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Het Eindexamenreglement  

 

1     Eindexamen 

1.1 Algemeen 

1.1.1    Het eindexamen van het Comenius College is vastgesteld in het eindexamenreglement VMBO. Het 

examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Het is gebaseerd op het Examenbesluit 

en bevat regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken tijdens het  

eindexamen en de samenstelling van de commissie van beroep. Het examenreglement vormt de 

verbinding tussen wet- en regelgeving en overheidsvoorschriften enerzijds en de schoolinterne 

regelgeving anderzijds. 

 

1.1.2    Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen.  

 

1.1.3    Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van bovengenoemd besluit. Het 

Eindexamenbesluit is te vinden op www.Examenblad.nl 

 

1.1.4   Het examenreglement wordt voor 1 oktober aan de inspectie toegezonden. 

  

1.1.5   Het examenreglement wordt voor 1 oktober aan de kandidaten verstrekt .  

 

1.1.6    De directeur wijst één van de personeelsleden van de school aan als examensecretaris van het 

examen. Deze secretaris is belast met de organisatie en de afhandeling van het schoolexamen en het 

eindexamen op de vestiging. 

 

1.1.7    Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en bij de meeste vakken tevens uit een 

centraal examen (artikel 7 van het Examenbesluit). 

2         Schoolexamen 

2.1         Algemeen 

2.1.1 Het schoolexamen VMBO begint bij de start van het derde leerjaar. Het schoolexamen, van een vak dat 

wordt afgesloten met een cse, wordt afgesloten tenminste een week voor de aanvang van het centraal 

examen in het vierde leerjaar. 

 

2.1.2 Voor een vak in het VMBO waarin geen centraal examen wordt afgelegd, bepaalt de algemeen directeur 

het tijdstip waarop het schoolexamen wordt afgesloten. 

 

2.1.3 De kandidaten kiezen, met inachtneming van het bepaalde in het Examenbesluit, in welke vakken zij 

eindexamen willen afleggen. 

 

2.1.4 Het examenreglement is ook van toepassing op repetities, overhoringen, toetsen en werkstukken die 

niet in de toets weken worden afgenomen, maar wel deel uitmaken van het schoolexamen. 

 

http://www.examenblad.nl/
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2.2  Inrichting van het schoolexamen 

 

2.2.1 Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat: 

• een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten; 

• een overzicht van de behaalde resultaten en vorderingen; 

• informatie over het handelingsdeel. 

  

Het examendossier begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. 

 

2.2.2 Voor het VMBO kan het schoolexamen bestaan uit: 

• schriftelijke en mondelinge toetsen; 

• praktische opdrachten; 

• het sectorwerkstuk; 

• handelingsdelen. 

 

2.2.3 Op grond van het Examenbesluit stelt de algemeen directeur jaarlijks voor 1 oktober het Programma 

van Toetsing en Afsluiting vast. In het Programma van Toetsing en Afsluiting worden per leerweg 

tenminste aangegeven: 

• de onderdelen van het examenprogramma die in de loop van het schoolexamen worden getoetst in de 

diverse leerjaren; 

• de wijze waarop de toetsing geschiedt; 

• de weging van de betreffende toets of praktische opdracht. 

 

2.3  Beheer van het examendossier 

 

2.3.1 De verantwoordelijkheid voor het beheer van het examendossier ligt bij de vestigingsdirecteur. Deze 

kan de verantwoordelijkheid delegeren. 

 

2.3.2 De verschillende onderdelen van het schoolexamen dienen als volgt beheerd en bewaard te worden: 

• Schriftelijke toetsen 

De opgaven, het correctievoorschrift met de beoordelingsnormen en de voor het werk toegekende 

cijfers dienen per toets centraal op school bewaard te worden. 

• Mondelinge toetsen 

Van deze toetsen moeten alleen de aan de toets toegekende cijfers centraal geregistreerd worden. 

• Praktische opdrachten 

Een praktische opdracht dient afgerond te zijn op de einddatum zoals die vermeld wordt in het 

Programma van Toetsing en Afsluiting. De cijfers voor de praktische opdrachten worden centraal 

geregistreerd. Ook wordt van elke praktische opdracht de opgave centraal bewaard. 

• Profielwerkstuk (MAVO) 

Het profielwerkstuk moet na definitieve beoordeling met voldoende of goed door de leerling thuis 

bewaard worden. 
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• Handelingsopdrachten 

De onderdelen / producten van de handelingsopdrachten worden door de leerling thuis in dossiers 

bewaard. Deze onderdelen / producten kunnen pas in de dossiers opgeborgen worden als ze door de 

vakdocent of decaan /  mentor beoordeeld zijn. De beoordelingen worden centraal geregistreerd. De 

dossiers moeten op aanwijzing van de vakdocent of decaan / mentor mee naar school genomen 

worden. 

  

2.3.3 Rapportage. Naast centrale registratie door de school krijgen de leerlingen tenminste na elke periode 

een overzicht met de resultaten van het examendossier via SOM, bevattende: de cijfers voor 

schoolexamentoetsen, cijfers voor praktische opdrachten, afgevinkte handelingsopdrachten, cijfers voor 

herkansingen, beoordeling profielwerkstuk. 

 

2.4  Mededelingen resultaten van het schoolexamen 

 

2.4.1 Minstens een week voor de aanvang van het centraal examen maakt de secretaris van het eindexamen 

aan de kandidaat schriftelijk bekend, de copy wordt door ouders/verzorgers ondertekent en ingeleverd 

bij de examensecretaris/administratie;  

• welke cijfers de kandidaat heeft behaald voor het schoolexamen in de vakken waarin hij tevens centraal 

examen zal afleggen; 

• welke eindcijfers de kandidaat heeft behaald in de vakken van de afgelegde schoolexamens waarvoor 

geen centraal examen wordt afgelegd; 

• de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; 

• de beoordeling van het profielwerkstuk. 

 

2.5  Inleveren werk van het schoolexamen/examendossier 

 

2.5.1 In het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn data bepaald waarop praktische opdrachten, 

handelingsdelen en het profielwerkstuk moeten worden afgerond. Wanneer een praktische opdracht  

niet op tijd is ingeleverd kan het cijfer 1 worden toegekend. Als het profielwerkstuk niet uiterlijk op 

genoemde datum is ingeleverd, d.w.z. uiterlijk 1 week voor de uitslag van het examen, ontvangt de 

leerling geen diploma. Wanneer een handelingsopdracht niet op de einddatum is afgerond/ ingeleverd, 

kan de betreffende leerling niet deelnemen aan het cse van het vak waar het handelingsdeel betrekking 

op heeft. Voor verdere gevolgen zie artikel 3.2: Onregelmatigheden bij schoolexamen en centraal 

examen. 

 

2.5.2 Het inleveren van werkstukken, mappen e.d. dient op de in het PTA vermelde datum te geschieden. Het 

inleveren geschiedt in principe bij de examinator waarbij voor ontvangst getekend wordt. Is deze niet 

bereikbaar, dan kan eventueel worden ingeleverd bij de vestigingsdirecteur of een door de 

vestigingsdirecteur hiertoe gemachtigde functionaris. 
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2.6  Afwezigheid en te laat komen bij het schoolexamen. 

 

2.6.1 Indien de leerling om een geldige reden, ter beoordeling van de vestigingsdirecteur of een door 

haar/hem daartoe gemachtigde functionaris, een onderdeel van het schoolexamen niet kan doen op het 

daarvoor vastgestelde tijdstip, dan wordt hij in de gelegenheid gesteld het betreffende onderdeel alsnog 

af te leggen. 

 

2.6.2 De leerling is verplicht tijdens toetsen van het schoolexamen aanwezig te zijn. Alleen wegens ziekte of 

andere zwaarwegende redenen kan de vestigingsdirecteur toestaan een of meerdere toetsen te 

verzuimen.   

 

2.6.3 Voor onze organisatie en administratie is het noodzakelijk om ziekmeldingen schriftelijk te ontvangen. 

Als een leerling een toets of een onderdeel daarvan, zoals een spreekbeurt, een boekpresentatie of een 

repetitie, deel uitmakend van het schoolexamen, niet kan maken door ziekte geldt de volgend 

procedure: 

De ouders/verzorgers bellen/ verzenden een bericht via het ouderportaal op de dag waarop een deel 

van het schoolexamen gemaakt wordt naar school om de leerling ziek te melden. Als de leerling reeds 

langere tijd ziek is, moet er ook op de dag van het schoolexamen gebeld worden (zie ook 2.1 deel A). 

 

2.6.4 Als er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor een leerling niet kan deelnemen aan het 

schoolexamen of niet in staat is een opdracht op tijd af te ronden, neemt een van de ouders/verzorgers 

contact op met de vestigingsdirecteur om daarover te overleggen. 

 

2.6.5 Een eenmaal gemaakt werk kan achteraf niet meer door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden 

ongeldig worden verklaard. 

 

2.6.6 In geval van absentie bij een toets voor het schoolexamen zonder voorafgaande toestemming van de 

vestigingsdirecteur beslist deze of het verzuim een geldige reden had. 

 

2.6.7 Indien om geldige redenen niet aan een toets van het schoolexamen kan worden deelgenomen, wordt 

de gelegenheid geboden om de desbetreffende toets alsnog af te leggen. Binnen vijf werkdagen na 

terugkeer op school na een periode van afwezigheid dient met de docent(en) een afspraak te zijn 

gemaakt over het tijdstip waarop de toets(en) moet(en) worden ingehaald. 

 

2.6.8 Indien zonder geldige redenen niet aan een toets van het schoolexamen is deelgenomen, is artikel 4.2 

(Onregelmatigheden bij schoolexamen en centraal examen ) van toepassing en beslist de 

vestigingsdirecteur (gedelegeerd door de algemeen directeur) welke in dat artikel genoemde 

maatregelen wordt (worden) genomen. Het aantal herkansingen nemen dan af. 

 

2.6.9 Indien de leerling bij een schriftelijke toets te laat komt neemt hij voor de rest van de voor de toets 

vastgestelde tijd deel en heeft dus geen recht op extra tijd.  

 

2.6.10 Een leerling die te laat is bij een luistertoets kan in principe niet meer bij die toets worden toegelaten.  
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2.7  Beoordeling van het Schoolexamen 

 

2.7.1 Aan de hand van de beoordelingen drukken examinatoren hun eindoordeel over kennis, inzicht en 

vaardigheid van een kandidaat uit in een eindcijfer voor het Schoolexamen. Daarbij gebruiken zij een 

schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 ( deze cijfers worden afgerond op 1 decimaal achter de 

komma). 

 

2.7.2 Het gewicht van de cijfers is vermeld bij de gedetailleerde beschrijving van ieder vak afzonderlijk in het 

PTA. 

 

2.7.3 Bij een onderdeel dat schriftelijk wordt geëxamineerd, stelt de examinator het cijfer vast op basis van 

een correctievoorschrift. 

 

2.7.4 In de specifieke examenbeschrijvingen per vak of programma (PTA’s) is aangegeven op welke wijze 

wordt getoetst. 

 

2.7.5 Bij alle vakken en programma’s kunnen praktische opdrachten voorkomen, waarbij zowel het proces als 

het product wordt beoordeeld. Vooraf wordt schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld wat de 

beoordelingscriteria zijn. 

 

2.7.6 Het handelingsdeel bestaat uit opdrachten waarvan per kandidaat door de examinator moet worden 

vastgesteld of deze naar behoren zijn uitgevoerd. 

 

2.7.7 Voor zover voor afzonderlijke vakken aan beoordelingen van bepaalde onderdelen een bepaald gewicht 

is toegekend, volgen de examinatoren deze gewichtstoekenning en wordt het eindoordeel voor het 

schoolexamen bepaald op het gewogen gemiddelde. 

 

2.7.8 Het cijfer van een toets van het schoolexamen wordt door de examinator bepaald. Wanneer bij toetsen 

een deskundige (meestal een vakcollega) aanwezig is, zal de examinator met zijn collega wel overleg 

voeren, maar neemt de examinator bij verschil van mening uiteindelijk de beslissing. 

 

2.7.9 Het cijfer van iedere toets dat voor het bepalen van het eindcijfer per vak meetelt, wordt door de 

examinator zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee schoolweken na de toets aan de kandidaat 

meegedeeld. 

 

2.7.10 De kandidaten hebben het recht het gemaakte werk in te zien en met de examinator te bespreken.  

 

2.7.11 Als de leerling bezwaar heeft tegen de uitslag van een toets, dan tekent hij bezwaar aan bij de 

Commissie van Beroep binnen vijf schooldagen na de officiële publicatie van het cijfer op de cijferlijst. 

(Zie hiervoor artikel 4.3). 

 

2.7.12 Alvorens bezwaar aan te tekenen neemt de leerling altijd eerst contact op met de docent en de 

vestigingsdirecteur. 
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2.8  Regels voor afronding van het schoolexamen 

 

2.8.1 Een kandidaat in de theoretische en gemengde leerweg heeft het schoolexamen afgerond indien: 

• het profielwerkstuk is beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en  

• Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en  

• de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte, het 

sectordeel en het vrije deel als aangegeven in het programma voor toetsing en afsluiting zijn afgelegd 

en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen en 

• de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond. 

 

2.8.2 Een kandidaat in de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg heeft het schoolexamen afgerond 

indien: 

• Kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding zijn beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ en  

• de praktische opdrachten en toetsen van de overige vakken uit het gemeenschappelijk gedeelte, het 

sectordeel en het beroepsgerichte programma als aangegeven in het programma voor toetsing en 

afsluiting zijn afgelegd en derhalve voor deze vakken een eindcijfer is verkregen en 

• de handelingsdelen van de door de kandidaat gevolgde vakken naar behoren zijn afgerond. 

 

 2.8.3 Verdere regels voor afronding van het schoolexamen zijn: 

• Het schoolexamen moet zijn afgerond (minimaal één week) voor aanvang van het eerste tijdvak van het 

centraal examen. 

• Een kandidaat die een handelingsdeel van het schoolexamen voor welk vak dan ook niet afgerond 

heeft, heeft het schoolexamen niet afgerond en mag dus voor geen enkel vak deelnemen aan het 

centraal examen.  

• Voor vakken waarvoor geen centraal examen wordt afgelegd en voor zover van toepassing het 

profielwerkstuk, moet het schoolexamen uiterlijk één week voordat de uitslag van het examen wordt 

vastgesteld, zijn afgerond. 

 

2.9  Herkansingen van het schoolexamen VMBO 

 

2.9.1 Het Comenius College kent de mogelijkheid van het maken van herkansingen.  

• Na afloop van de derde PTA week mag de leerling 3 herkansbare toetsen (S) herkansen. 

• Praktische opdrachten vallen niet onder deze herkansingsregel. 

• Na afloop van de derde PTA week, nadat de resultaten van die periode zijn bekend gemaakt, bespreekt 

de mentor met de leerling de behaalde resultaten. Hij adviseert over de herkansing.   

• Een leerling mag herkansen als alle handelingsdelen voor de betreffende periode naar behoren zijn 

afgerond. 

• Bij de herkansing telt het hoogste cijfer. 

• De wijze waarop de herkansingen plaatsvinden, wordt op de vestiging bepaald.  

. PTA week 4 van begin april is niet herkansbaar! 

 

2.9.2 Een handelingsdeel dat niet naar behoren uitgevoerd is, moet in principe in hetzelfde jaar opnieuw 

gedaan worden. De docent bepaalt of dezelfde activiteit of een vervangende activiteit wordt gedaan. 
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2.9.3 De leerling kan binnen een maand na afronding van het profielwerkstuk met een verbeterde versie 

komen. Het zal met name betekenen dat de laatste stappen van het stappenplan van het  

profielwerkstuk worden overgemaakt op de vestiging in de eigen tijd.. 

 

2.9.4 Het vak maatschappijleer I uit het gemeenschappelijk deel wordt beoordeeld met een cijfer. Het vak 

kent alleen een schoolexamen, daarom wordt het gemiddelde cijfer van dit vak afgerond op een heel 

cijfer (afronding op het 2e cijfer na de komma). Indien een kandidaat voor maatschappijleer I een 

eindcijfer heeft, dat lager is dan een zes, is de school verplicht herkansingen aan te bieden totdat het 

cijfer een afgeronde voldoende is. De herkansing dient tenminste één week voor de vaststelling van de 

CSE uitslag te worden afgenomen.  

 

 

3 Het centraal examen 

 

3.1 Algemeen 

 

3.1.1 Het centraal examen kan bestaan uit een: 

• Centraal schriftelijk examen (CSE) 

• Centraal praktisch examen (CPE)  

• Centraal schriftelijk praktisch examen (CSPE) 

3.2 Afwezigheid bij centraal examen 

 

3.2.1 Wanneer een leerling wegens aantoonbare ziekte niet aan een toets van het centraal examen heeft 

kunnen deelnemen, dient dit door een van de ouders /verzorgers zelf voor de aanvang van het 

betreffende examen te worden meegedeeld aan de vestigingsdirecteur, onder de uitdrukkelijke 

mededeling dat er een centraal examentoets gemist zal worden. Controle door middel van huisbezoek 

door de schoolleiding is mogelijk. 

3.3 Materiaal en papier 

 

3.3.1 Jassen, tassen, mobiele telefoons, e.d. mogen niet in het examenlokaal mee worden genomen. 

 

3.3.2 De boeken, tabellen en rekenmachines die je mag gebruiken, kunnen aan het begin van elke 

examenzitting worden gecontroleerd. Als er iets niet in orde is, loop je het risico dat je het zonder het 

desbetreffende hulpmiddel moet stellen. Als je niet zeker weet wat wel en niet mag, vraag dat dan aan 

de betreffende docenten. Je mag het werk niet met potlood maken! Dit laatste is niet van toepassing op 

tekeningen en grafieken. 

 

3.3.3 Het examenwerk moet worden gemaakt op papier van school, zogenaamd gewaarmerkt papier. De 

school verstrekt eveneens gewaarmerkt kladpapier; dat kladpapier moet ingeleverd worden bij het 

verlaten van de examenzaal, maar mag na sluiting van de zitting opgehaald worden met opgaven van 

het gemaakte vak. 

 Tipp-ex is verboden. 
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3.3.4 Vermeldt het examennummer, het vak, de leerweg en de naam (v00r- en achternaam) op elk papier. Als 

er meer leraren voor hetzelfde vak zijn, zet dan de afkorting van de docent ook op de voorkant. 

 

3.4 Gedragsregels bij het centraal examen 

 

3.4.1  Bij zittingen van het centraal examen zorgt de leerling ervoor 30 minuten voor de aanvang van een 

examenzitting aanwezig te zijn op de plaats waar de examenzitting plaatsvindt. De plaats waar het 

examen wordt afgenomen, staat voor elke examen dag vermeld in een uit te reiken rooster. 

 

3.4.2 Als de leerling bij een zitting van het centraal examen eventueel toch te laat is, mag hij, uiterlijk tot een 

half uur na het begin van de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. De leerling levert evenwel 

het gemaakte examenwerk in op het daarvoor vastgestelde tijdstip, zoals dat ook voor andere 

kandidaten geldt. 

 

3.4.3 Komt de leerling meer dan een half uur te laat, dan mag hij aan een zitting niet meer deelnemen. 

 

3.4.4 Bij de zittingen van het centraal examen moet de leerling minimaal 75 minuten aan het examen 

besteden; eerder mag hij niet weg. Gedurende het laatste kwartier mag de leerling het examenlokaal 

ook niet verlaten. Een surveillant geeft overigens altijd  aan, dat het laatste kwartier is aangebroken. De 

leerling wacht aan het einde van de zitting altijd tot een van de surveillanten aangeeft, dat vertrekken is 

toegestaan. 

 

3.4.5 Mochten zich omstandigheden voordoen die geconcentreerd werken bemoeilijken, dan dient de leerling 

een van de surveillanten direct in te lichten, waarna er passende maatregelen getroffen kunnen worden. 

 

3.4.6 Bij zittingen van het centraal examen mogen de opgaven niet voor het officiële einde van de 

examenzitting buiten het examenlokaal worden gebracht. 

 

3.4.7 Door deelname aan een examenzitting geeft de leerling te kennen op de hoogte te zijn van en in te 

stemmen met de strekking van dit examenreglement. 

3.5 Toezicht tijdens het centraal examen 

 

3.5.1 Tijdens de toets mogen de toezichthouders geen enkele mededeling of inlichting over het werk 

verstrekken, anders dan eventueel van overheidswege, d.m.v. een erratum, moet worden gedaan. 

 

3.5.2 Tijdens het uitdelen en innemen van de opgaven dient er volkomen rust te heersen in de examenzaal. 

 

 

3.5.3 Zonder toestemming van een toezichthouder mag het examenlokaal niet worden verlaten, ook niet voor 

een bezoek aan het toilet. 

 

3.5.4 Wordt een leerling tijdens een examenzitting onwel, dan kan deze onder begeleiding de examenzaal 

verlaten. In overleg wordt beoordeeld of na enige tijd het examenwerk hervat kan worden. 
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3.5.5 Kandidaten die aan het einde van een zitting nog aanwezig zijn, mogen het examenlokaal pas verlaten 

nadat hun werk door een surveillant is ingenomen. 

 

3.5.6 De examinator of een surveillant is bevoegd passende maatregelen te treffen ten aanzien van de 

kandidaat die zich tijdens een examenzitting niet gedraagt zoals redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden. De algemeen directeur beslist welke maatregelen worden genomen. 

 Voor de mogelijke maatregelen zie hoofdstuk 4.2: Onregelmatigheden bij het schoolexamen en centraal      

examen 

4 Klachten en onregelmatigheden 

4.1  Verschil van opvatting en hardheidsclausule 

 

4.1.1   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de algemeen directeur. Leidt toepassing van dit 

reglement kennelijk tot onbillijkheden voor de kandidaat, dan is de algemeen directeur binnen de 

bepalingen van het Besluit Eindexamens bevoegd van de bepalingen van het reglement af te wijken. 

4.1.2 Kandidaten die op de in het eerste lid genoemde hardheidsclausule een beroep willen doen, richten 

hiertoe een beargumenteerd schriftelijk verzoek tot de algemeen directeur. Deze neemt daarop zo 

spoedig mogelijk een besluit en deelt dit mede aan de betrokkenen. 

4.1.3  In de situatie beschreven in 4.1.1 en 4.1.2 dient de kandidaat altijd eerst te overleggen met de 

vestigingsdirecteur. 

 

4.2  Onregelmatigheden 

 

4.2.1.  Indien een kandidaat of een groep van kandidaten zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen 

aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de algemeen directeur maatregelen 

nemen. 

 

 4.2.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen 

worden, kunnen zijn: 

a) het toekennen van het cijfer 1.0 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 

b) het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen/zittingen van het 

schoolexamen of het centraal examen 

c) het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of 

het centraal examen 

d) de bepaling dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen 

in door de algemeen 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 het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 

staatsexamencommissie. 

 

 4.2.3. Indien met betrekking tot een toets/opdracht de uitkomst niet op een eerlijke en betrouwbare wijze kan 

worden vastgesteld, kan de algemeen directeur ten aan zien van alle kandidaten besluiten lid 4.2.2 toe 

te passen. 
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4.2.4.   Alvorens een beslissing ingevolge lid 4.2.2 genomen wordt, hoort de algemeen directeur de kandidaat. 

De kandidaat kan zich laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige. De algemeen 

directeur deelt haar beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval 

schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in lid 4.2.2. d. De 

schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en aan de ouders, 

voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 

 

4.3  Klachten en commissie van beroep 

 

4.3.1.  De kandidaat kan tegen een beslissing van de algemeen directeur in beroep gaan bij de door de 

algemeen directeur van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep 

mogen de algemeen directeur en de betrokken examinator c.q. de betrokken examinatoren geen deel 

uitmaken. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de 

kandidaat is gebracht schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld. De kandidaat zendt gelijktijdig 

een afschrift van het bezwaarschrift aan de algemeen directeur van de school. De commissie stelt een 

onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed 

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 lid 4.3.2. De commissie 

deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, de algemeen directeur en de inspectie. 

 

4.3.2  De commissie van beroep behandelt zowel geschillen met betrekking tot het schoolexamen als tot het 

centraal examen. 

 

4.3.3 De samenstelling van de Commissie van Beroep bestaat uit minimaal drie leden en maximaal vijf leden. 

De leden van de Commissie worden benoemd door de algemeen directeur van het Comenius College.  

Niet tot lid van de Commissie kunnen worden benoemd de algemeen directeur van het Comenius 

College, personeelsleden van desbetreffende vestiging en leerlingen. De Commissie wijst uit haar 

midden een voorzitter aan. De Commissie wordt ondersteund door een jurist van het CVO.  

5 Uitslag 

 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Het centraal examen. De cijferbepaling bij het centraal examen wordt door de commissie die de 

opgaven vaststelt, geregeld. Het werk wordt beoordeeld door de examinator en eventueel een 

gecommitteerde. De cijfers worden tot op een decimaal nauwkeurig bepaald, evenals bij het 

schoolexamen. 

 

5.1.2 Weging schoolexamen t.o.v. het centraal examen. Het schoolexamen bepaalt bij alle leerwegen de helft 

van het eindcijfer. 

 

5.1.3 Het centraal examen in de KB en de BB heeft de vorm van een centraal schriftelijk en praktisch examen 

(CSPE) voor de beroepsgerichte vakken en een CSE voor de algemene vakken. 
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Het CSE-cijfer en het CSPE-cijfer telt voor de helft mee in de cijferbepaling van het CE voor de BB en 

de KB. 

 

5.2 Einduitslag, herexamen, diploma’s en certificaten 

 

5.2.1 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 

van 1 tot en met 10. 

 

5.2.2 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. Dit cijfer wordt afgerond op een heel getal. 

 De kandidaat die eindexamen VMBO heeft afgelegd, is geslaagd indien hij: 

• voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige 

examenvakken een 6 of hoger, of 

• voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 (niet zijnde het vak Nederlands) heeft 

behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, of 

• voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken 

een 6 of hoger waarvan tenminste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van het 

afdeling vak of intra sectorale programma in de Basisberoepsgerichte en de Kaderberoepsgerichte 

leerweg wordt meegerekend als twee eindcijfers. 

• het gemiddelde cijfer voor het CE moet voldoende zijn. Een leerling is dus gezakt als het gemiddeld 

cijfer voor het CE lager is dan een 5,5 (voor de zes examenvakken moet een leerling in totaal 33 

punten behalen). Het gemiddeld centraal examencijfer moet on afgerond een 5,5 of hoger zijn. Een 

leerling kan dus niet slagen met gemiddeld een onvoldoende (5.49 of lager) voor het CE. 

• het eindcijfer voor het vak Nederlands een 5 of hoger is. 

• Bij een onvoldoende eindresultaat (gezakt), laat de school één vak naar keuze buiten beschouwing  

als een leerling daarmee kan slagen. Dit vak, met bijbehorende resultaten, komt wel op de 

cijferlijsten te staan. Het kernvak Nederlands mag niet buiten beschouwing gelaten worden. 

 

 Onder de vakken met cijferbeoordeling valt ook het verplichte vak maatschappijleer 1. Lichamelijke 

opvoeding en kunstvakken inclusief ckv moeten voldoende worden beoordeeld. Deze regels gelden voor 

alle leerwegen in het VMBO. 

 

5.2.3 De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden (zie 5.2.2), is 

afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing. 

 

5.2.4 Leerlingen kunnen, nadat ze een volledig examen hebben afgelegd, in twee verschillende vakken 

centraal herexamen doen. Het herexamen vindt plaats in tijdvak 2 of tijdvak 3. Wanneer een 

integratieve eindopdracht als onvoldoende wordt beoordeeld, stelt de eerste corrector in overleg met de 

tweede corrector vast wat de leerling alsnog moet doen om te voldoen aan de eisen van het werkstuk. 

Een aanvullende opdracht stelt hem in staat om voor het werkstuk aan de herkansing deel te nemen. 

Een als voldoende beoordeeld werkstuk kan niet herkanst worden. Na het vaststellen van de uitslag 

mag elke kandidaat in hetzelfde jaar in het eerstvolgende tijdvak in een vak aan het herexamen van het 

centraal examen deelnemen. De kandidaten die van dit recht gebruik wensen te maken, doen daartoe 

een schriftelijk verzoek aan de vestigingsdirecteur. Indien kandidaten afzien van herexamen of zich niet 

tijdig aanmelden, wordt voor hen de uitslag definitief. Voor degenen die wel om een herexamen 
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verzoeken, heeft de uitslag een voorlopig karakter. Bij herkansing van het centraal examen blijven de 

resultaten van het schoolexamen onveranderd. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en 

de bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Na 

afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de kandidaat meegedeeld.  

Naast het herkansen van een vak bij het centrale examen, mag ook het CSPE (of een deel ervan)  

herkanst worden. Dit kan voordat het volledige examen is afgelegd. Een kandidaat bepaalt met de 

vakdocent welk onderdeel wordt herkanst. 

 

5.2.5 Cijferlijst. Aan elke geslaagde en afgewezen kandidaat wordt een cijferlijst verstrekt waarop de 

beoordeling van het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers voor de 

examenvakken, de beoordeling van kunstvakken inclusief ckv en lichamelijke opvoeding, voor zo ver 

beoordeling rekenen alsmede de uitslag van het examen. Voor de GL en TL leerlingen wordt ook de 

beoordeling van het profiel werkstuk vermeld. 

  

5.2.6 Diploma. Aan elke geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt, waarop de vakken worden 

vermeld die bij de bepaling van de uitslag betrokken zijn. Duplicaten van de diploma’s worden niet 

uitgereikt. 

 

5.2.7 Certificaten. Aan een definitief afgewezen kandidaat van het VMBO  die de school verlaat en die voor 

een of meer vakken een van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer van 6 of meer heeft 

gehaald, wordt een certificaat uitgereikt. Het certificaat vermeldt in ieder geval het vak of de vakken 

waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft gehaald, het voor dat vak of die vakken 

behaalde eindcijfer, de cijfers behaald voor het schoolexamen en voor het centraal examen daarin, de 

soort van school waarin het examen heeft plaatsgevonden, alsmede de datum waarop de uitslag van 

het examen is vastgesteld.   

6 Bewaring en inzage 

 

Het werk van het centraal examen (en op CCN ook het S.E. werk) wordt, samen met de opgaven, door 

de secretaris van het eindexamen bewaard tot 1 februari van het volgend kalender jaar. Het werk is op 

school ter inzage in aanwezigheid van de docent, respectievelijk een lid van de directie. Dit werk mag 

niet worden gefotokopieerd. 

 

7 Bijzondere omstandigheden 

 

In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur. De algemeen directeur 

deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de betrokkenen; voor zover nodig: de kandidaat, 

examinatoren en de inspectie. 

Daar waar het Eindexamen Reglement onverhoopt strijdig is met (een onderdeel van) het PTA en/of 

andere, eventueel later ter beschikking gestelde, informatie, gelden de regels volgens het 

Eindexamenbesluit 

 

 


