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1 Begripsbepalingen vestigingsbijlage 
Combinatiecijfer Een cijfer zoals bedoeld in artikel 49 lid 3 en 4 van het  

Eindexamenbesluit VO. 

Examendossier Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het 
schoolexamen zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd 
gezag gekozen vorm. Het examendossier voor het vmbo omvat 
tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor de vakken, 
bedoeld in artikel 26g, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO of 
artikel 26i, tweede lid, van dat besluit, voor zover in die vakken geen 
eindexamen is afgelegd. 

Examenstof De aan de kandidaat te stellen eisen. 

Handelingsdeel Een handelingsdeel van het schoolexamen is een (kleine of grote) 
opdracht die voldoende moet worden afgerond. De leerling krijgt geen 
cijfer, maar een beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’. Het niet of 
onvoldoende afronden van een handelingsdeel betekent dat de 
leerling niet slaagt. 

Herkansen Het voor de tweede maal afleggen van een toets of andere 
prestatie waaraan een beoordeling voor het schoolexamen moet 
worden toegekend ter mogelijke vervanging van het resultaat dat 
bij de eerst geboden gelegenheid is behaald. 

Inhalen Het voor het eerst afleggen van een toets of praktische opdracht of 
andere prestatie waaraan een beoordeling voor het schoolexamen 
moet worden toegekend op een later vast te stellen tijdstip dan de 
eerst geboden gelegenheid 

Schoolexamenperiode Schoolexamenperiode een periode van ongeveer twee weken die ter 
afsluiting van een onderwijsperiode dient en daartoe wordt gevuld 
met toetsen die een beoordeling voor het schoolexamen opleveren. 

Studielasturen (SLU) Dit aantal uren omvat alle activiteiten die voor een leerling nodig 
zijn om zich in dit vak te bekwamen, dus lessen, huiswerk, practica, 
excursies, praktische opdrachten, het lezen van literatuur etc. 

Toets Beoordelende ofwel summatieve toets, in de vorm van bijvoorbeeld 
een schriftelijke toets, praktische opdracht, presentatie of 
mondeling. Een toets die een onderdeel van het examendossier 
afsluit met een beoordeling. 

Vakken Algemene vakken, profielvakken, beroepsgerichte keuzevakken en 
andere programmaonderdelen. 

Vakken behorende tot Tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving, fotografie, film, 

https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-49-uitslag-eindexamen/2021
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de beeldende vorming audiovisuele vorming. 

 

 

2 Eindexamen  
Het eindexamen bestaat uit een schooleigen deel, de schoolexamens (SE) en een centraal 
deel, het centraal examen (CE).  
 
 
3 De inrichting van het schoolexamen  
3.1 Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Dit 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 eindexamen aflegt en wordt ingericht overeenkomstig hetgeen voor ieder vak 
afzonderlijk in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is aangegeven.  
 
3.2  Het schoolexamen wordt – conform het PTA – afgenomen in vmbo 4. In afwijking op 
deze regel hebben de vakken aardrijkskunde, biologie en LO2 een PTA in vmbo 3 én vmbo 
4, en KCKV heeft een PTA in alleen vmbo 3.  
 
3.3 Toetsen die deel uitmaken van het schoolexamen hebben een afsluitend karakter.  
Het schoolexamen bevat per vak in elk geval alle verplichte eindtermen van het 
schoolexamenprogramma in dat vak. De toetsen bevatten een substantiële hoeveelheid 
leerstof. Per vak is het aantal toetsen beperkt. De eindtermen worden zo mogelijk maar 
één keer getoetst. 
 
 

4 Toegestane hulpmiddelen bij schoolexamens 
Naast het bepaalde in artikel 7, lid 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 van het CSG Examenreglement 
gelden de volgende voorwaarden: 
 
4.1 Op het voorblad van een schriftelijke toets, behorend tot het schoolexamen, is vermeld:  

a. de soort en de datum van de toets  
b. de tijdsduur van de toets  
c. uit hoeveel opgaven, items of pagina's het werk bestaat  
d. welke hulpmiddelen mogen worden gebruikt  

De kandidaat dient hiervan kennis te nemen en dient zich ervan te vergewissen dat hij de 
juiste opgave(n) en het juiste aantal opgaven heeft ontvangen.  
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4.2 Indien de kandidaat gebruik mag maken van een rekenmachine, is de kandidaat zelf 
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van een rekenmachine bij het schoolexamen. Als 
een atlas of Binas is toegestaan, stelt de school dit ter beschikking.  
Het is niet toegestaan hulpmiddelen met andere kandidaten te delen of deze van hen te 
lenen tijdens het schoolexamen. 
 
4.3 Hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, blijven buiten het examenlokaal. Ook een 
mobiele telefoon of ander apparaat waarmee met iemand contact kan worden gemaakt, 
zoals een smartwatch, en die uitstaat, is niet toegestaan in het lokaal. 
 

 

5 Beoordeling van het schoolexamen  
5.1 Het schoolexamen kent in het examendossier diverse toetsvormen, zoals:  

a. schriftelijke toetsen; 
b. mondelinge toetsen; 
c. luistertoetsen;  
d. praktische opdrachten die de leerling afsluit met bijvoorbeeld een verslag; 
e. bewegingsopdrachten voor het vak LO. 

 
5.2  Alle bij artikel 5.1 genoemde toetsvormen worden beoordeeld met een cijfer. De 
examinator gebruikt een cijfer van 1 tot en met 10, afgerond op één decimaal (CSG 
Examenreglement, artikel 9.1). 
De cijfers 1 tot en met 10 betekenen: 
1 = zeer slecht 6 = voldoende 
2 = slecht 7 = ruim voldoende 
3 = zeer onvoldoende 8 = goed 
4 = onvoldoende 9 = zeer goed 
5 = bijna voldoende 10 = uitmuntend 

 
5.3 Het eindcijfer van het schoolexamen voor het vak maatschappijleer wordt afgerond op 
een cijfer zonder decimaal.  
 
5.4  Het handelingsdeel Loopbaanoriëntatie en loopbaanontwikkeling (LOB), Kunstvakken 
1 (KCKV) en Lichamelijke Opvoeding (LO) uit het gemeenschappelijke deel worden, nadat 
is vastgesteld dat deze opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd, met een ‘voldoende’ of 
‘goed’ beoordeeld (CSG Examenreglement, artikel 9.2). 
 
5.5 Het profielwerkstuk wordt, nadat is vastgesteld dat deze opdracht naar behoren is 
uitgevoerd, beoordeeld met een ‘voldoende’ of ‘goed’ (CSG Examenreglement, artikel 9.3). 
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5.6 De examinator rondt tenminste tien dagen voor de aanvang van het centraal examen 
alle examenonderdelen van het schoolexamen af in overeenstemming met het PTA (CSG 
Examenreglement, artikel 10.6). 
 
 
6 Absentie tijdens het schoolexamen  
In aansluiting op het bepaalde in artikel 11, lid 1, 2, 3 en 4 van het CSG Examenreglement 
geldt bij absentie tijdens een schoolexamen de volgende voorwaarde.  
Wanneer een kandidaat wegens ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil 
onafhankelijke omstandigheid niet aan het schoolexamen deel kan nemen, moet dit door 
een ouder of verzorger, of door de kandidaat zelf wanneer hij 18 jaar of ouder is, vooraf of 
op de dag van afwezigheid telefonisch tussen 8.00 uur en 8.30 uur gemeld worden. Een 
ouder of verzorger, of de kandidaat zelf, belt naar 050 544 57 60 en spreekt bij afwezigheid 
van een medewerker de voicemail in. 
 
 
7 De procedure voor herkansing van het schoolexamen 
7.1 In aansluiting op het bepaalde in artikel 12, lid 1, 2, 3, 4 en 5 van het CSG 
Examenreglement geldt voor herkansingen dat van elke toets in het PTA wordt 
aangegeven of de kandidaat de toets kan herkansen.  
 
7.2 Herkansingen zijn alleen mogelijk voor schriftelijke schoolexamens. 
 
7.3 Herkansingen zijn alleen mogelijk voor toetsen van een schoolexamenperiode die als 
herkansbaar in het PTA vermeld staan. 
 
7.4 De kandidaat heeft recht op herkansing van toetsen die als herkansbaar vermeld staan 
in het PTA, met een maximum van twee herkansingen per schoolexamenperiode. 
 
7.5 Wanneer een kandidaat niet aanwezig is bij een schoolexamen, dan moet dit gemeld 
worden zoals in de absentieregeling is aangegeven (zie artikel 6 van dit 
examenreglement). De kandidaat haalt een gemiste schriftelijke toets vervolgens in op het 
vastgelegde inhaal- of herkansingsmoment. De kandidaat behoudt het recht op herkansing. 
De herkansing van de inhaaltoets behorend tot het schoolexamen vindt plaats in week 14 
voor de examenleerlingen en in week 27 voor de leerlingen uit voorexamenklassen. De 
kandidaat haalt een andere dan schriftelijke toets in in overleg met de docent en de 
examencommissie. 
 
7.6 Wanneer een kandidaat niet aanwezig is bij een inhaaltoets of herkansingstoets uit een 
schoolexamenperiode wegens ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil 
onafhankelijke omstandigheid, dan dient zijn ouder of verzorger, of de kandidaat zelf indien 
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hij 18 jaar of ouders is, zich af te melden volgens de procedure die beschreven is in artikel 
6 van dit examenreglement. De kandidaat behoudt dan zijn recht op herkansing.  
 
7.7 Inhaaltoetsen en herkansingstoetsen van schriftelijke schoolexamens vinden op een 
vooraf aangegeven moment plaats. De kandidaat dient zich op de door de 
examencommissie aangeboden wijze aan te melden voor de herkansing(en).  
Inhaaltoetsen en herkansingen worden aangeboden in: 
- week 49/50, voor de inhaaltoetsen en herkansingen van de examenklassen uit week 
44/45; 
- week 7/8, voor de inhaaltoetsen en herkansingen uit week 3/4; 
- week 14, voor de laatste inhaaltoetsen en herkansingen van de examenklassen; 
- week 19/20, voor de herkansingen van voorexamenklassen uit week 12/13; 
- week 27,voor de laatste inhaaltoetsen en herkansingen van voorexamenklassen. 
 
Er geldt een duidelijk vooraf gecommuniceerde deadline, waarvan niet wordt afgeweken. 
Opgave voor herkansingstoetsen na de gestelde deadline is niet mogelijk.  
 
7.8 Indien een kandidaat geen gebruik maakt van de aangeboden herkansing van een 
schoolexamenperiode, dan vervalt het recht op herkansing. Dit geldt ook voor kandidaten 
die zonder geldige reden afwezig zijn bij een aangeboden herkansing.  
 
7.9 In bijzondere gevallen, zoals bij langdurige ziekte of afwezigheid bij meerdere toetsen 
in een schoolexamenperiode, kan de examencommissie afwijken van artikel 7.8. 
 
7.10 De examensecretaris stelt de kandidaat voor het begin van het centraal examen in 
kennis van de behaalde eindbeoordelingen voor het schoolexamen (CSG 
Examenreglement, artikel 10.7) via SOM en door de resultaten schriftelijk kenbaar te 
maken.  
 
7.11 De kandidaat accordeert de behaalde eindbeoordelingen voor het schoolexamen door 
ondertekening van het cijferoverzicht.  
 
7.12 Indien de kandidaat geen gebruik maakt van het recht tot accorderen, dan zijn de 
cijfers en kwalificaties (bijvoorbeeld ‘voldoende’ of ‘goed’) definitief vastgesteld. De 
kandidaat – en ingeval van minderjarigheid diens ouders of verzorgers – worden geacht 
hiermee akkoord te zijn gegaan. De cijfers en beoordelingen zijn hiermee onherroepelijk 
vastgesteld. 
 
 

8 Herexamen schoolexamen maatschappijleer vmbo 
Zie artikel 13, lid 1, 2 en 3 in het CSG Examenreglement.  
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9 De inrichting van het Centraal Examen 
9.1 Het centraal examen wordt afgenomen in het laatste leerjaar, het examenjaar, voor de 
vakken Nederlands en Engels en vanuit het profiel met de vakken: 
Profiel Techniek Profiel Economie Profiel Zorg en 

Welzijn 
Profiel Landbouw 

Wiskunde 
Nask1 

Economie 
Een van de vakken: 
Wiskunde en Duits 

Biologie 
Een van de vakken: 
Wiskunde, 
Geschiedenis en 
Aardrijkskunde 

Wiskunde 
Een van de vakken: 
Biologie en Nask1 

Daarnaast hebben leerlingen binnen elke profiel twee vakken uit het door de school 
aangemerkte vrije deel. Naast de in de tabel genoemde vakken kunnen dat Nask2, 
Handvaardigheid en LO2 zijn. Daarvan heeft LO2 heeft geen centraal examen. 
 

 

10 Toegestane hulpmiddelen bij het Centraal Examen 
In aansluiting op het bepaalde in artikel 15, lid 2, lid 5 en lid 10, van het CSG 
Examenreglement gelden de volgende bepalingen: 
 
10.1 Kandidaten mogen bij het centraal examen uitsluitend gebruik maken van de 
hulpmiddelen die voor het desbetreffende vak zijn vastgelegd en vermeld op de website 
www.examenblad.nl.  
 
10.2 Het werk wordt met pen geschreven (en dus niet met potlood) met uitzondering van 
diagrammen (bijvoorbeeld tekeningen en grafieken). Het gebruik van correctielak is niet 
toegestaan.  
 
10.3 Hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, blijven buiten het examenlokaal. Ook een 
mobiele telefoon of ander apparaat waarmee met iemand contact kan worden gemaakt, 
zoals een smartwatch, en die uitstaat, is niet toegestaan in het lokaal. 
 
 
11 Absentie tijdens het Centraal Examen 
In aansluiting op het bepaalde in artikel 20, lid 1, 2, 3 en 4 van het CSG Examenreglement 
geldt bij absentie tijdens een centraal examen de volgende aanvullende voorwaarde.  
Wanneer een kandidaat wegens ziekte of andere omstandigheden niet aan een centraal 
examen deel kan nemen, moet dit door een ouder of verzorger of door de kandidaat zelf 
wanneer hij 18 jaar of ouder is, vooraf of op de dag van afwezigheid tussen 8.00 uur en 
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8.30 uur gemeld worden. Een ouder of verzorger, of de kandidaat zelf indien hij 18 jaar is of 
ouder, belt naar 050 544 57 60 en spreekt bij afwezigheid van een medewerker de 
voicemail in. 
 
 
12 De zak- en slaagregeling vmbo tl 
12.1 Artikel 49 van het Eindexamenbesluit VO beschrijft wanneer een leerling is geslaagd. 
De actuele zak- en slaagregeling is te vinden via de website van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens. 
 
 
13 De procedure voor herkansing van het Centraal Examen 
Naast het bepaalde in artikel 21, lid 1, 2 en 3 van het CSG Examenreglement geldt dat de 
kandidaat één examen mag herkansen.  
De kandidaat dient zich met een formulier aan te melden bij de examencommissie, vóór 
een door de examencommissie afgegeven datum en tijdstip, voor de herkansing van het 
centraal examen. 
 
 
14 Uitzonderingen op de geldigheidsduur van gemaakt examenwerk 
Er zijn geen vestigingsspecifieke uitzonderingen op de geldigheidsduur van gemaakt 
examenwerk. Het CSG Examenreglement, artikel 14, lid 1 t/m 3, is van toepassing. 
 
 

15  Het Programma van Toetsing en Afsluiting 
In het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn opgenomen: 
- de onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen worden getoetst; 
- de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, waaronder de eisen die worden 

gesteld aan het profielwerkstuk en de eisen die worden gesteld aan het schoolexamen 
Rekenen voor kandidaten zonder wiskunde in het pakket; 

- de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen 
plaatsvinden, waaronder toegestane hulpmiddelen; 

- de herkansbaarheid van het schoolexamen; 
- voor zover mogelijk een werkwijze om voor kandidaten die tussentijds instromen of van 

schoolsoort veranderen een maatwerk-PTA op te stellen. 
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