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Toelichting op de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2019-2020 en 
verder (voor de school) 
 

 

Vooraf 

 

De Kaderregeling examenreglement is een regeling die op elke school aangevuld dient te worden met 

schooleigen onderdelen. Het examenreglement dient op school ter instemming te worden voorgelegd 

aan het betreffende medezeggenschapsorgaan ((centrale) medezeggenschapsraad of de betreffende 

deelraad). 

De wijzigingen in de Kaderregeling examenreglement schooljaar 2019-2020 ten opzichte van de 

Kaderregeling examenreglement schooljaar 2018-2019 zijn in rood weergegeven. 

 

 

Artikel 1  Begripsbepalingen 

 

Onder schoolleider wordt in deze regeling, naast de eindverantwoordelijk voorzitter van de centrale 

directie cq. de rector van een school, ook het lid centrale directie en/of de locatie-/sectordirecteur 

verstaan. 

 

Artikel 2 Examenreglement 

Het examenreglement bevat in elk geval informatie over de maatregelen, zoals opgenomen in artikel 6 

en de toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het examen, de gang 

van zaken tijdens het eindexamen, de herkansing van het schoolexamen en de samenstelling en het 

adres van de in artikel 6 bedoelde Commissie van Beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt in 

elk geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan worden bepaald dat tot die 

gevallen kunnen behoren gevallen dat de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van 

zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest aan de desbetreffende toets deel te 

nemen. Bij het opstellen van de regels met betrekking tot de gang van zaken tijdens het eindexamen 

en de organisatie van het examen kan gebruik worden gemaakt van de checklist examenreglement en 

de protocollen centrale examens vo van de VO-raad (www.vo-raad.nl). 

Artikel 6 Onregelmatigheden 

 

In de kaderregeling is in artikel 6 opgenomen dat de schoolleider (hieronder wordt verstaan de 

eindverantwoordelijk schoolleider, het lid CD en/of de locatie-/sector- /onderwijsdirecteur) maatregelen 

kan nemen indien een leerling zich schuldig maakt aan enige onregelmatigheid. Het nemen van 

maatregelen (het kan om zware sancties gaan) mag dus niet lager in de organisatie worden 

neergelegd. Dat neemt niet weg dat een coördinator schoolexamen, een secretaris van de 

examencommissie of een teamleider een groot deel van het voorbereidend werk kan doen. 

 

Lid 1  

Het dient kandidaten (en examinatoren) duidelijk te zijn, wat op een school wel en wat niet tot de 

onregelmatigheden behoort en welke maatregelen daarbij door de schoolleider tegen kandidaten 

genomen kunnen worden. Voor het centraal examen dienen zoveel mogelijk dezelfde 

onregelmatigheden tot dezelfde maatregelen te leiden. Voor het schoolexamen is de school daarbij 

niet aan landelijke voorschriften gebonden. Het te laat inleveren van een praktische opdracht 

bijvoorbeeld kan een school laten vallen onder een onregelmatigheid. De schoolleider kan er dan voor 

kiezen om een maatregel te nemen, zoals opgenomen in artikel 6 lid 2 van de Kaderregeling. Meestal 
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zal dat betekenen dat de leerling het cijfer 1 krijgt voor de opdracht. Het alsnog voldoen aan de 

opdracht om dit cijfer te verbeteren wordt dan beschouwd als een herkansing. 

De school kan evenwel in het beoordelingsmodel dat de leerling bij het verstrekken van de opdracht 

krijgt opnemen dat een aantal punten gegeven worden voor het correct uitvoeren van de planning. Bij 

het te laat inleveren is aan het planningscriterium niet voldaan. Het niet toekennen van punten is dan 

geen strafmaatregel en geen onregelmatigheid, maar een onderdeel van de opdracht. 

 

Lid 2 

Ten aanzien van de maatregel in artikel 6, lid 2 onder a 

Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal 

examen. Het cijfer 0 of 5 mag dus niet worden toegekend. 

 

Ten aanzien van de maatregel in artikel 6, lid 2 onder b  

Het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan een of meer zittingen van het 

schoolexamen kan de volledige uitsluiting van het eindexamen tot gevolg hebben, als de kandidaat 

zodoende geen se cijfer voor dat vak kan behalen en het betreffende vak geen extra vak is. De school 

mag deze kandidaat niet meer tot verdere examenzittingen toelaten. 

 

Ten aanzien van de maatregel in lid 2 onder c 

Als door het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen geen se cijfer behaald kan worden en er is geen sprake van een extra vak, dan is de 

kandidaat daarmee uitgesloten van verder deelname aan het eindexamen.   

 

Ten aanzien van de maatregel in lid 2 onder d 

Indien door het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen geen se cijfer behaald kan worden en er is geen sprake van een extra vak dan is de 

kandidaat daarmee uitgesloten van verdere deelname aan het eindexamen. 

 

Als de schoolleider de gevolgen van de maatregelen te verstrekkend vindt, dient de schoolleider te 

bepalen op welke wijze alsnog het se-cijfer kan worden bepaald (opnieuw examen afleggen, vrijstellen 

van de kandidaat voor de betreffende toets o.i.d). 

 

Lid 3 +4 

Horen 

▪ Voordat de maatregel wordt genomen wordt de leerling gehoord door de schoolleider die bevoegd 

is de maatregel op te leggen; 

▪ de leerling wordt er op gewezen dat hij/zij zich tijdens het horen kan laten bijstaan door een 

meerderjarige; 

▪ degene die hoort laat zich tevens (al dan niet tijdens het horen) informeren door degene die de 

onregelmatigheid geconstateerd heeft over zijn/haar observaties en beweegredenen om een 

melding te doen. 

 

Besluit 

▪ Een daartoe bevoegde schoolleider neemt het besluit tot toekenning van de maatregel; 

▪ daarbij maakt de schoolleider een afweging: een maatregel kan, maar hoeft niet te worden 

opgelegd; 

▪ het besluit wordt zo spoedig mogelijk aan de leerling meegedeeld, zo mogelijk mondeling, in ieder 

geval schriftelijk. Een afschrift van de brief wordt toegezonden aan de inspectie + bij een 

minderjarige leerling aan de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s). 

 

Beroep 

▪ Tegen het besluit is beroep mogelijk bij de Commissie van Beroep van de Stichting 

Carmelcollege. 
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Inhoud besluit / brief 

In het schriftelijke besluit wordt opgenomen: 

▪ welk vak, welke toets, welke (inlever)datum het betreft + waaruit de onregelmatigheid bestaat 
(omschrijving voorval); 

▪ wanneer de leerling gehoord is en wie er bij dat gesprek aanwezig waren; 

• de motivatie / de afweging die is gemaakt om een maatregel toe te kennen; 

• de maatregel die opgelegd wordt en een verwijzing naar het artikellid op grond waarvan de 
maatregel is toegekend; 

• de beroepstermijn van vijf dagen; 

• het adres van de Commissie van Beroep. 
De brief wordt ondertekend door de schoolleider die bevoegd is het besluit te nemen. 

 

Lid 5 onder d 

In het eindexamenbesluit komt het woord fraude niet voor. De wetgever ziet fraude als een 

onregelmatigheid. 

 

Enkele voorbeelden van fraude zijn: 

- (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 

- examenwerk van een ander inleveren; 

- plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (internet); 

- citeren van bronnen zonder bronvermelding; 

- gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 

- afkijken of overleggen met anderen; 

- gelegenheid geven tot afkijken; 

- aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek; 

- bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren. 

 

Artikel 9 Het programma van toetsing en afsluiting 

  

Er zijn geen voorschriften meer opgenomen over de te gebruiken toetsvormen. Toch is het 

waarschijnlijk dat de meeste scholen een variatie in toetsvormen blijven nastreven, zoals schriftelijke 

en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten. Hiervoor geldt dat de school 

zelf de weging van het cijfer voor de praktische opdracht bepaalt en dit duidelijk en transparant in het 

PTA vastlegt. 

 

Handelingsdelen zijn niet meer verplicht. Scholen hoeven handelingsdelen dus niet meer op te nemen 

in het PTA en vermijden daarmee problemen die kunnen ontstaan wanneer leerlingen de 

handelingsopdrachten bij het afsluiten van het schoolexamen nog niet hebben uitgevoerd.  

Scholen die de handelingsdelen handhaven wordt geadviseerd de deadline voor deze 

handelingsdelen voor de start van het centraal examen vast te leggen (bijvoorbeeld 1 maart). 

 

NB: De voorzieningenrechter heeft in een uitspraak op 19 mei 2008 gesteld dat uitsluiten van 

deelname aan het centraal examen bij het niet afronden van een handelingsdeel als een te zware 

maatregel wordt beschouwd. Scholen worden geadviseerd uiterst zorgvuldig om te gaan met besluiten 

om leerlingen niet aan het centraal examen te laten deelnemen, met name als het gaat om 

onderdelen die niet zijn afgerond. 

 

Als er alleen sprake is van een schoolexamen, wordt het cijfer van het schoolexamen uitgedrukt in een 

geheel cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10. De school regelt in het PTA hoe 

het cijfer tot stand komt (weging, afronding). 

(zie ook de toelichting bij artikel 12). 
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Artikel 10 Schoolexamen 

 

Lid 2 

Ook van vakken en examenonderdelen die bij de uitslag niet met een cijfer worden beoordeeld (LO, 

profielwerkstuk), moet de beoordeling uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van het eerste tijdvak van 

het centraal examen worden vastgelegd. Het SE-resultaat van een examenonderdeel dat niet met een 

cijfer wordt beoordeeld (LO, profielwerkstuk) mag dus niet meer worden uitgesteld tot na het centraal 

examen.  

Voorheen kon met het vaststellen van het SE-resultaat voor deze onderdelen worden gewacht tot een 

week voor de vaststelling van de uitslag; alle schoolexamenresultaten moeten nu voor de aanvang 

van het CE zijn vastgesteld. Wel is de bepaling gehandhaafd dat de schoolleider kan besluiten dat 

wegens ziekte of een andere van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid een 

schoolexamenresultaat later wordt vastgelegd, maar altijd voordat het CE in dat vak plaatsvindt. 

 

NB. Feitelijk kan dit dus leiden tot uitsluiting van het centraal examen. Echter, dit is een consequentie 

die veelal niet in verhouding staat met het vergrijp. Het advies is dan ook om de deadline voor het 

afronden van deze vakken en examenonderdelen te stellen op 1 april zodat deze zaken nog 

gerepareerd kunnen worden. 

Artikel 10a Toegestane zaken examenlokaal 

 

Dit artikel is opgenomen naar aanleiding van het verslag van de Commissie van Beroep inzake 

onregelmatigheden eindexamen betreffende de schooljaren 2007-2008 t/m 2010-2011. Dit artikel 

handelt over de toegestane zaken in het examenlokaal bij het schoolexamen.  

De voorschriften hieromtrent betreffende het centraal examen worden kenbaar gemaakt middels de 

mededelingen van het College voor Examens. 

 

Artikel 10b Herkansingsregeling Schoolexamen 

 

Artikel 31 van het Eindexamenbesluit VO verplicht de school een herkansingsregeling te hebben. In 

de herkansingsregeling kan worden opgenomen: 

- dat een aantal toetsen herkanst mag worden per vak; 

- dat een aantal toetsen herkanst mag worden (niet verbonden aan een aantal per vak); 

- dat een aantal toetsen herkanst mag worden per periode; 

- dat praktische opdrachten wel of niet herkanst mogen worden. 

 

Het is raadzaam om in de herkansingsregeling een hardheidsclausule op te nemen zodat de 

schoolleider, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de kandidaat of een andere van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid, van de regeling kan afwijken ten gunste van de kandidaat. 

 

Artikel 12    Beoordeling schoolexamen 

 

Het Eindexamenbesluit VO regelt expliciet of, hoe en hoe ver examenresultaten voor de berekening 

van de uitslag moeten worden afgerond. En regelt niet hoe het binnen het schoolexamen moet als er 

geen CE op het SE volgt. Dat laatste heeft bij het SE geleid tot de praktijk van het tussentijds 

afronden: gemiddelde van de resultaten maatschappijleer 1 is 5,46. Dat wordt 5,5 en daarna 6.  

Dat is een valide regeling (mits uiteraard door de school voor elke leerling toegepast en in het 

examenreglement vastgesteld). De school heeft de ruimte om het zo te regelen, maar wordt daartoe 

niet verplicht. Binnen het SE is tussentijds afronden niet voorgeschreven, maar wel toegestaan. Het is 

verstandig de afronding van de schoolexamencijfers vast te leggen in het Examenreglement (dus ook 

als er niet tussentijds wordt afgerond), al is het maar om een jaarlijkse discussie hierover te 

voorkomen. 
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Zodra (ook) cijfers voor het centraal examen in het geding zijn, stopt de keuzevrijheid van de school 

en is een en ander in regels vastgelegd: 

- het eindcijfer (dat op het grootste deel van de uitslagregels van toepassing is) is een geheel getal; 

- het SE-cijfer van een vak zonder CE is eveneens een geheel getal. Dat gehele getal is dan meteen 

het eindcijfer; 

- het SE-cijfer van een vak mét CE is een getal met één decimaal; 

- het CE-cijfer van een vak is een getal met één decimaal (zelfs als er geen SE is. Dat kan alleen bij 

kunst algemeen havo en vwo – bij leerlingen die alleen ‘de theorie’ doen). 

(Bron: Examenblad). 

 

Lid 3 

Het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het 

combinatiecijfer. Het CKV-cijfer komt vanaf 2019 voor de havo en vanaf 2020 voor het vwo op de 

cijferlijst.  

 

Artikel 13 Herexamen schoolexamen 

 

Bij VMBO is een herexamen regeling verplicht, bij HAVO/VWO niet. Onder een herexamen wordt een 

examen verstaan dat de gehele stof of een representatief deel van de stof van een vak betreft.  

In het VMBO is het verplicht een herexamen mogelijkheid te bieden voor het vak maatschappijleer 1. 

Dit is om te voorkomen dat een leerling voor dit vak dat alleen een schoolexamen kent en dat een 

cijfer levert op de eindlijst, bij afsluiting in de derde klas al een onvoldoende op de eindlijst heeft staan. 

 

Artikel 20 Vaststelling score en cijfer centraal examen 

 

Indien de eerste corrector (examinator) en de tweede corrector (gecommitteerde) niet tot 

overeenstemming kunnen komen kan de gecommitteerde het meningsverschil voorleggen aan het 

eigen bevoegd gezag. Voor de Stichting Carmelcollege is dit de eindverantwoordelijk schoolleider, het 

lid CD of de locatie-/sectordirecteur. Deze schoolleider beoordeelt of er werkelijk sprake is van een 

serieus meningsverschil en kan vervolgens contact opnemen met het bevoegd gezag van de eerste 

corrector. Als de schoolleider en het bevoegd gezag van de andere school niet tot overeenstemming 

komen dan wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan besluiten tot het 

inschakelen van een onafhankelijke derde corrector. Het werk van de derde corrector is vervolgens 

definitief. 

De overeenstemming tussen de eerste en de tweede corrector is overigens niet een overeenstemming 

per kandidaat, maar overeenstemming betreffende de groep kandidaten. Dit volgt o.a. uit het feit dat 

er maar één verklaring wordt ingevuld en niet per kandidaat een verklaring.  

De eerste en tweede corrector kunnen overeenkomen de scores, zoals door beiden vastgesteld, te 

middelen. 

 

Artikel 22a De rekentoets 

 

De rekentoets is een verplicht onderdeel van het eindexamen. Het cijfer voor de rekentoets telt niet 

(meer) mee in de slaag-/zakbeslissing. Voor vmbo bb geldt dat het cijfer wordt vermeld op een bijlage 

bij de cijferlijst en niet op de cijferlijst zelf. Voor de andere leerwegen in het vmbo, havo en vwo geldt 

dat het cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst. 

 

Artikel 25 Uitslag eindexamen leerwegen vmbo 

Artikel 25a  Uitslag eindexamen vwo en havo 

 

Voor alle vakken van het centraal examen moet gemiddeld een voldoende worden behaald. Bij de 

berekening van het gemiddeld centraal examencijfer wordt uitgegaan van het onafgeronde cijfer. Een 
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leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige 

uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt.  

De rekentoets/rekenen is geen eindexamenvak en maakt geen onderdeel uit van het centraal 

examen. Het cijfer van de rekentoets wordt dan ook niet meegenomen bij de berekening van het 

gemiddeld centraal examencijfer en doet niet mee in de compensatieregel. De rekentoets vormt een 

zelfstandig onderdeel van het eindexamen, naast het CE en SE. 

 

Lid 2 

Het vernieuwde schoolexamen CKV wordt afgesloten met een eindcijfer dat meetelt in het 

combinatiecijfer. Het CKV-cijfer komt vanaf 2019 voor de havo en vanaf 2020 voor het vwo op de 

cijferlijst.  

 

Artikel 26 Herkansing centraal examen 

 

Het recht op herkansing van het cspe 

 

Artikel 26 bepaalt dat een kandidaat in BB en KB het recht heeft om het cspe één keer te herkansen. 

De BB- / KB-leerling heeft daarnaast het recht om het centraal examen in een algemeen vak te 

herkansen.  

 

In artikel 26 staat ook dat een kandidaat in GL/TL het recht heeft om het centraal examen in één vak 

te herkansen. Concreet betekent dit dat een GL-kandidaat kan kiezen: óf het centraal examen GL/TL 

van een algemeen vak herkansen, óf het cspe GL herkansen. Daarmee verschilt de herkansings-

regeling in GL met die in BB en KB. 

 

Voor wat betreft de organisatie van de herkansing betekent dit een aandachtspunt voor de school: een 

GL-kandidaat zal dus eerst de uitslag moeten afwachten alvorens hij besluit in welk vak hij gaat 

herkansen. De uitslag kan worden vastgesteld als de N-termen bekend gemaakt zijn. Dat is medio juni 

van het vierde leerjaar. Afhankelijk van het tijdstip waarop de zomervakantie begint, heeft de school 

heeft dan nog drie weken tijd voor de afname van het cspe GL bij herkansers. 

 

Herkansing kan pas plaatsvinden nadat de kandidaat het gehele cspe heeft afgelegd en de eindscore 

van de eerste afname is vastgesteld. 

 

Bij het herkansen van het cspe kan de leerling er ook voor kiezen om een of meer onderdelen A, B, C 

en/of D van het cspe over te doen. 

 

Een vierdejaars leerling moet zijn recht op herkansing wel in dezelfde afnameperiode uitoefenen, 

maar voor een derdejaars leerling ligt dit anders. Uiteraard heeft ook een derdejaars leerling die het 

profielvak-cspe heeft afgelegd recht op herkansing. 

 

Voor derdejaars BB- en KB-kandidaten kan dit op twee manieren:  

A. tijdens de afnameperiode van hun derde leerjaar: door een of meer onderdelen van de andere 

versiekleur af te leggen;   

B. tijdens de afnameperiode in hun vierde leerjaar: door het gehele profielvak-cspe (versie rood dan 

wel versie blauw) van dat examenjaar in zijn geheel te doen.  

Omdat het cspe één keer herkanst mag worden, geldt daarbij: óf manier A óf manier B.  

De school mag per profielvak-cspe bepalen of zij kiest voor: 

-  manier A bij alle kandidaten; 

-  manier B bij alle kandidaten; 

- alle kandidaten persoonlijk de keus laten tussen manier A en manier B. 

 

Voor derdejaars GL-kandidaten staat alleen manier B open. De reden is dat een GL-kandidaat pas 
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aan het eind van zijn vierde leerjaar kan bepalen of hij zijn recht op herkansing uitoefent op het cspe 

dan wel het centraal examen in één van zijn algemene vakken.  

 

Specifiek aandachtspunt voor het examenreglement van de school 

 

Scholen die het profielvak-cspe afnemen met derdejaars leerlingen doen er goed aan deze 

keuze van de school (optie A, optie B of persoonlijke keuze) in het examenreglement vast te 

leggen.  

 

Daarnaast is het goed om in het examenreglement vast te leggen hoe de school omgaat met de regel 

dat een kandidaat er ook voor kan kiezen om een of meer onderdelen A, B, C, .. van het profielvak-

cspe over te doen. Het examenreglement zou kunnen bepalen dat van tevoren (dat wil zeggen: na de 

eerste afname, maar vóór de herkansing zelf) schriftelijk wordt vastgelegd welke onderdelen de 

kandidaat overdoet en welke onderdelen niet worden overgedaan. Het verdient aanbeveling om de 

kandidaat en diens ouders/wettelijke vertegenwoordigers te laten ondertekenen dat 

-  de kandidaat zich er van bewust is dat de scores voor de onderdelen die worden overgedaan in 

          de plaats komen van de scores die hij voor deze onderdelen bij de eerste afname had behaald; 

-  de kandidaat zich er tevens van bewust is dat voor de onderdelen die hij niet overdoet, de  

          scores die hij voor de eerste afname heeft behaald blijven staan. 

 

Zo kan voorkomen worden dat een kandidaat na een weinig succesvolle herkansing achteraf met 

succes verhaal haalt, door te stellen dat hij liever geheel andere onderdelen zou hebben herkanst. 

 

Artikel 27 Diploma en cijferlijst 

 

Lid 9 

Op grond van dit artikel is het raadzaam om leerlingen die zowel opteren voor een diploma gemengde 

leerweg als een diploma theoretische leerweg, in te schrijven in de gemengde leerweg.  

Andersom – dat een TL-leerling na vaststelling ce-cijfers en de uitslag nog kan slagen voor GL – is 

niet geregeld. 

 

Artikel 27a Atheneumdiploma aan een gymnasium 

 

Als eenmaal de SE-cijfers vaststaan en het CE begint, is de keuze voor gymnasium of atheneum ook 

op de scholengemeenschap definitief; die kan dan niet meer worden teruggedraaid. 

 

Artikel 32 Bewaren examenwerk 

 

Naar aanleiding van een signaal dat de Erfgoedinspectie meldde bij de Inspectie van het Onderwijs, 

vraagt de Inspectie van het Onderwijs alle gegevens die betrekking hebben op het toekennen van 

diploma's tot nader order te bewaren. Er is namelijk sprake van een discrepantie tussen de Archiefwet 

en het Eindexamenbesluit VO. 

Zie voor nadere informatie: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/examen-voortgezet-

onderwijs/bewaartermijn-archiefbescheiden-toekennen-diplomas  

 

 

 

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 

De VO-raad heeft protocollen ontwikkeld voor het centraal examen. Ze bieden ondersteuning bij de 

voorbereiding, afname en beoordeling van de centrale examens. Ze zijn te vinden op www.vo-raad.nl. 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/examen-voortgezet-onderwijs/bewaartermijn-archiefbescheiden-toekennen-diplomas
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/examen-voortgezet-onderwijs/bewaartermijn-archiefbescheiden-toekennen-diplomas

