tentamenweken.
In 5HAVO: drie tentamenweken.
Over het Centraal Examen in mei verschijnt de brochure “op naar het diploma ”.
Tijdens de tentamenweken zijn er geen lessen.
In de tentamenweek krijg je per dag ten hoogste drie tentamens waarvan ten hoogste twee die directe
voorbereidingstijd vragen. De meeste tentamens duren 100 minuten.
Praktische Opdrachten en dossieropdrachten worden gedurende het schooljaar volbracht volgens de planning die
je krijgt uitgereikt. Dit geldt ook voor het Profielwerkstuk in de eindexamenklas.

E. Herkansingsregeling
Het idee achter de herkansing is niet alleen een extra kans. Van jou wordt verwacht dat je de kennis en
vaardigheden die je bij de voorgaande toetsen onvoldoende beheerste, nu wél gaat beheersen. Daarvoor moet je,
indien georganiseerd, herkansingslessen volgen én inzet tonen. Voor de herkansingslessen gelden daarom de
volgende regels:
 Iedereen behoort voor de herkansingsles de opgegeven stof te bestuderen.
 Iedereen is verplicht deze lesuren bij te wonen.
 Bij ongeoorloofde afwezigheid of onvoldoende inzet bij de herkansingsles vervalt de mogelijkheid om
te herkansen.
DOELSTELLINGEN
De doelstellingen waarop de herkansingsregeling is gebaseerd zijn de volgende:
 Dat de kennis van de leerlingen verbeterd wordt
 Dat de kans op een verbetering van de cijfers fundamenteel verbeterd wordt
 Dat de kans op een succesvol volgend schooljaar / de kans op het halen van het eindexamen groter
wordt
REGELS
Klas 4HAVO
1. Alleen die toetsen die meetellen voor het schoolexamen, zoals dat in het PTA omschreven is, zijn
herkansbaar.
2. De herkansingen worden gebaseerd op de belangrijkste onderdelen die dat jaar in de eerste drie
perioden aan de orde zijn geweest en die van groot belang zullen blijken te zijn voor het komende
schooljaar.
3. In de voorexamenklassen kunnen leerlingen zich na toetsweek 3 aanmelden voor de herkansing van één
of twee vakken. De herkansingen zullen plaatsvinden op in juni. Hierover word je in april
geïnformeerd.
4. Om mee te mogen doen aan deze herkansingen zullen de leerlingen zich actief moeten voorbereiden
volgens een apart rooster in de periode die vooraf gaat aan de herkansingsdag.
5. Het herkansingscijfer wordt vergeleken met de toetscijfers die zijn behaald in de drie eerste perioden.
Het herkansingscijfer kan maximaal twee lagere toetscijfers vervangen. Toelichting: er geldt altijd dat
het hoogste cijfer telt.
6. In het vooraf vastgestelde PTA kan per vak worden afgeweken van het bepaalde in het voorgaande lid,
voor zover het gaat om het aantal te vervangen toetscijfers.
7. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de afdelingsleider.
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Klas 5HAVO
1. In klas 5HAVO kunnen leerlingen zich na toetsweek 2 aanmelden voor de herkansing van één of twee
vakken. De datum voor deze herkansing wordt apart bekend gemaakt.
2. Net als in de voorexamenklas bereiden leerlingen zich volgens een apart rooster gedurende een
passende tijd voor op de komende herkansing.
3. Het herkansingscijfer wordt vergeleken met de toetscijfers die zijn behaald in de twee eerste perioden.
Het herkansingscijfer kan maximaal één lager toetscijfer vervangen. Toelichting: er geldt altijd dat het
hoogste cijfer telt.
Voor Praktische Opdrachten, luistertoetsen en mondelinge tentamens bestaat geen herkansingsmogelijkheid.

F. Overgangsnormen
De overgangsnormen zijn afgeleid van de schoolexameneisen. Dit zijn de eisen waaraan een kandidaat dient te
voldoen om het havo-diploma te kunnen behalen na het afleggen van het Centraal Examen.
SCHOOLEXAMENEISEN
Deze eisen gelden in 5HAVO na voltooiing van het schoolexamen in april.
Een leerling kan alleen aan het Centraal Examen deelnemen als aan elk van de volgende eisen wordt voldaan.
1.

Het vak LO moet beoordeeld zijn met “voldoende” of “goed”.

2.

Geen van de eindcijfers van vakken en onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer mogen lager
zijn dan 4.

Overzicht van vakken die afgesloten worden met een schoolexamen en geen centraal examen hebben en de
vakken die deel uitmaken van het combinatiecijfer:
Klas
4H
5H
4/5H

Vakken en onderdelen die deel
uitmaken van het combinatiecijfer
Maatschappijleer , CKV
Profielwerkstuk

Vakken met alleen een
schoolexamen
BSM
BSM

Vakken met
voldoende/goed
LO
LO
Rekentoets

Het combinatiecijfer aan het eind van 4HAVO is gelijk aan het gemiddelde van de schoolexamencijfers voor de
vakken Maatschappijleer en Cultureel en Kunstzinnige Vorming.
Het combinatiecijfer aan het eind van 5HAVO is gelijk aan het gemiddelde van het schoolexamencijfer
Maatschappijleer, het schoolexamencijfer Cultureel en Kunstzinnige Vorming en het schoolexamencijfer voor
het profielwerkstuk, afgerond op een geheel getal.
Geen van de cijfers voor vakken of onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer, is lager dan 4.

Overgang van klas 4HAVO naar klas 5HAVO
1.

Voor alle de vakken die beoordeeld worden met een cijfer geldt het volgende.
Alle cijfers voor het eindrapport worden afgerond op een geheel getal.
Bevorderen: als de eindrapportcijfers voldoen aan de slaag/zaknorm.
Bespreken: als de eindrapportcijfers niet geheel voldoen aan de slaag/zaknorm: zie onderstaand schema.
In de andere gevallen is sprake van doubleren.
Omschrijving
Alle cijfers 6 of meer
1x5
1 x 4 (gemiddeld 6,0 of meer)
2 x 5 (gemiddeld 6,0 of meer)

Bevorderen
Bevorderen
Bevorderen
Bevorderen
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1 x 5, 1 x 4 (gemiddeld 6,0 of meer)
1 x 4 (gemiddeld minder dan 6,0)
2 x 5 (gemiddeld minder dan 6,0)
1 x 5, 1 x 4, 2 x 7 (gemiddeld minder dan 6,0)
1 x 5, 1 x 4, 1 x 8 (gemiddeld minder dan 6,0)

Bevorderen
Bespreken
Bespreken
Bespreken
Bespreken

2.

Leerlingen mogen ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en
wiskunde scoren. Een leerling doubleert als er a) meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er
een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord.

3.

a. Het combinatiecijfer aan het eind van 4HAVO is gelijk aan het gemiddelde van de schoolexamencijfers
voor de vakken Maatschappijleer en Cutureel Kunstzinnige vorming.
b. Geen van de cijfers voor vakken of onderdelen die deel uitmaken van het combinatiecijfer, is lager dan 4.

3. a. Het vak LO is tussentijds beoordeeld met “voldoende” of “goed”.
b. Het cijfer op de rekentoets telt niet mee bij de bevorderingsnormen van havo 4 naar havo 5.
4.

a. Op uiterst beperkte schaal kan een leerling in aanmerking komen voor bevordering via de zomerschool.
Naast de voorwaarde dat de leerling maximaal 1 tekortpunt heeft, moet de rapportvergadering van mening
zijn, dat de leerling een grote kans van slagen in het volgende jaar heeft.

Afsluiting Schoolexamen in klas 5HAVO
Na afloop van de laatste tentamenperiode dient de leerling te voldoen aan de schoolexameneisen zoals gesteld in
het begin van dit hoofdstuk.

G. Rapportage
Aan het eind van elke periode wordt een rapport uitgereikt. Per jaar verschijnen dus vier rapporten.
De rapporten bevatten cijfers die het voortschrijdend gemiddelde weergeven.
Alle cijfers worden weergeven in 1 decimaal, alleen het eindrapport bevat gehele getallen.
Voor het vak LO wordt als beoordelingen gegeven: G (goed) V (voldoende) of O (onvoldoende).

H. Vrijstellingen bij doubleren en zakken
Bij doubleren in 4HAVO kan de leerling vrijstelling krijgen voor de vakken Maatschappijleer en CKV, mits
deze vakken met een voldoende beoordeling zijn afgesloten. Voor LO1 is geen vrijstelling mogelijk.
Bij doubleren in 5HAVO kan de leerling vrijstelling krijgen voor het vak BSM en het profielwerkstuk indien
deze met een voldoende beoordeling zijn afgesloten.

I. De invulling van het geheel vrije deel
Het geheel vrije deel dient de leerling in te vullen volgens de voorschriften van het LOB-programma dat in het
begin van 4HAVO door de decaan bekend gemaakt wordt.

J. Het fysieke examendossier
De vorm van het examendossier.
Het examendossier bestaat uit een lijst met vakken en cijfers en andere beoordelingen voor de onderdelen van
het schoolexamen. Van elk vak worden opgenomen: de toetscijfers, de cijfers die zijn behaald voor praktische
opdrachten en de eindbeoordeling. Het examendossier wordt rechtstreeks afgeleid van het Programma van
Toetsing en Afsluiting.
Bij afsluiting van het schoolexamen in het laatste leerjaar ontvangen de kandidaten van elk vak het eindcijfer of
de eindbeoordeling van het schoolexamen en de beoordeling van het profielwerkstuk. Alle gedeelten van het
examendossier en de eindbeoordeling vormen samen het examendossier.
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Bewaren van schoolexamenonderdelen.
Toetsen met open en/of gesloten vragen worden door de docent bewaard tot ten minste zes maanden na afsluiting
van het centraal examen. Verslagen, werkstukken en andere presentatievormen van Praktische Opdrachten en het
Profielwerkstuk worden door de leerling zelf bewaard, nadat de docent het werk heeft beoordeeld en
teruggegeven.
Bezwaar en beroep.
De Regeling Examen voorziet in bezwaar tegen een toegekend cijfer: binnen drie dagen dient een kandidaat
bezwaar te maken. Daarna staat het cijfer. Zie artikel 9 van de Regeling Examen.
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K. Overstap van HAVO naar VWO.
De beslissing over de toelating ligt bij het bevoegd gezag, dat deze heeft gedelegeerd aan de
toelatingscommissie. Deze bestaat uit de afdelingsleiders en de decanen van de afdelingen 4,5 HAVO en 4,5,6
VWO
Procedure van advies en toelating








Leerlingen met een HAVO-diploma kunnen worden toegelaten tot 5VWO als voldaan wordt aan de
eisen van het vakkenpakket en als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
- het gemiddelde van de eindcijfers van het examen moet gelijk zijn aan of meer zijn dan 6,5,
- voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gelden de volgende eisen: als eindcijfer mag
maximaal één 6 worden gescoord en de andere cijfers moeten 7 of hoger zijn.
- alle eindcijfers op de cijferlijst moeten 6 of hoger zijn.
De decaan van de HAVO begeleidt van af klas 2 het keuzeproces wat betreft het vakkenpakket in de
bovenbouw van de HAVO. Bij de profielkeuze in 3HAVO kiest de leerling naast Engels een extra
moderne vreemde taal.
De decaan van de HAVO inventariseert in februari welke leerlingen in 5HAVO toegelaten willen
worden tot 5 VWO. Van deze leerlingen stelt de decaan vast of zij aan de toelatingseisen wat betreft het
vakkenpakket voldoen.
Een leerling in 5 VWO met een Havo-diploma dient op het VWO (atheneum) zijn weg te vervolgen in
hetzelfde profiel. Er geldt een vrijstelling voor de vakken CKV, My, en ANW (artikel 26e2
Inrichtingsbesluit).
In maart/april volgt een voorlopig toelatingsgesprek met de decaan van de HAVO en de afdelingsleider
van de HAVO. Voor vakken waarbij de aansluiting problemen geeft, kan de leerling verplicht worden
tot het volgen van een aansluitingsmodule.
Na het eindexamen stelt de toelatingscommissie vast of de leerlingen voldoen aan de eisen die voor de
toelating gelden en kunnen de leerlingen definitief ingeschreven worden in 5 VWO.

L. Overstap van VMBO-t/MAVO naar HAVO.
Uit ervaring is gebleken dat deze overstap een tamelijk lastige is. Om teleurstellingen bij leerlingen en
ouders/verzorgers te voorkomen geldt op de RSG Tromp Meesters daarom onderstaande toelatingsregeling.
Uitgangspunt van het toelatingsbeleid is, dat binnen redelijke grenzen, naar de mogelijkheden van leerlingen
gekeken wordt.
Het bevoegd gezag heeft de beslissing over de toelating gedelegeerd aan de toelatingscommissie. Deze
commissie bestaat uit de afdelingsleiders en de decanen van de afdelingen mavo bovenbouw en havo
bovenbouw.

Toelatingscriteria:
Een leerling, die het mavodiploma heeft behaald en toegelaten wil worden tot de havo bovenbouw van de RSG
Tromp Meesters, dient aan de volgende criteria te voldoen:
1) Er is eindexamen mavo gedaan in zeven vakken.
2) De sectorkeuze en examenvakken, waarin eindexamen mavo is gedaan, sluiten aan op het in de havo te
kiezen profiel.
3) Het gemiddelde van de zeven eindexamenvakken bedraagt een 6.5, of hoger.
4) Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde ( wanneer dit laatste vak gevolgd gaat worden op de
havo), dient het eindexamencijfer 7.0, of hoger te zijn.
5) De leerling heeft een positief advies gekregen van de toelatingscommissie.
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Eisen met betrekking tot het vakkenpakket MAVO 4, om aansluiting bij de havo te verkrijgen:

HAVO-profiel
Verplicht deel

Sectordeel

Vrije deel

NT
Ne
En
Lo
Wi
Bi
Sk
Na

NG
Ne
En
Lo
Wi
Bi
Sk
Na / Ak

EM
Ne
En
Lo
Ec
Wi
Gs
Fa / Du / Ak

CM
Ne
En
Lo
Gs
Du / Fa
Ak / Ec
Te / Du / Fa

1 kiezen uit

1 kiezen uit

1 kiezen uit

1 kiezen uit

Ec
Ak
Du / Fa
LOII

Ec
Ak / Na
Du / Fa
LOII

Ak / Du / Fa
Bi
LOII

Wi (bij Ec)
Bi ( bij Ak)
LOII

De profielen in de havo bestaan in het schooljaar 2015/2016 uit de volgende vakken:

HAVO-profiel
Verplicht deel
algemeen

Profieldeel
verplicht

Profieldeel keuze

Vrije deel

NT
Ne
En
Lo
Ma
CKV
Wi B
Na
Sk
Bi
geen

NG
Ne
En
Lo
Ma
CKV
Bi
Sk

EM
Ne
En
Lo
Ma
CKV
WiA
Ec
Gs

CM
Ne
En
Lo
Ma
CKV
GS

-Wi A of B
-Na of Ak

-Fa of Du of
Ak of M&O

-Du of Fa
-Ku(be/mu) of
Fa of Du
-Ak of Ec

1 kiezen uit
Ec /Ak/
Du
Bsm / Kumu

1 kiezen uit
Ec/ Ak / Na/
Du
Bsm / Kumu

1 kiezen uit
Ak / Du / Fa /
Bi /Bsm /
M&O

1 kiezen uit
Du / Fa /Ak / Ec /
Ku(be/mu) /
Wi A / Bi / Bsm /
M&O

Extra aandachtspunten:
-

-

Indien in het profiel C&M economie wordt gekozen dan heeft de leerling op de mavo in
economie en wiskunde eindexamen gedaan.
Indien in een N-profiel wiskunde B wordt gekozen, dan is een ‘bijspijkercursus wiskunde’
verplicht. Deze cursus moet worden afgesloten met een toelatingstentamen om het vak
wiskunde B te kunnen kiezen. Voor de leerlingen, die natuurkunde kiezen is wiskunde B
bijzonder aan te bevelen.
Indien een natuurprofiel wordt gekozen, dan is een ‘bijspijkercursus scheikunde’ verplicht,
wanneer de leerling het vak scheikunde niet als zelfstandig eindexamenvak heeft afgelegd.
Indien extra inhoudelijke ondersteuning is gewenst, dan zal deze in het 4 e leerjaar van de
mavo moeten plaatsvinden.
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M. BIJLAGE 1
Lessentabel Nieuwe Tweede Fase HAVO
HAVO
vak
NE
EN
MY
CKV
LO

400
360
120
120
120

lessen
4HAVO
4
3
2
2
2

NT profiel
V
V
V
V

WB
NA
SK
BI

360
400
320
400

4
4
3
4

4
4
3
4

NG profiel
V
V
V
K
K

WA
SK
BI
NA
AK

320
320
400
400
320

3
3
4
4
3

3
3
4
4
3

EM profiel
V
V
V
K
K
K

WA
EC
GS
AK
M&O
DU of FA

320
400
320
320
320
400

3
4
3
3
3
4

3
4
3
3
3
4

CM profiel
V
V
K1
K1
K2
K2
K2

DU of FA
GS
AK
EC
DU of FA
Kunst bv
Kunst m

400
320
320
400
400
320
320

4
3
3
4
4
3
3

4
3
3
4
4
3
3

BSM
Ander
vak

320

3

3

Gem.

Vrije deel

slu

lessen
5HAVO
4
3

1

V = verplicht
K = keuze
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