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Voorwoord 
 
Aan de eindexamenkandidaten  
Hierbij ontvangt u het examenreglement vwo/havo/vmbo cohort 2021-2022 gebaseerd op de thans 
bekende regelgeving, zoals die geldt voor het vavo.  
De regels voor het verloop van het schoolexamen en het centraal examen zijn in dit document 
opgenomen.  
Belangrijk is bijvoorbeeld de geldende slaag- / zakregeling voor het centraal examen. Bij de informatie 
over de organisatie van het schoolexamen is onder andere de inhaal- en herkansingsregeling van 
belang.  
In een ander document vindt u de toelichting bij de programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) van 
de verschillende vakken. Zowel het examenreglement als het PTA zijn te vinden op de 
downloadpagina van VISTA College vavo Heerlen of in de elektronische omgeving van Magister van 
VISTA College vavo Maastricht. 
Wij verzoeken u het examenreglement en het PTA nauwkeurig te bestuderen, met name de 
bepalingen waarin gesproken wordt over mogelijke (ernstige) gevolgen van verzuim. 
Als laatste merken we op dat er overal in dit document waar hij staat ook zij gelezen kan worden.  
 
Wij wensen u een succesvol jaar toe,  
Dhr. J. Kuijpers voorzitter examencommissie VISTA College vavo. 
Dhr. R. Gaj, extern lid examencommissie VISTA College vavo 
Mw. E.M.A. Theelen secretaris examencommissie VISTA College vavo Heerlen  
Dhr. F.M.H. Caris, secretaris examencommissie VISTA College vavo Maastricht 
Mw. V. Stevens, lid examencommissie VISTA College vavo 
Dhr. J. Moulen lid examencommissie VISTA College vavo  
Dhr. K. Luijten, lid examencommissie VISTA College vavo 
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Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen  
 

Begripsbepalingen 
 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

bevoegd gezag het College van Bestuur, VISTA college; 

centraal examen 
het centraal examen dat het einde van de diploma-lijn vwo, havo 
en vmbo-tl markeert; 

commissie van Beroep voor de 
Examens  

de door het bevoegd gezag van een instelling op grond van artikel 
7.5.1. van de WEB ingestelde commissie, die oordeelt over het 
beroep, ingesteld door een student, tegen een besluit van een 
examencommissie of examinator  

deeleindexamen 
een examen in een of meer van de voor het desbetreffende 
eindexamen voorgeschreven vakken; 

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs; 

eindexamen 
een examen in het geheel van de voor het desbetreffende examen 
voorgeschreven vakken; 

examenbureau 
de afdeling die belast is met de uitvoering van het 
schoolexamentraject en de examinering vavo; 

examencommissie 

De examencommissie van VISTA College vavo valt onder de 
verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het cluster 
TEX. De examencommissie van vavo is belast met de organisatie 
en de evaluatie van de toetsing en examinering binnen vavo en 
bestaat uit een voorzitter, de examensecretaris vavo en een 
teamafgevaardigde van vavo; 

examenstof de aan de kandidaat te stellen eisen;  

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

gecommitteerde 
een gecommitteerde in de zin van artikel 36 van het 
eindexamenbesluit; 

herkansing 
het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan het centraal examen, 
als bedoeld in artikel 51, eerste lid van het eindexamenbesluit; 

instelling voor educatie en 
beroepsonderwijs 

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1. van de Wet Educatie en 
Beroepsonderwijs; 

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

Onze Minister Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

opleiding vavo 
een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als 
bedoeld in artikel 7.3.1., eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
Educatie en Beroepsonderwijs; 

opleidingsmanager 
de opleidingsmanager VISTA College Vavo Heerlen en Vavo 
Maastricht  

profielwerkstuk het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk; 

PTA Programma van Toetsing en Afsluiting; 

resultaatverbeteringstoets 
het opnieuw deelnemen aan een van de schriftelijke 
schoolexamens, mits men voldoet aan het examenreglement. 

school VISTA College opleidingseenheid vavo; 

staatsexamencommissie 
een commissie als bedoeld in artikel 60 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs; 

toets 
een toets met schriftelijke en/of mondelinge vragen en 
opdrachten, of een praktische opdracht; 

WEB Wet educatie beroepsonderwijs 
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Artikel 1.1 Toelating tot het eindexamen  
Het bevoegd gezag van VISTA College Vavo geeft de student de gelegenheid een eindexamen of een 
of meer deeleindexamens af te leggen, zoals artikel 2 van het Eindexamenbesluit VO dat aangeeft. 
Het bevoegd gezag kan kandidaten toelaten tot het eindexamen die niet als deelnemer van de school 
zijn ingeschreven. 
 

Artikel 1.2 Begrippen, toepassing en inwerkingtreding van het 

examenreglement  
lid 1 Bij dit reglement hoort een begrippenlijst die er onderdeel van uit maakt (zie Hoofdstuk 1 
Begripsbepalingen).  
lid 2 Dit reglement geldt voor alle opleidingen van het voortgezet algemeen volwassenonderwijs 
(VAVO) van VISTA College in Heerlen en in Maastricht.  
lid 3 Het examenreglement is integraal onderdeel van het Programma van Toetsing en Afsluiting 
(PTA) van vwo, havo of vmbo-tl.  
lid 4 Het reglement treedt in werking op 01-08-2021. Eerdere examenreglementen voor de VAVO 
vervallen op bovengenoemde datum.  
 

Artikel 1.3 Onderdelen eindexamen  
lid 1 Het eindexamen voor het behalen van een diploma vwo, havo of vmbo-tl bestaat voor ieder vak 
uit een schoolexamen (SE), een centraal examen (CE) dan wel uit beide.  
lid 2 Het schoolexamen vwo, havo en vmbo-tl omvat mede een profielwerkstuk.  
lid 3 Het profielwerkstuk is een werkstuk, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het betreffende profiel.  
lid 4 Het profielwerkstuk in het vwo en havo 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 vwo en 
320 uur of meer voor havo. 
lid 5 Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling 
onderwijs volgt. 
 

Artikel 1.4 Examendossier  
Het examendossier is het geheel van onderdelen van het schoolexamen zoals beschreven in het PTA. 
In het examendossier zitten alle resultaten van alle onderdelen van het schoolexamen opgenomen 
(zoals toetsen, praktische opdrachten, handelingsdelen, profielwerkstuk). Hieraan worden toegevoegd 
de gegevens omtrent verleende vrijstellingen, inruil (artikel 1.6 en artikel 1.7) en aangepaste 
examinering (artikel 1.8). Het examendossier bevat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald 
bij het centraal examen. 
 

Artikel 1.5 Inschrijving (toegang en toelating)  
lid 1 De deelnemer heeft op grond van zijn inschrijving recht op toegang tot het eindexamen, of een of 
meer deeleindexamens.  
lid 2 Aan het centraal examen voor een eindexamenvak mag pas worden deelgenomen nadat het 

schoolexamen van het betreffende vak is afgerond.  

Artikel 1.6 Vrijstellingen en inruil  
lid 1 Een deelnemer vavo die reeds eerder behaalde vakken niet gaat overdoen en deze wil inzetten 
voor het behalen van het diploma dient dit vooraf bij de examencommissie kenbaar te maken. Dit 
wordt inruil genoemd. Dit vak wordt dan niet meer gevolgd en de behaalde cijfers (SE, CE en 
eindcijfer) worden overgenomen en meegenomen in de uitslagbepaling (zoals vermeld in artikel 3.2). 
Voor inruil geldt in de regel dat alleen voldoende cijfers (5,5 of hoger) kunnen worden meegenomen 
en de behaalde cijfers niet ouder zijn dan 10 jaar. 
lid 2 In aanvulling op lid 1 is een inruil eveneens mogelijk indien er een eindcijfer 4 of 5 is behaald, 
mits de deelnemer voldoet aan de overige voorwaarden om te slagen zoals vermeld in artikel 49 of 50 
Eindexamenbesluit VO.  
lid 3 De minister bepaalt voor welke eindexamenvakken en op welke gronden in het kader van een 
eindexamen vrijstelling kan worden verleend. De regels zijn vastgelegd in het Eindexamenbesluit VO.  
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lid 4 De examencommissie bepaalt voor welke eindexamenvakken en op welke gronden vrijstelling of 
inruil aan een deelnemer wordt verleend.  
lid 5 De deelnemer die in aanmerking wil komen voor vrijstelling en/of inruil kan dit aanvragen bij de 
examencommissie. Bij de aanvraag dient de deelnemer bewijsstukken zoals een cijferlijst toe te 
voegen.  
lid 6 De examencommissie neemt zo spoedig mogelijk een besluit over te verlenen vrijstelling of inruil. 
Het besluit wordt medegedeeld aan de deelnemer. 
lid 7 De verleende vrijstellingen en/of inruil worden opgenomen in het examendossier van de 
deelnemer.  
 

Artikel 1.7 Ontheffing  
lid 1 Onverminderd artikel 1.6 kan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) op verzoek van de 
deelnemer ontheffing verlenen voor een examenvak, indien de deelnemer op grond van eerder 
gevolgd onderwijs aantoonbaar in het bezit is van voldoende kennis en vaardigheden ter zake van het 
betreffende vak.  
lid 2 De deelnemer dient hiervoor bewijsstukken te overleggen (diploma, getuigschrift, certificaat of 
ander bewijsstuk).  
lid 3 Voor ontheffing geldt dat het vastgestelde diploma, getuigschrift, certificaat of ander bewijsstuk 
niet ouder is dan 10 jaar.  
lid 4 De ontheffing moet schriftelijk bij het CvTE aangevraagd worden.  
 

Artikel 1.8 Aangepaste examinering  
lid 1 Deelnemers met een beperking kunnen een aangepaste vorm van examinering aanvragen.  
lid 2 Een nieuwe of reeds geplaatste deelnemer vraagt de gewenste voorziening of aanpassing, ruim 
voor aanvang van de schoolexamens, aan bij de secretaris van de examencommissie. 
lid 3 Het verzoek moet onderbouwd worden met een deskundigenverklaring die door een ter zake 
deskundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, tenzij er sprake is van een objectief 
waarneembare lichamelijke beperking.  
lid 4 De examencommissie bepaalt op welke wijze, aangepast aan de mogelijkheden van de 
deelnemer, het examen(onderdeel) zal worden afgelegd. Tenzij er sprake is van een objectief 
waarneembare lichamelijke beperking gelden de volgende regels:  

a. Voor zover de aanpassing betrekking heeft op het schoolexamen of het centraal examen kan 
de aanpassing in ieder geval bestaan uit een verlenging van de duur van de toets met ten 
hoogste 30 minuten.  

b. Een andere aanpassing kan slechts worden toegestaan voor zover daartoe de in lid 3 
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van de deelnemer een voorstel wordt gedaan 
dan wel de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de genoemde begeleidingsadviezen.  

lid 5 De deelnemer die aantoonbaar, met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt, ten 
hoogste zes jaar onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal 
is, kan voor het vak Nederlandse taal, Nederlandse taal en literatuur en enig ander vak waarbij het 
gebruik van de Nederlandse taal van overwegende betekenis is, een beroep doen op de regeling 
nieuwe Nederlanders.  
De regeling nieuwe Nederlanders houdt in:  

• een verlenging van de duur van het examen van ten hoogste 30 minuten;  

• het gebruik van een verklarend woordenboek Nederlandse taal.  
lid 6 De examencommissie beslist over de aanvraag regeling nieuwe Nederlanders.  
lid 7 Verdergaande aanpassingen in de examinering dan in voorgaande leden benoemd behoeven 
toestemming van de Inspectie (bijv. afname in ziekenhuis).  
lid 8 De examencommissie streeft ernaar, om het besluit over aangepaste examinering op korte 
termijn aan de deelnemer te verstrekken.  
lid 9 De examencommissie zorgt ervoor dat de voorzieningen bij de examenonderdelen waarbij de 
betreffende beperking een rol speelt worden toegepast.  
lid 10 De toekenning van aangepaste examinering wordt, samen met de verklaring van de deskundige 
(zoals vermeld in lid 34), opgenomen in het examendossier van de deelnemer.  
lid 11 De examencommissie meldt de aangepaste examinering aan de Inspectie.  
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Hoofdstuk 2. Organisatie en uitvoering 

Artikel 2.1 Inhoud examens  
lid 1 De examencommissie stelt jaarlijks vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting 
vast (PTA). Het PTA wordt vervolgens aan de deelnemers ter beschikking gesteld.  
lid 2 In het PTA is aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen 
worden getoetst, alsmede de inhoud van de onderdelen en de wijze van toetsen en beoordelen en de 
mogelijkheid tot het al dan niet herkansen.  
lid 3 De inhoud van centraal schriftelijke examens is te raadplegen op www.examenblad.nl.  
lid 4 In het PTA is opgenomen op welke momenten de schoolexamens plaatsvinden en welke 
hulpmiddelen zijn toegestaan tijdens het examen.  
 

Artikel 2.2 Onregelmatigheden en/of fraude  
lid 1 De examencommissie kan maatregelen treffen tegen deelnemers die ten aanzien van enig 
onderdeel van examinering dan wel ten aanzien van een aanvraag voor vrijstelling, inruil of ontheffing 
onregelmatigheden en/of fraude plegen of gepleegd hebben. Als onregelmatigheden en/of fraude 
worden in ieder geval aangemerkt:  

• het overleggen van valse bescheiden bij een verzoek om vrijstelling;  

• spieken of de gelegenheid bieden tot spieken;  

• het samenwerken met andere deelnemers, zonder toestemming vooraf;  

• het niet opvolgen van instructies van een surveillant/toezichthouder/examinator;  

• het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen zoals rekenmachines, computers, 
ingeschakelde mobiele telefoons, horloges, oortjes en andere apparaten en gegevensdragers;  

• het deelnemen aan een examenafname zonder toestemming;  

• het vóór het examen in het bezit hebben van de exameninstrumenten die niet openbaar zijn;  

• het zonder toestemming vooraf raadplegen van informatie tijdens een examen;  

• zich bij het examen uitgeven voor iemand anders;  

• plagiaat. Hieronder wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dat laten 
doorgaan voor eigen werk;  

• afwezigheid zonder geldige reden;  

• elke andere handeling die de beoordeling van de kennis en kunde van de deelnemer 
onmogelijk maken, dit ter beoordeling aan de examencommissie.  

lid 2 Wanneer onregelmatigheid/fraude wordt vermoed of gesignaleerd, dan wordt dit door de 
surveillant/toezichthouder/examinator meteen medegedeeld aan de deelnemer. Deze mededeling 
wordt ook vastgelegd op het proces-verbaal dat bij de examenafname hoort. De deelnemer wordt – 
als dat mogelijk is – in staat gesteld om de examenafname voort te zetten. Na afloop van de 
examenafname wordt de onregelmatigheid/fraude door de surveillant/examinator gerapporteerd aan 
de secretaris van de examencommissie.  
lid 3 De maatregelen kunnen betrekking hebben op de toetsen van het schoolexamen of het centraal 
examen en kunnen zijn:  
a) het toekennen van het cijfer 1 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 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) het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.  
lid 4 Voordat maatregelen worden opgelegd, wordt de deelnemer binnen 15 schooldagen gehoord 
door de examencommissie. De deelnemer kan zich daarbij laten bijstaan. 
lid 5 In het besluit is tevens aangegeven hoe de deelnemer tegen de beslissing in beroep kan gaan.  
 

Het schoolexamen  

Artikel 2.3 Bekendmaking schoolexamenweken en data  
lid 1 De schoolexamenweken staan vermeld in het PTA.  
lid 2 De definitieve examenroosters worden uiterlijk 2 weken voor de schoolexamenweek aan de 
deelnemers verstrekt. De schoolexamens kunnen buiten de reguliere lesdagen afgenomen worden.  
lid 3 Deelname aan de toetsen van het schoolexamen is verplicht.  
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lid 4 Het schoolexamen voor een eindexamenvak moet zijn afgesloten uiterlijk 10 dagen voor aanvang 
van het eerste tijdvak van het centraal examen.  
 

Artikel 2.4 Gang van zaken tijdens examenafname  
lid 1 De examenlocatie voldoet aan de daarvoor gestelde eisen.  
lid 2 De deelnemer is tijdig, dat wil zeggen, vóór het begin van de examenafname aanwezig op de 
examenlocatie.  
lid 3 Wanneer een deelnemer te laat komt, meldt hij zich bij de surveillant/toezichthouder/examinator. 
In het algemeen geldt het volgende: deelnemers die te laat komen (maar minder dan 30 minuten) 
mogen wel starten, maar zijn de reeds verstreken tijd kwijt, tenzij er volgens de secretaris van het 
eindexamen een aantoonbare reden is van overmacht. Deelnemers die na 30 minuten na aanvang 
van het examen arriveren, mogen niet meer deelnemen.  
lid 4 Indien het noodzakelijk is om stipt op tijd te starten, zoals bijvoorbeeld bij kijk- en luistertoetsen, is 
later starten niet meer mogelijk.  
lid 5 Deelnemers mogen niet binnen 30 minuten na aanvang van de examenafname vertrekken, tenzij 
de examenafname korter duurt.  
lid 6 De deelnemer is verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen wanneer daarom gevraagd wordt. 
Een legitimatiebewijs is een geldig paspoort, een identiteitskaart, een rijbewijs of een 
vreemdelingendocument.  
lid 7 De surveillant/toezichthouder/examinator geeft duidelijk aan wanneer de examenafname begint.  
lid 8 Bij de start van de examenafname laat de surveillant/toezichthouder/examinator de deelnemers 
controleren of zij alle opgaven/opdrachten ontvangen hebben.  
lid 9 De surveillant/toezichthouder/examinator maakt tijdens de schoolexamenweken een proces-
verbaal op en noteert eventuele bijzonderheden.  
lid 10 Deelnemers tekenen het proces verbaal af.  
lid 11 De aan de deelnemers voorgelegde opgaven voor een toets van het examen blijven in het 
examenlokaal tot het einde van de toets. 
 

Artikel 2.5 Verzuim schoolexamen  
lid 1 Indien een deelnemer niet aan een geplande schoolexamenafname kan deelnemen, meldt hij dit 
voor aanvang van de schoolexamenafname telefonisch en per mail bij de secretaris van het 
eindexamen. In de mail worden naast de contactgegevens een omschrijving van de ziekte of reden 
van afwezigheid vermeld.  
lid 2 De deelnemer dient zich voor iedere dag dat er schoolexamens zijn afzonderlijk af te melden.  
lid 3 De examencommissie oordeelt over de geldigheid van de afwezigheid en brengt de deelnemer 
van deze beslissing schriftelijk op de hoogte.  
lid 4 Wanneer de examencommissie van mening is dat de deelnemer met geldige reden(en) afwezig is 
geweest, dan behoudt de deelnemer het recht op het aantal vastgestelde examengelegenheden.  
lid 5 Wanneer de examencommissie van mening is dat de reden voor afwezigheid ongeldig is, vervalt 
het recht op die betreffende examengelegenheid. Er is dan sprake van een onregelmatigheid volgens 
artikel 2.2 
lid 6 Het niet correct afmelden voor het schoolexamen leidt tot ongeldige afwezigheid en wordt gezien 
als een onregelmatigheid. 
Indien de examencommissie van oordeel is dat er gegronde redenen zijn voor het niet of niet correct 
afmelden kan zij beslissen dat de deelnemer alsnog met een geldige reden afwezig is geweest. De 
deelnemer behoudt het recht op de betreffende examengelegenheid.  
lid 7 Bovenstaande regels zijn ook van toepassing bij het niet tijdig (kunnen) inleveren van 
werkstukken en/of opdrachten.  
 

Artikel 2.6 Herkansing schoolexamen  
lid 1 In de omschrijvingen per vak in het PTA/PTO is aangegeven of (een onderdeel van) een 
schoolexamen herkanst kan worden.  
lid 2 De herkansing van het schoolexamen betreft één toets over zoveel mogelijk van de in het PTA 
genoemde herkansbare onderdelen en wordt daarom een resultaatverbeteringstoets genoemd. 
lid 3 Het hoogste van volgens lid 6 berekende cijfer en eerder behaalde schoolexamencijfer geldt als 
definitief cijfer voor het schoolexamen. 
lid 4 Een deelnemer mag maximaal voor 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen. 
lid 5 Een deelnemer komt alleen voor een resultaatverbeteringstoets in aanmerking indien hij over het 
gehele schooljaar voor minimaal 80% (inclusief ziekte) aanwezig is geweest.  
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lid 6 Na een resultaatverbeteringstoets wordt via de volgende berekening het nieuwe 
schoolexamencijfer voor het betreffende vak bepaald. 

1. Het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets wordt door de examinator bepaald. 
2. Het gewogen gemiddelde van de herkansbare toetsen wordt berekend. 
3. Het gemiddelde van de cijfers uit stap 1 en stap 2 wordt bepaald. 
4. Het nieuwe schoolexamencijfer wordt berekend door alle herkansbare cijfers te vervangen 

door het uit stap 3 berekende cijfer en vervolgens opnieuw het gewogen gemiddelde te 
bepalen volgens artikel 2.7 lid 4. 

lid 7 Een poging tot resultaatverbetering moet tijdig worden aangevraagd. Exacte data en tijdstippen 
worden bekend gemaakt. Indien niet tijdig is aangevraagd, vervalt het recht om deel te nemen.  
lid 8 Er kan alleen aan een resultaatverbeteringstoets worden deelgenomen voor vakken die in het 
betreffende schooljaar worden afgesloten. 
lid 9 Het is vanwege het tijdig aanleveren van de behaalde resultaten bij DUO niet mogelijk om deze 

resultaatverbeteringstoets vanwege verzuim in te halen. 

 

Artikel 2.7 Uitslagregels schoolexamen  
lid 1 De examinator geeft voor elk examenonderdeel een voorlopige beoordeling in een cijfer.  
lid 2 In afwijking van lid 1 wordt voor het profielwerkstuk van het vmbo de beoordeling “onvoldoende”, 
“voldoende” of “goed” toegekend.  
lid 3 Het in het eerste lid bedoelde cijfer is een getal met één decimaal dat niet lager is dan 1 en niet 
hoger dan 10.  
lid 4 Het schoolexamencijfer wordt bepaald door het in het PTA vermelde gewogen gemiddelde van 
de schoolexamencijfers. Is de uitkomst een cijfer met meer dan één decimaal dan wordt dit cijfer 
afgerond tot één decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met één wordt verhoogd indien de 
tweede decimaal zonder afronding een vijf of hoger is.  
lid 5 De deelnemer wordt via inzage en bespreking, van de voorlopige beoordeling door de examinator 
op de hoogte gesteld.  
lid 6 De deelnemer kan tegen een beslissing van een examinator binnen 5 schooldagen na inzage of 
bespreking van de beoordeling, een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij de secretaris van de 
examencommissie (zie hoofdstuk 4 van dit examenreglement).  
lid 7 De examencommissie stelt na de inzagetermijn het definitieve resultaat vast. Indien er een 
bezwaar is ingediend tegen de beoordeling vindt de definitieve vaststelling na behandeling van het 
bezwaar plaats.  
lid 8 Voor aanvang van het centraal examen maakt de examencommissie de definitieve 
schoolexamencijfers en de beoordeling van het profielwerkstuk bekend in de vorm van een 
resultatenoverzicht. Bij eventuele onjuistheden dient de deelnemer dezelfde dag contact op te nemen 
met de examencommissie.  
 

Artikel 2.8 Onvoorziene omstandigheden schoolexamen  
Wanneer de deelnemer tijdens de examenafname door externe oorzaken wordt gehinderd, meldt hij 
dit bij de surveillant/toezichthouder/examinator of bij de secretaris van het eindexamen die aanwezig is 
tijdens de examenafname. In dringende gevallen kan de secretaris meteen maatregelen treffen. De 
mededeling wordt door de surveillant/toezichthouder/examinator genoteerd op het proces-
verbaalformulier. Na afloop van het examen wordt deze bijzondere omstandigheid en eventuele 
genomen maatregelen gerapporteerd aan de examencommissie. De examencommissie beoordeelt de 
omstandigheid en streeft ernaar binnen 15 schooldagen een besluit te nemen over de (eventuele) 
gevolgen.  
 

Artikel 2.9 Schoolexamen rekenen  
lid 1 Het schoolexamen rekenen is een verplicht onderdeel van het examen voor deelnemers zonder 
wiskunde. Zonder deelname is slagen voor een diploma niet mogelijk.  
lid 2 Per examenjaar wordt één maal de mogelijkheid gegeven het schoolexamen rekenen af te 
leggen. 
lid 3 De uitslag van het schoolexamen rekenen telt niet mee voor de uitslagbepaling. Het resultaat 
voor het schoolexamen rekenen wordt vermeld op een bijlage behorend bij de cijferlijst bij het diploma.  
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Het centraal examen  

Artikel 2.10 Tijdvakken  
lid 1 Het centraal examen kent drie tijdvakken: een eerste, een tweede en derde tijdvak.  
lid 2 Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het lopende leerjaar. Het derde tijdvak wordt 
uitsluitend afgenomen door het College voor Toetsen en Examens.  
lid 3 Het rooster voor het eerste en tweede tijdvak wordt gepubliceerd op www.examenblad.nl. Tevens 
wordt het definitieve rooster bekend gemaakt in het PTA.  
 
 

Artikel 2.11 Gang van zaken tijdens afname centraal examen  
In aanvulling op artikel 2.4 gelden de volgende regels bij het centraal examen:  
lid 1 De examencommissie zorgt ervoor dat de opgaven geheim blijven tot de aanvang van het 
examen.  
lid 2 Bij aanvang van het examen wordt de verpakking met de examens geopend en worden de 
opgaven uitgedeeld.  
lid 3 Het werk wordt gemaakt op door de school geleverd (klad)papier, tenzij er bij de opgaven ander 
papier is verstrekt.  
lid 4 De deelnemer plaatst zijn ov-nummer en zijn naam op het papier.  
lid 5 Het examen mag, met uitzondering van tekeningen en grafieken, alleen met blauwe of zwarte 
pen worden gemaakt.  
lid 6 De deelnemer mag niet binnen het eerste half uur na aanvang van het examen de zaal verlaten.  
lid 7 Tijdens het examen worden aan de deelnemers geen mededelingen, van welke aard ook, 
aangaande de opgaven gedaan. 
lid 8 De deelnemer levert het werk in bij de toezichthouder/surveillant. De deelnemer zet een paraaf 
op het proces-verbaal voor het aantal ingeleverde vellen.  
lid 9 De aan de deelnemers voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven in 
het examenlokaal tot het einde van die toets.  
 

Artikel 2.12 Verzuim centraal examen  
lid 1 Indien een deelnemer niet aan een centraal examen kan deelnemen, meldt hij dit voor aanvang 
van de examenafname per mail en telefonisch bij de secretaris van het eindexamen. In de mail 
worden naast de contactgegevens een omschrijving van de ziekte of reden van afwezigheid vermeld.  
lid 2 De deelnemer dient zich voor iedere dag dat er examens zijn afzonderlijk af te melden.  
lid 3 De examencommissie beoordeelt of er sprake is van een geldige reden van afwezigheid.  
lid 4 Indien er sprake is van een geldige reden, wordt er aan de deelnemer in het (de) volgende 
tijdvak(ken) de gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee examens per dag 
alsnog te voltooien.  
lid 5 Indien er sprake is van afwezigheid zonder geldige reden, vervalt het recht om die betreffende 
examengelegenheid. Er is dan sprake van een onregelmatigheid volgens artikel 2.2 
lid 6 De deelnemer die te laat komt, doch tot 30 minuten na aanvang van het examen moet nog 
worden toegelaten tot het examen. De eindtijd van het examen blijft gelijk, tenzij nog tijdens de 
afname in overleg met de inspectie anders wordt besloten. Als tijdens de zitting geen contact met de 
inspectie mogelijk is neemt de examencommissie zelf een beslissing en meldt dit aan de inspectie. 
Het te laat komen en de eventuele gevolgen (al dan niet verlenging van de eindtijd) worden vermeld 
op het proces-verbaal.  
lid 7 De deelnemer die meer dan 30 minuten te laat komt mag niet meer worden toegelaten tot het 
examen. Er is in dat geval sprake van verhindering. De secretaris van het eindexamen maakt op het 
proces-verbaal melding van het te laat komen/de verhindering. De examencommissie beslist of er 
sprake is van een geldige reden van te laat komen/verhindering. De deelnemer en zijn 
ouders/verzorgers worden gehoord. De beslissing wordt medegedeeld aan de deelnemer en 
ouders/verzorgers. De deelnemer wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid.  
lid 8 De deelnemer die tijdens het examen onwel wordt kan onder begeleiding het examenlokaal 
verlaten. In overleg met de examencommissie beoordeelt de secretaris van het eindexamen of de 
deelnemer na enige tijd van afzondering/quarantaine het werk kan hervatten. De gemiste tijd mag 
later op de dag worden ingehaald. De examencommissie maakt hiervan melding bij de inspectie. 
Indien de deelnemer het werk niet kan hervatten kan de examencommissie, op verzoek van de 
deelnemer, aan de Inspectie verzoeken het werk ongeldig te verklaren. De deelnemer kan dan in het 
volgende tijdvak opnieuw deelnemen.  



 10 

 

Artikel 2.13 Eerste en tweede correctie/gecommitteerde  
lid 1 De minister wijst voor elke school een gecommitteerde aan.  
 

Artikel 2.14 Vaststelling uitslag centraal examen  
lid 1 De examinator (eerste corrector) en de gecommitteerde (tweede corrector) stellen in onderling 
overleg de score voor het centraal examen van het betreffende vak vast.  
lid 2 Komen de examinator en de gecommitteerde niet tot overeenstemming, dan wordt het geschil 
voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan in overleg treden 
met de examencommissie van de examinator. Indien het geschil niet kan worden geslecht wordt 
hiervan melding gemaakt aan de Inspectie.  
lid 3 De examencommissie stelt het cijfer voor het centraal examen vast op grond van de in lid 1 
bedoelde score en met inachtneming van de door de minister gegeven regels voor de omzetting van 
de scores in cijfers voor de centrale examens.  
 

Artikel 2.15 Onvoorziene omstandigheden/onregelmatigheden centraal 

examen  
lid 1 Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in een of meer vakken niet op de 
voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist de Minister hoe dan gehandeld moet worden.  
lid 2 Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft 
plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw 
wordt afgenomen.  
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Hoofdstuk 3. Uitslag, herkansing en diplomering 

Artikel 3.1 Eindcijfer eindexamen  
lid 1 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de 
reeks 1 tot en met 10.  
lid 2 De examencommissie bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor 
het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst van de 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.  
lid 3 Het betrekken van een vrijstelling, ontheffing of inruil bij de uitslagbepaling is alleen mogelijk 
indien de deelnemer dit vooraf heeft kenbaar gemaakt.  
lid 4 Indien in een vak alleen een schoolexamen is afgenomen en niet tevens een centraal examen, is 
het cijfer voor het schoolexamen tevens het eindcijfer.  
lid 5 Het combinatiecijfer bestaat minimaal uit maatschappijleer en het profielwerkstuk. Het 
combinatiecijfer dat wordt overgenomen uit het VO, moet altijd worden opengebroken voor kandidaten 
die CKV met een cijfer hebben afgerond. Het combinatiecijfer wordt vervolgens opnieuw berekend 
zonder CKV op basis van de minimaal verplichte onderdelen. 
 

Artikel 3.2 Vaststelling uitslag  
lid 1 De examencommissie stelt de uitslag vast. Ze stelt per deelnemer een lijst op van de vakken die 
tezamen het eindexamen vormen en vermeldt het behaalde resultaat. 
lid 2 Indien dat nodig is om een deelnemer te laten slagen betrekt de examencommissie een of meer 
eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. Het betreft hier de 
zogenaamde extra vakken. De overige vakken dienen een eindexamen te vormen.  
lid 3 De uitslag wordt bepaald op basis van de regels met betrekking tot de uitslagbepaling zoals 
opgenomen in artikel 49 en artikel 50 Eindexamenbesluit VO. De (tijdelijke) uitslagregels met 
betrekking tot het schoolexamen rekenen zijn opgenomen in artikel 61, 63 en 65 Eindexamenbesluit 
VO. Deze regels zijn opgenomen in het PTA.  
lid 4 De reeds eerder behaalde vakken die zijn ingezet/ingeruild conform artikel 1.6 lid 4 worden bij de 
uitslagbepaling betrokken. Indien de deelnemer ervoor kiest het gehele vak opnieuw te doen en het 
eerder behaalde resultaat niet in te zetten, telt het laatst behaalde cijfer. Er kan niet achteraf bij de 
uitslagbepaling worden teruggevallen op het eerder behaalde cijfer in een voorgaand jaar. In dat geval 
kan er wel een certificaat verkregen worden.  
lid 5 De uitslag luidt “geslaagd” of “afgewezen”. 
lid 6 De uitslag van het examen en de eindcijfers worden binnen de kortst mogelijke termijn na 
vaststelling aan de deelnemer bekend gemaakt.  
 

Artikel 3.3 Herkansing centraal examen 
lid 1 Nadat de uitslag is bekend gemaakt heeft de deelnemer recht op één herkansing van één 
examenvak per examenjaar.  
lid 2 De deelnemer kan één examen in het tweede tijdvak herkansen.  
lid 3 De deelnemer kan één examen herkansen in het derde tijdvak, als in het tweede tijdvak nog geen 
gebruik is gemaakt van deze kans.  
lid 4 Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en het eerder afgelegde examen geldt als 
definitief cijfer voor het centraal examen.  
lid 5 De deelnemer doet een verzoek voor de herkansing bij de examencommissie uiterlijk één dag na 
de bekendmaking van de uitslag.  
lid 6 Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige uitslag. Na 
bekendmaking van het resultaat van de herkansing wordt de definitieve uitslag vastgesteld.  
 

Artikel 3.4 Diploma en cijferlijst/certificaat 
lid 1 De examencommissie reikt aan elke deelnemer die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit 
waarop zijn vermeld: de cijfers voor de schoolexamens, de cijfers voor het centraal examen, de 
eindcijfers voor de examenvakken, de titel en het vak van het profielwerkstuk met de beoordeling en 
de uitslag van het eindexamen.  
lid 2 De examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke geslaagde deelnemer 
een diploma of certificaat uit, waarop het profiel of profielen zijn vermeld.  
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lid 3 Indien de deelnemer examen heeft afgelegd in meer dan de voorgeschreven vakken dan worden 
de eindcijfers van de vakken die niet bij de uitslagbepaling zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, 
tenzij de deelnemer daartegen bezwaar heeft en dit kenbaar maakt bij de examencommissie. 
lid 4 De directeur/voorzitter examencommissie en de secretaris van het eindexamen tekenen namens 
het College van Bestuur de diploma’s en cijferlijsten.  
lid 5 De examencommissie reikt aan de deelnemer die een deelexamen heeft afgelegd, alsmede aan 
de deelnemer aan wie op grond van de uitslagbepaling geen diploma kan worden uitgereikt, een 
certificaat uit. Hierop worden vermeld: het cijfer van het vak of de vakken waarvoor een eindcijfer van 
een 6 of hoger is behaald, de titel en het vak van het profielwerkstuk met de beoordeling indien de 
deelnemer een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald. 
lid 6 De deelnemer ondertekent het certificaat.  
 

Artikel 3.5 Cum laude regeling  
Cum laude slagen kan slechts indien alle (centrale) examens zijn afgelegd binnen de periode van het 
schooljaar voorafgaand aan diplomering. Cum laude slagen binnen VAVO is daarmee niet mogelijk 
indien er sprake is van inruil. De examencommissie stelt vast of er sprake is van cum laude. 
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Hoofdstuk 4. Bezwaar en beroep 

Artikel 4.1 Bezwaar  
lid 1 Een deelnemer kan tegen een beslissing van een examinator c.q. examencommissie binnen vijf 
schooldagen na inzage en/of bespreking van de beoordeling, schriftelijk bezwaar indienen bij de 
secretaris van de examencommissie. 
Het bezwaar dient in ieder geval te bevatten:  

a. datum;  
b. naam, adres en woonplaats van de bezwaarmaker;  
c. aanduiding tegen welke examinator of examencommissie het bezwaar zich richt;  
d. aanduiding waarop het bezwaar betrekking heeft;  
e. de gronden waarop het bezwaar berust.  

lid 2 Indien het bezwaarschrift niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, dan wordt dit niet 
behandeld.  
lid 3 De examencommissie streeft ernaar binnen 15 schooldagen een beslissing te nemen. De 
schriftelijke beslissing op bezwaar wordt aan de deelnemer, en bij minderjarigheid de wettelijk 
vertegenwoordigers, toegezonden.  
 

Artikel 4.2 Beroep  
lid 1 Een deelnemer kan tegen een beslissing op bezwaar, zoals hierboven genoemd in artikel 4.1, 
van de examencommissie schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens. 
Het beroep bij de Commissie wordt door middel van een met redenen omkleed (schriftelijk) 
beroepschrift ingesteld binnen 10 werkdagen nadat de beslissing op bezwaar aan de betrokkene 
bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.  
Een beroep tegen de beslissing van de examencommissie op grond een onregelmatigheid (artikel 5 
Eindexamenbesluit VO en artikel 2.2. lid 3 t/m 6 van dit Examenreglement) moet binnen 5 werkdagen 
nadat de beslissing op bezwaar aan de betrokkene bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had 
kunnen zijn ingediend zijn.  
De deelnemer stuurt het beroepschrift aan:  
 Commissie van Beroep voor de Examens VISTA College 
 p/a VISTA College  
 Postbus 1825 ,  
 6201 BV Maastricht 
lid 2 Het beroepschrift bevat:  

a. datum;  
b. naam, adres en woonplaats van de appellant;  
c. aanduiding van het orgaan tegen wiens beslissing het beroep is gericht;  
d. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, met 

overlegging van een afschrift indien de beslissing schriftelijk is kenbaar gemaakt, of, indien het 
beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing, een duidelijke omschrijving van de 
beslissing die naar het oordeel van de appellant had moeten worden genomen;  

e. de gronden waarop het beroep berust;  
f. andere relevante documenten;  

 

Artikel 4.3 Termijn voor indienen en uitspraak beroep  
lid 1 De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 10 werkdagen.  
lid 2 In uitzondering op lid 1 betreft de termijn voor het indienen van een beroepschrift dat betrekking 
heeft op een onregelmatigheid zoals vermeld in artikel 5 Eindexamenbesluit VO (en artikel 2.2 lid 3 t/m 
5 examenreglement) 5 werkdagen.  
lid 3 De termijn begint op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing is bekend gemaakt aan 
de appellant (deelnemer) of redelijkerwijs bekend had moeten zijn.  
lid 4 Indien het beroepschrift niet binnen de gestelde termijn is ingediend wordt het niet in behandeling 
genomen.  
lid 5 Met betrekking tot lid 1 doet de commissie binnen 20 werkdagen na de laatste zitting waarop de 
zaak is behandeld, een met redenen omklede uitspraak over het beroepschrift.  
lid 6 Met betrekking tot lid 2 doet de commissie binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift 
een met redenen omklede uitspraak over het beroepschrift. De termijn kan gemotiveerd met ten 
hoogste twee weken worden verlengd.  
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lid 7 Het “Reglement Commissie van Beroep voor de Examens” is te raadplegen op de website van 
VISTA College. 
 
 

Hoofdstuk 5. Overige bepalingen 

Artikel 5.1 Inzage- en bespreekrecht  
lid 1 Een door de deelnemer gemaakt schoolexamen wordt eenmaal ter inzage aangeboden tijdens de 
reguliere lessen. Een deelnemer die de inzage heeft gemist kan binnen tien werkdagen na de inzage 
een schriftelijk verzoek tot inzage bij de examinator doen.  
lid 2 Onder toezicht mag de deelnemer (een kopie van) het werk inzien. Er mag niet geschreven 
worden op het gemaakte werk en het werk mag niet gedupliceerd worden. Als de deelnemer het idee 
heeft dat de examinator een vergissing heeft gemaakt, kan hij daarover een bezwaar indienen bij de 
examencommissie.  
lid 3 Inzage van een centraal examen dient direct na bekendmaking van het resultaat schriftelijk bij de 
secretaris van het eindexamen aangevraagd te worden. Interpretatieverschillen van het gemaakte 
examen, uitgezonderd vanzelfsprekend onjuistheden, kunnen geen aanleiding geven tot herziening 
van het behaalde cijfer.  
lid 4 De deelnemer heeft het recht bij inzage van zijn werk de opgaven, de beoordelingsnormen en de 
detailbeoordeling van zijn werk te vernemen. 
 

Artikel 5.2 Bewaring  
lid 1 Het gemaakte examenwerk mag na afloop van de examenperiode niet door de deelnemers 
worden meegenomen.  
lid 2 De opgaven en het werk van het schoolexamen en het centraal examen worden gedurende ten 
minste 6 maanden na de diplomering in het (digitale) archief van de school bewaard.  
lid 3 Na afloop van de bewaartermijn wordt het materiaal vernietigd.  
lid 4 De bewaartermijnen genoemd in dit artikel worden verlengd zolang er ten aanzien van het 
desbetreffende examen of examenonderdelen sprake is van enig geschil.  
lid 5 Diploma’s, cijferlijsten, certificaten en vaststellingen worden 30 jaar bewaard.  
lid 6 Documenten met betrekking tot vrijstelling, ontheffing en inruil van examen(onderdelen) worden 7 
jaar bewaard.  
 

Artikel 5.3 Geheimhouding  
Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking krijgt over 
gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie 
niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig 
wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de 
examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.  
 

Artikel 5.4 Onvoorzien  
lid 1 Indien dit examenreglement in enig opzicht in strijd blijkt te zijn met het Eindexamenbesluit VO 
dan prevaleert het Eindexamenbesluit VO.  
lid 2 In gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet en die ook niet geregeld zijn in het PTA of 

Eindexamenbesluit VO, beslist de examencommissie. 
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Bijlage examenreglement 
Naar aanleiding van wijzigingen in het Eindexamenbesluit VO (geldend vanaf 1-8-

2021) is een specificering van de rol van de examencommissie en van de 

examensecretaris op zijn plaats. Een en ander wordt in deze bijlage door middel van 

de betreffende wetsartikelen weergegeven. 

Waar in het besluit wordt gesproken van «directeur en de examensecretaris», wordt 
daaronder wat instellingen voor educatie en beroepsonderwijs betreft verstaan, de 
examencommissie vavo, tenzij anders blijkt. 
 

Artikel 35d. De benoeming en samenstelling van de examencommissie 
1 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs: 
a.stelt een of meer examencommissies in ten behoeve van de borging van de 
kwaliteit van de schoolexaminering; 
b.benoemt de leden van de examencommissie; en 
c.draagt zorg voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de 
examencommissie. 
2 De examencommissie heeft een oneven aantal leden en ten minste drie leden. 
3 De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot lid van de 
examencommissie: 
a.leden van het bevoegd gezag; 
b.de directeur van de school; 
c.leden van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad van de school als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet 
medezeggenschap op scholen; 
d.leerlingen van de school en hun wettelijk vertegenwoordigers. 
4 Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt het bevoegd 
gezag er zorg voor dat de examencommissie deskundig is op het gebied van: 
a.de desbetreffende schoolsoort; 
b.de regelgeving over examinering in het voortgezet onderwijs; en 
c.de kwaliteit van examinering. 
5 Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het bevoegd gezag de 
overige leden van de examencommissie. 
 
 

Artikel 35e. De taken en bevoegdheden van de examencommissie 
1 De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de 
schoolexaminering de volgende taken en bevoegdheden: 
a.het opstellen van een voorstel voor een examenreglement als bedoeld in artikel 
31 voor het bevoegd gezag; 
b.het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een programma van toetsing en 
afsluiting als bedoeld in artikel 31a voor het bevoegd gezag; 
c.het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen; 
d.het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling 
van het schoolexamen; en 
e.overige door het bevoegd gezag aan de commissie opgedragen taken en 
bevoegdheden. 
2 De examencommissie stelt regels vast over haar werkwijze. 
3 De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&artikel=3&g=2021-09-21&z=2021-09-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&artikel=4&g=2021-09-21&z=2021-09-21
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&artikel=4&g=2021-09-21&z=2021-09-21
https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2021-08-01#HoofdstukIII_Afdeling1_Artikel31
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4 De examencommissie evalueert jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering en 
stelt een advies op aan het bevoegd gezag en de directeur over noodzakelijke en 
wenselijke verbeteringen. 
5 De examencommissie verstrekt de regels over haar werkwijze, het verslag, de 
evaluatie en het advies bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid, aan het 
bevoegd gezag, aan de directeur en aan de examensecretaris van een school voor 
voortgezet onderwijs. 
 
 

Artikel 3a. De examensecretaris 
1 De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een of meer van de 
personeelsleden van de school aan tot examensecretaris van het eindexamen. Een 
examensecretaris is tevens examensecretaris van de deeleindexamens. 
2 De directeur en de examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs 
verrichten gezamenlijk de taken bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, 48, eerste en 
derde lid, 52, zesde lid, en 59, vierde lid. 
3 De examensecretaris heeft de taak om de directeur te ondersteunen bij: 
a.het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen bedoeld 
in het eerste lid; 
b.de uitvoering van het examenreglement bedoeld in artikel 31, eerste lid; 
c.de uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting bedoeld in artikel 31a, 
eerste lid; en 
d.de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de 
schoolexamens bedoeld in artikel 33. 
4 De directeur stelt een taakomschrijving voor de examensecretaris vast waarin in 
ieder geval de taken bedoeld in het tweede en derde lid worden opgenomen. 
5 De directeur verstrekt de taakomschrijving aan het bevoegd gezag, aan de 
examensecretaris en aan de examencommissie. 
6 De directeur draagt er zorg voor dat het deskundig functioneren van de 
examensecretaris is gewaarborgd. 
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