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EXAMENREGLEMENT KAJ MUNK COLLEGE 

A. ALGEMEEN  

Artikel 1 Algemene bepalingen  
1.1  Het examenreglement van het KAJ MUNK COLLEGE voor mavo, havo en vwo te 

HOOFDDORP wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.  
 
1.2 Vaststelling vindt plaats na instemming van de Medezeggenschapsraad op grond 

van de WMS artikel 10 lid 1 aanhef en onder b. Dit heeft plaatsgevonden op 29 juni 
2022 (onder voorbehoud). 

 
1.3 Bij het samenstellen van dit reglement is uitgegaan van het door het Ministerie van 

Onderwijs en Wetenschappen vastgestelde Besluit van 10 juli 1989, houdende 
bepalingen inzake de eindexamens aan de scholen voor vwo, havo, mavo en lbo, 
en de aanvullingen en wijzigingen die daar op hebben plaatsgevonden. (Verder aan 
te halen als het "Eindexamenbesluit")  

 
1.4 Indien daartoe aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds 

wijzigen.  
 
1.5 Dit reglement ligt voor een ieder ter inzage bij de secretaris van het examen, 

alsmede op de administratie van de school en wordt op de website van de school 
gepubliceerd. Belanghebbenden wordt op verzoek kosteloos een exemplaar 
verstrekt. 

  
1.6 Waar in dit reglement voor personen de mannelijke grammaticale vorm wordt 

gebruikt, kan steeds het vrouwelijk equivalent gelezen worden.  
 
1.7 Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Examenreglement van het Kaj Munk 

College’. 
  
1.8 Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2022 en vervangt eerdere versies van 

het Examenreglement van het Kaj Munk College.  

Artikel 2 Begripsbepalingen  
Bevoegd gezag:  het bestuur van de Stichting Iris, in de persoon van de 

voorzitter G.H.H. Vaes 
 
Centraal examen:  het gedeelte van het examen dat landelijk geëxamineerd wordt 

onder landelijk vastgestelde normen.  
 
Commissie van Beroep: een commissie die is ingesteld door het bevoegd gezag en 

waarbij een kandidaat in beroep kan gaan tegen een beslissing 
van de examencommissie bij onregelmatigheden. Adres: Kaj 
Munk College Commissie van Beroep Examens, Kaj Munkweg 
3, 2131 RV Hoofddorp (zie ook artikel 8)  

 
Examencommissie:  de secretaris van het examen, de tweede secretaris van het 

examen en de teamleider 
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Examendossier: het examendossier omvat alle onderdelen van het 

schoolexamen die gedurende de examenperiode worden 
afgelegd.  

 
Examenperiode:  voor de mavo 3e en 4e leerjaar, havo 4e en 5e leerjaar, vwo 

4e, 5e en 6e leerjaar.  
 
Examinator:  degene die belast is met het afnemen van het examen in een 

vak in enig schooljaar waarover het (school)examen zich 
uitstrekt.  

 
Herexamen:  het opnieuw afleggen van het schoolexamen waarin geen 

centraal examen wordt afgenomen. Het herexamen omvat door 
het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het 
examenprogramma. 

 
Herkansing:  het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal 

examen of het schoolexamen, daaronder niet begrepen de 
gelegenheid om de rekentoets opnieuw af te leggen 

 
Inspectie:  de inspectie van het onderwijs.  
 
Kandidaat:  eenieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt 

toegelaten.  
 
Mandaat: de bevoegdheid om in naam van het bevoegd gezag besluiten 

te nemen 
 
PTA:  programma van toetsing en afsluiting zoals vastgelegd in het 

Eindexamenbesluit  
 
Rector:  de rector van de school, namens het bevoegd gezag belast 

met de uitvoering van het examen. 
  
Schoolexamen:  het gedeelte van het examen dat geëxamineerd wordt volgens 

het PTA zoals vastgelegd in het eindexamenbesluit.  
 
Periode:  het deel van de examenperiode, dat afgesloten wordt met een 

toetsweek en/of een rapport.  
 
Profielwerkstuk:  het profielwerkstuk (mavo/havo/vwo) is een werkstuk, een 

presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde 
wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die 
van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.  

 
Teamleider:  degene die belast is met de dagelijkse leiding van de afdeling.  
 
Toets:  een onderdeel van het (school)examen bestaande uit 

schriftelijke of mondelinge vragen en/of opdrachten, een 
praktische opdracht en/of een praktisch schoolexamen. 

 
Zitting:  een door de school georganiseerde bijeenkomst waarop een 

toets wordt afgenomen. 
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Artikel 3 Het examen en de examencommissie 
3.1  Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van de school in de gelegenheid ter afsluiting 

van de opleiding een examen af te leggen.  
 
3.2 Het examenprogramma, zoals bedoeld in artikel 7 van het Eindexamenbesluit, 

bestaat uit een schoolexamen (SE) en voor zo ver dat in het Eindexamenbesluit 
bepaald is, een centraal examen (CE). 

  
3.3  De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag het eindexamen af.  
 
3.4  De rector wijst een personeelslid van de school aan tot examensecretaris.  
 
3.5 Jaarlijks zal een aantal bevoegdheden worden gemandateerd, deze mandaten 

worden opgenomen in het examenreglement als Bijlage A. 
 
3.6 De inhoud van het schoolexamen wordt jaarlijks voor het betreffende schooljaar 

schriftelijk vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). 
 
3.7  Het PTA wordt vóór 1 oktober van het cursusjaar, waarin één of meer examentoetsen 

worden afgenomen, gepubliceerd via de website van het Kaj Munk College en via 
Magister. Indien gewenst kan via de administratie een papieren exemplaar worden 
aangevraagd. In het programma van toetsing en afsluiting staat in ieder geval per vak 
vermeld: 

3.7.1   de stof waarover het schoolexamen zich uitstrekt, 
3.7.2 de wijze waarop het schoolexamen zal plaatshebben, 
3.7.3 de blokken waarin het schoolexamen zal worden afgenomen, 
3.7.4 de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt bepaald. 

 
3.8 De rector verstrekt, op papier of digitaal, voor 1 oktober een exemplaar van het PTA 

en dit reglement aan de kandidaten en de inspectie. 
 

3.9 De examencommissie bestaat uit de secretaris van het examen, de tweede secretaris 
van het examen en de teamleider. 
 

3.10 Een examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden: 
 

3.10.1 Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, 
passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het 
schoolexamen) 

3.10.2 het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en 
vast te stellen 

3.11 De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden, bedoeld in 3.10, en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

3.12 Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient 
waarbij een lid van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid geen 
deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht. 

3.13 De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het 
borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het 
bevoegd gezag. 

3.14 Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school 
verzorgde schoolsoort of groep(en) van schoolsoorten. 

3.15 Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie 
zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie 
voldoende wordt gewaarborgd. 
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3.16 Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de 
schoolsoort of groep van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is ingesteld.  

3.17 Leden van het bevoegd gezag worden niet benoemd tot lid van de examencommissie. 
3.18 Het Eindexamenbesluit geeft de rector een groot deel van de 

eindverantwoordelijkheid voor het proces van de examinering en daarmee ligt het 
voor de hand – om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen - dat deze niet 
wordt benoemd in de examencommissie. Het is echter aan het bevoegd gezag om 
daarin een keuze in te maken. 

Artikel 4 Indeling eindexamen; profielwerkstuk  
4.1  Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal 

examen dan wel uit beide.  
 
4.2  Het schoolexamen vwo, havo en mavo omvat mede een profielwerkstuk. Het 

profielwerkstuk heeft betrekking op één of meer vakken van het eindexamen. Voor 
de havo geldt dat ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 320 uur, 
voor vwo ten minste 400 uur. De eisen voor uitvoering en betrekking hebbende 
vakken wordt verder gedetailleerd in voor ieder schooltype jaarlijks uit te brengen 
“profielwerkstukboekje”. 

4.3  De kandidaten vwo, havo en mavo kunnen in meer vakken dan voor een eindexamen 
voorgeschreven is, eindexamen doen. In bijlage B worden de vakken (per 
vwo/havo/mavo) vermeld waarin de kandidaat examen kan afleggen. Zie ook bijlage 
F. 

4.4 Een kandidaat met een extra vak kan zich voor een vak terugtrekken. Voorwaarde is 
slechts, dat de overgebleven vakken blijven voldoen aan de voorwaarden voor de 
pakketkeuze. 

4.5 Een kandidaat (havo/vwo) die is gezakt voor het eindexamen kan bij het opnieuw 
volgen van het eindexamenjaar vrijgesteld worden voor het opnieuw maken van een 
profielwerkstuk onder voorwaarde dat het cijfer voor het 'oude' profielwerkstuk 
minimaal een 5,5 is en het combinatiecijfer, berekend uit de in het verleden behaalde 
resultaten een 6 of hoger is. 

4.6 Bij doubleren vervallen in principe schoolexamenresultaten van het schooljaar dat 
opnieuw gedaan wordt. Een kandidaat kan, in geval van doubleren, vrijgesteld 
worden van het opnieuw maken van een schoolexamen, zie ook bijlage E. Afwijkende 
vereisten voor deze kandidaten worden vermeld in het PTA voor doublanten.  

Artikel 5 Afwijking wijze van examineren  
5.1  De rector kan toestaan dat kandidaten met een beperking het school- dan wel het 

centraal examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de 
mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de rector de wijze waarop 
het examen zal worden afgelegd, met dien verstande dat aan de overige 
bepalingen in dit besluit wordt voldaan. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de inspectie.  

 
5.2  Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten 

aanzien van de hier bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
  

5.2.1  Er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige medisch 
specialist, psycholoog of orthopedagoog is opgesteld, 

  
5.2.2  De aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in 

ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de 
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desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten, 
en  

 
5.2.3  Een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe 

in de onder 5.2.1. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van 
betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing 
aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die 
deskundigenverklaring.  

 
5.3 Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de 

Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens het 
eindexamenbesluit, ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het 
schooljaar waarin hij examen aflegt, ten hoogste zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste 
volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:  

 
 het vak Nederlandse taal en literatuur;  
 het vak Nederlandse taal;  
 enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van 

overwegende betekenis is.  
 

5.4  De in 5.3 bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het centraal 
examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het 
centraal examen met ten hoogste 30 minuten.  

 
5.5  Van elke afwijking op grond van 5.3 wordt mededeling gedaan aan de inspectie.  

Artikel 6 Ontheffingen, Vrijstellingen en Spreiding voltooiing eindexamen  
6.1. De rector kan op grond van Inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 26e en 26n eerste lid, 

voor respectievelijk havo/vwo en mavo, een leerling ontheffing verlenen van het 
volgen van het onderwijs in het vak lichamelijke opvoeding indien de leerling 
vanwege diens lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen. Het 
bevoegd gezag geeft de inspectie kennis van de verleende ontheffing en vermeldt 
daarbij de gronden waarop deze ontheffing berust.  

 
6.2  De vwo-leerling die in het bezit is van het diploma havo is op grond van 

Inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 26e vrijgesteld van het volgen van onderwijs in de 
volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: maatschappijleer en culturele en 
kunstzinnige vorming.  

 
6.3  De rector kan een vwo-leerling op grond van artikel 26e lid 4 van het 

Inrichtingsbesluit W.V.O., ontheffing verlenen van het volgen van onderwijs in de 
taal genoemd in het Inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 26b, eerste lid, onder c, in de 
volgende gevallen: 

  
6.3.1. De leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of 

een zintuiglijke stoornis die effect heeft op taal;  
 
6.3.2. De leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de 

Friese taal;  
 
6.3.3 De leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel 

natuur en gezondheid en het onderwijs in de taal verhindert naar 
verwachting een succesvolle afronding van de opleiding. 

  
Bij toepassing wordt de taal vervangen door een van de vakken of 
programmaonderdelen, genoemd in Inrichtingsbesluit W.V.O. artikel 26b, derde tot 
en met zesde lid, of in het zevende lid, onder c of d, met een normatieve studielast 
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van ten minste 440 uren, ter keuze van de leerling, voor zover het bevoegd gezag 
deze als zodanig aanbiedt.  

 
6.4  De rector kan, conform artikel 59 van het examenbesluit, de inspectie gehoord, 

toestaan dat een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en een 
kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de 
kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in 
alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het 
centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, voor een deel van de 
vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop volgende 
schooljaar aflegt. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het eerste of in 
het tweede van deze schooljaren afgesloten. Dit is ook van toepassing op de 
rekentoets, met dien verstande dat de rekentoets in het ene schooljaar of in het 
daarop volgende schooljaar kan worden afgelegd.  

Artikel 7 Procedure aanvraag afwijkend examen en/of ontheffing en vrijstelling  
7.1  Tenzij er sprake is van een objectief waarneembare lichamelijk handicap, dient een 

verzoek op grond van de artikelen 5 en 6 van dit examenreglement te worden 
ondersteund door deskundigenverklaringen van een ter zake kundige medicus, 
psycholoog of orthopedagoog.  

 
7.2  Een verzoek tot een afwijkend examen of ontheffing kan bij de examensecretaris 

worden ingediend; schriftelijk beargumenteerd en voorzien van alle noodzakelijke 
bescheiden.  

 
7.3  Op advies van een commissie, bestaande uit de teamleider, de examensecretaris 

en de zorgcoördinator besluit de rector over het verzoek.  

Artikel 8 Centraal examen in een eerder leerjaar 

8.1 Het bevoegd gezag kan een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan 
voorafgaande leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet 
zijnde alle vakken van het eindexamen. 

 
8.2 Bij toepassing van punt 8.1 wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 

afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken 
aanvangt. 

 
8.3 Zodra gemiddelde schoolexamencijfers zijn vastgesteld, maakt de rector deze 

schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 30 
bepaalde. 

 
8.4 Artikel 30 is eveneens van toepassing op leerlingen die in een eerder leerjaar in 

een vak of vakken centraal examen aflegt, met dien verstande dat het eindexamen 
als één eindexamen wordt gezien en de leerling recht heeft op één herkansing over 
alle, voor zijn examen geldende, vakken. 

 
8.5 Indien toepassing wordt gegeven aan punt 8.1, wordt het derde tijdvak aansluitend 

in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het 
College van Toetsen en Examens. 

 
8.6 Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 

voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar en niet is bevorderd tot het 
volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens 
behaalde resultaten. 

 
8.7 Het protocol voor toelating tot het centraal examen in een eerder leerjaar wordt 
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bijgevoegd als bijlage C in dit examenreglement.      

Artikel 9 Onregelmatigheden  
9.1  Indien een kandidaat in strijd handelt (of heeft gehandeld) met dit reglement of zich 

van enig deel van het schoolexamen en centraal eindexamen dan wel ten aanzien 
van een aanspraak op ontheffing, aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of 
heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de rector maatregelen 
nemen.  

 
9.2  De maatregelen, bedoeld in 9.1, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
  

9.2.1 Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 
centraal examen; 

  
9.2.2 Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 

toetsen van het schoolexamen of het centraal examen; 
  
9.2.3 Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel 

van het schoolexamen of het centraal examen;  
 
9.2.4 Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt 

na een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. 
 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in 9.2.4. betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een 
volgend tijdvak van het centraal examen.  

 
9.3  Alvorens een beslissing ingevolge artikel 9.2. wordt genomen, hoort de rector de 

kandidaat. De minderjarige kandidaat kan zich laten bijstaan door zijn wettelijke 
vertegenwoordiger. De meerderjarige kandidaat kan zich door een door hem aan te 
wijzen meerderjarige laten bijstaan.  

  
9.4  De rector deelt binnen drie werkdagen na de hoorzitting zijn beslissing mede aan 

de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Tevens verwijst 
de rector in zijn beslissing naar de bestaande beroepsmogelijkheden. Het besluit 
wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat 
minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 
In voorkomende gevallen kan van de termijn van drie werkdagen worden 
afgeweken. Hierover wordt de kandidaat zo snel mogelijk geïnformeerd. 

 
9.5  De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de door het 

bevoegd gezag ingestelde Commissie van Beroep. (Adres: Commissie van Beroep 
Examens, Kaj Munkweg 3, 2131 RV Hoofddorp.  

 
9.6  De commissie van beroep wordt gevormd door een personeelslid, voorgedragen door 

de directie, een ouder voorgedragen door de medezeggenschapsraad en een 
personeelslid, bij voorkeur een docent. Wordt een zaak aangemeld bij de commissie 
van beroep dan mag een ouderlid van deze commissie geen kind hebben in de 
betreffende klas of klassenlaag. Een docent mag geen les geven aan de betreffende 
klas of klassenlaag. In dat geval wordt het betreffende lid vervangen door een daartoe 
aangewezen reserve). Van deze commissie mag de rector geen deel uitmaken. 

 
9.7  Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing aan de kandidaat is 

bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie 
stelt een onderzoek in en beslist binnen twee werkweken na ontvangst van het 
beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste 
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twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de 
kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of 
gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het 
tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, 
aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, 
aan de rector en aan de inspectie. 

 
9.8 Voorbeelden van onregelmatigheden zijn onder andere: 

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

 examenwerk van een ander inleveren; 
 plagiaat plegen via schriftelijke dan wel elektronische bronnen (Internet) 

alsmede het bij zich dragen in de examenzaal van elektronische 
hulpmiddelen, waaronder begrepen telefoons, tablets e.d.; 

 citeren van bronnen zonder bronvermelding; 
 gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
 afkijken of overleggen met anderen; 
 bij een schoolexamen een andere leerling laten inloggen op jouw account; 
 gelegenheid geven tot afkijken; 
 aanwijzingen krijgen / geven bij toiletbezoek; 
 bij bespreking van examenwerk antwoorden verbeteren; 
 het overzenden of ontvangen van gegevens via een mobiele telefoon of 

ander elektronisch apparaat; 
 absentie zonder geldige reden; 
 inleveren van examenwerk dat buiten de examenzaal is geweest. 

Deze opsomming is niet limitatief. 

9.9 Als een praktische opdracht (P.O.) te laat wordt ingeleverd wordt deze voorlopig 
beoordeeld met het cijfer 1,0. De betreffende leerling(en) krijgt (krijgen) maximaal 
tien werkdagen extra tijd om deze opdracht (mogelijk buiten de lesuren op school) 
alsnog af te maken, tenzij anders aangegeven in het PTA. Is de opdracht dan nog 
steeds niet afgerond dan wordt het cijfer 1,0 het definitieve cijfer. Van de termijn 
van tien werkdagen kan in het laatste blok van het eindexamenjaar worden 
afgeweken omdat er dan in het algemeen geen tien werkdagen extra tijd mogelijk is 
in verband met het inleveren van de schoolexamencijfers bij de inspectie. In dat 
geval bepaalt de examencommissie de uiterste inleverdatum voor de praktische 
opdracht.  

9.10 Bij onregelmatigheden kan er worden gesproken van fraude in geval er, na 
onderzoek, gebleken is dat de leerling de intentie had om door bedrog voordeel te 
genieten, dan wel de leerling de bedoeling had een juist oordeel over de kennis, 
inzicht en/of vaardigheden van hemzelf of een andere leerling onmogelijk te maken.  

9.11 Tijdens het afnemen van examens kunnen omstandigheden, welke niet te wijten 
zijn aan onregelmatigheden begaan door leerlingen, ontstaan welke kunnen worden 
gezien als onregelmatigheden. Voorbeelden van zulke omstandigheden zijn: 

 ongelijkheid van afnameomstandigheden; 
 toestaan van gebruik van ongeoorloofde hulpmiddelen; 
 onregelmatigheden tijdens de surveillance. 
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Deze opsomming is niet limitatief. 

Tijdens de centrale examens zal de examensecretaris, in overleg met de rector en 
de onderwijsinspectie bepalen welke maatregel, zoals genoemd in artikel 9.2, er 
dient te worden genomen.  
Tijdens schoolexamens zal de examencommissie de situatie beoordelen en 
mogelijk maatregelen opleggen zoals genoemd in artikel 9.2. 
De artikelen 9.3 tot en met 9.7 zijn in dit geval eveneens van toepassing, waarbij 
dient te worden aangetekend dat waar in deze artikelen het woord “kandidaat” staat 
er dient te worden gelezen “kandidaten” en dat het horen van kandidaten (zoals 
genoemd in artikel 9.3) tot de mogelijkheden behoort, dit ter beoordeling van de 
examencommissie. De genoemde artikelen 9.3 tot en met 9.7 gelden niet in geval 
van maatregelen opgelegd door de onderwijsinspectie. 

Artikel 10 Geheimhouding  

10.1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement 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 dit besluit de 
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

Artikel 11 Overige bepalingen  

11.1 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.  
 
11.2 De rector kan de ouders van een meerderjarige leerling informeren, indien de leerling 

daar toestemming voor geeft 
 

B.  INHOUD VAN HET EINDEXAMEN 

Artikel 12 Algemeen  

12.1 Voor ieder examenvak voor elk van de onderwijssoorten stelt de minister van 
Onderwijs en Wetenschappen het eindexamenprogramma, de stofomschrijving en 
eventuele verdeling daarvan over Schoolexamen en Centraal Examen vast. 

12.2  De kandidaten kiezen, met inachtneming van wat het eindexamenbesluit VO 
bepaalt in de art. 7 t/m 25, in welke vakken zij examen willen afleggen. 

12.3 De kandidaten vwo, havo en mavo kunnen in meer vakken dan voor een 
eindexamen voorgeschreven is, eindexamen doen. 

12.4 Een kandidaat met een extra vak kan zich voor een vak terugtrekken. Dit is in 
beginsel mogelijk. Voorwaarde is slechts, dat de overgebleven vakken blijven 
voldoen aan de voorwaarden voor de pakketkeuze. 

12.5 Een kandidaat (havo/vwo) kan vrijgesteld worden van het opnieuw maken van een 
profielwerkstuk onder voorwaarde dat het cijfer voor het 'oude' profielwerkstuk 
minimaal een 5,5 is en het combinatiecijfer, berekend uit de in het verleden 
behaalde resultaten een 6 of hoger is. 
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12.6 Jaarlijks stelt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per vak een lijst op 
van toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen. Deze lijst wordt 
gepubliceerd in de “September-mededeling” van het CvTE. Deze lijst van 
toegestane hulpmiddelen wordt als bijlage D gevoegd bij het examenreglement en 
geldt onverkort ook voor de af te nemen schoolexamens, tenzij door de vakdocent 
anders aangegeven in het vak-PTA. 

C.  PROCEDURES TIJDENS DE EXAMENS 

Artikel 13 Algemeen  
13.1 De kandidaat dient tien minuten voor de aanvang van het examenonderdeel in de 

examenzaal aanwezig te zijn. 
 
13.2 Wanneer de kandidaat te laat is, mag hij tot uiterlijk een half uur na het begin van 

de zitting tot het examenlokaal worden toegelaten. De kandidaat levert zijn werk in 
op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. 
Is de kandidaat meer dan een half uur te laat, dan mag hij niet meer deelnemen 
aan deze zitting. Bij een geldige reden - ter beoordeling van de rector - kan de 
kandidaat voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak, dan wel de 
inhaalmomenten voor schoolexamens. Op de overige zittingen van het eerste 
tijdvak, dan wel het schoolexamen, moet de kandidaat gewoon wel komen. Indien 
de reden niet geldig wordt verklaard, geldt dit als een onregelmatigheid (zie artikel 
9). 

Artikel 14  Ziekte en verhindering gedurende examenzittingen 
14.1 Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding de 

examenzaal verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de rector of diens 
vervanger of hij na enige tijd het werk kan hervatten. 
14.1.a  Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd 

aan het einde van de zitting worden ingehaald. 
14.1.b Indien de kandidaat een examen niet kan hervatten – dit ter beoordeling 

van de rector – kan het examen (on)geldig worden verklaard. Indien het 
gaat om een zitting van het centraal examen wordt hiervan melding 
gedaan bij de inspectie van het onderwijs, die het examen (on)geldig 
zou kunnen verklaren. 
De kandidaat kan op een later tijdstip het examen inhalen. Indien het gaat 
om een onderdeel van het centraal examen is dat tijdens het tweede c.q. 
derde tijdvak. 

14.2 Bij verhindering met geldige reden tijdens twee of meer schoolexamens 
treedt de kandidaat in overleg met het examensecretariaat om de 
momenten vast te stellen voor het inhalen van de gemiste 
schoolexamens. 

 
 

Artikel 15 Regels en richtlijnen tijdens het examen 

15.1 De kandidaat schrijft op elk blaadje gemaakt werk zijn naam. De kandidaat heeft 
tijdens de centrale examens een eigen examennummer . Dit nummer staat op zijn 
tafel en moet hij op al zijn examenwerk schrijven. Alleen aan die tafel mag de 
kandidaat plaatsnemen tijdens de centrale examens. 
 

15.2 Het werk wordt gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door de school, of op 
antwoordbladen van het CITO. De school verstrekt eveneens gewaarmerkt 
kladpapier. De kandidaat mag dus geen papier meenemen naar de examenzaal. 
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15.3 Nadat iedereen op zijn plaats zit, toont voorafgaand aan de centrale examens een 
daartoe aangewezen surveillant de kandidaten het gesloten examenpakket en 
wordt aan de hand van de vermelde gegevens omtrent vak, datum en uur 
gecontroleerd of dit het juiste examenpakket is. Deze gegevens en eventueel 
andere op het examenpakket vermelde gegevens worden daarna hardop aan de 
kandidaten voorgelezen. Vervolgens wordt het examenpakket geopend. De 
surveillant controleert of de gegevens op het examenpakket overeenstemmen met 
de inhoud van het examenpakket. Het komt voor dat in één examenpakket behalve 
de opgaven ook het uitwerkingenpapier is bijgesloten. Onmiddellijk nadat het 
examenpakket is geopend, worden de opgaven en het eventueel bijgesloten 
uitwerkingenpapier rondgedeeld. 

 
 Tijdens de schoolexamens wordt, voorafgaand aan de zitting, hardop voorgelezen 

aan de kandidaten de gegevens van het betreffende schoolexamen, waarbij 
minimaal wordt genoemd: 
 Het vak; 
 De duur van het schoolexamen; 
 De toegestane hulpmiddelen; 
 De regels in de examenzaal. 

 Tevens wordt tijdens de schoolexamens de regels die gelden tijdens de zitting 
geprojecteerd. 

 
15.4 Na het openen van het examenpakket met opgaven, dan wel de start van het 

uitdelen van de examenopgaven, is het verboden enige mededeling of inlichting 
over het werk aan de kandidaat te verstrekken. Wanneer een erratumblad is 
bijgevoegd, wordt dit aan het begin van de desbetreffende examenzitting 
voorgelezen. 

 
15.5 Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in de examenzaal te 

heersen. 
 
15.6 Het gebruik van correctievloeistof is niet toegestaan. 
 
15.7 Bij gebrek aan papier steekt de kandidaat zijn vinger op. De dichtstbijzijnde 

surveillant draagt zorg voor de aanvulling van het gewenste papier. 
 

15.8 Horloges en digitale hulpmiddelen en middelen met een telefoon- of camerafunctie 
zijn niet toegestaan in de examenruimte, net als jassen, tassen en etuis.  

 
15.9 Het meenemen van andere dan toegestane boeken, tabellen en andere 

hulpmiddelen (zie artikel 20) is verboden. 
 
15.10 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de rector maatregelen 
nemen, zoals beschreven staat in het Examenreglement artikel 9. 

 
15.11 De kandidaat mag zijn zitplaats gedurende het examen niet verlaten, tenzij hiervoor 

toestemming is gegeven door de (hoofd)surveillant. 
 
15.12 Wanneer de kandidaat naar het toilet moet, wordt hij door één van de surveillanten 

begeleid. 
 
15.14 Zonder toestemming van een hoofdsurveillant mag de kandidaat zich niet 

verwijderen uit de examenzaal. 
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Artikel 16 Het verlaten van de examenzaal 

 
16.1 Het is een kandidaat bij centrale examens niet toegestaan binnen een uur na de 

aanvang van de examenzitting te vertrekken. 
 

16.2 Examenopgaven en kladpapier mogen tijdens de examenzitting niet buiten de 
examenzaal gebracht worden. 

 
16.3  Als de kandidaat eenmaal zijn examenwerk heeft ingeleverd en uit de examenzaal 

is vertrokken, mag hij tijdens de zitting niet meer terugkeren in de examenzaal. 
 

16.4 Een kwartier voor het einde van de zitting bij centrale examens zal een daartoe 
aangewezen surveillant dit tijdstip aangeven. Om de anderen niet te storen is het 
tijdens centrale examens niet mogelijk gedurende het laatste kwartier van de 
zitting te vertrekken. 

 
16.5 Aan het einde van de zitting van het centraal examen blijven de kandidaten zitten, 

totdat een surveillant het sein geeft om op te staan en de examenzaal te verlaten. 
 
16.6 Let op het volgende, vóór het examenwerk wordt ingeleverd: 

* controleert de kandidaat of hij alle papieren inlevert; 
* zorgt hij ervoor dat op alle ingeleverde losse bladen zijn naam én 

examennummer vermeld staan; 
* examenopgaven, kladpapier en uitwerkpapier/antwoordpapieren mogen tijdens 

de examenzitting niet buiten de examenzaal gebracht worden. Als de kandidaat 
de centraal examenopgaven wil hebben, dan schrijf hij zijn naam op zijn opgaven 
en levert deze in bij de surveillant. Dan kan hij het examen de volgende dag 
ophalen bij de administratie. Van de schoolexamens worden de opgaven niet 
verstrekt aan de leerlingen. 

 
16.7  Mocht, door welke oorzaak dan ook, het examenwerk buiten de examenzaal zijn 

meegenomen en daarna pas ingeleverd, zal dit worden beschouwd als een 
onregelmatigheid ingevolge artikel 9 en dienovereenkomstig worden behandeld. 

Artikel 17 Fout in de opgave 
Indien tijdens een zitting een fout in de opgave ontdekt wordt, worden daarover 
geen mededelingen gedaan. Bij de normering van het werk zal met een fout, zo 
nodig, rekening worden gehouden. 

Artikel 18 Procedure ‘met potlood gemaakt examenwerk’ 
Zorg voor voldoende (goed werkend) schrijfgerei! Gewoon schrijfwerk moet met 
blauwe of zwarte pen, dus niet met potlood. Indien een kandidaat het examenwerk 
toch met potlood heeft gemaakt, dient de volgende procedure te worden gevolgd: 

 Onmiddellijk na beëindiging van de examenzitting wordt het gemaakte werk 
gekopiëerd; 

 Het originele werk wordt op de administratie in de kluis bewaard; 
 De examensecretaris maakt melding in het logboek van deze situatie, met 

vermelding van vak, naam van kandidaat, datum; 
 De corrector ontvangt de kopie ter correctie; 
 Indien dit plaatsvindt tijdens het centraal examen, wordt de tweede corrector 

van de situatie op de hoogte gesteld. 

Artikel 19 Eten en drinken 
De kandidaat mag iets te eten en drinken meenemen. Zorg ervoor dat anderen niet 
worden gestoord. Maak een verpakking die bij openen storend geluid veroorzaakt 
voor het begin van het examen alvast open en neem geen krakend eten mee zoals 
chips, noten enz. 
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Artikel 20 Toegestane hulpmiddelen bij het examen 

Voor de toegestane hulpmiddelen tijdens de examens verwijzen we naar bijlage D 
van dit examenreglement. Zie ook 12.6. 

 

C.  SCHOOLEXAMEN 

Artikel 21 Inrichting schoolexamen  

21.1 Het schoolexamen kan bestaan uit de volgende toetsen:  
• mondelinge toetsen  
• schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen  
• praktisch examen (PSE) 
• praktische opdracht (PO) 
 

21.2 De kandidaat maakt een profielwerkstuk. 
 
21.3 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak geldend 

programma van toetsing en afsluiting. Deelname aan de geplande toetsen is 
verplicht, evenals het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op 
of voor de uiterste inleverdatum. 

 
21.4 Het schoolexamen vindt plaats in:  

• het 3e en 4e leerjaar van de mavo;  
• het 4e en 5e leerjaar van de havo;  
• het 4e, 5e en 6e leerjaar van het vwo.  
 

21.5 Het schoolexamen omvat:  
• voor de mavo 7 periodes, verdeeld over 3 mavo (4) en 4 mavo (3);  
• voor het havo 7 periodes, verdeeld over 4 havo (4) en 5 havo (3);  
• voor het vwo 11 periodes, verdeeld over 4 vwo (4), 5 vwo (4) en 6 vwo (3).  
 

21.6 Het schoolexamen wordt ten minste één week voor aanvang van het eerste tijdvak 
van het centraal examen afgesloten.  

 
21.7 De rector kan in afwijking van het zesde lid een kandidaat die ten gevolge van 

ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen 
in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste 
tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in die vakken af 
te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch na de 
aanvang van het eerste tijdvak.  

 
21.8 Per kandidaat worden de resultaten behaald tijdens het schoolexamen vermeld in 

een beoordelingsoverzicht in Magister. 

Artikel 22 Examendossier  

22.1 Het beoordelingsoverzicht bevat, voor zover van toepassing:  
• de cijfers voor toetsen, praktische opdrachten, het profielwerkstuk en eventuele 

herkansingen;  
• verklaringen van de examinator inhoudende dat handelingsdelen naar behoren 

zijn voltooid.  
 

22.2 Het examenwerk wordt door de betreffende vakgroep bewaard voor een termijn 
die minimaal gelijk is aan de bewaartermijn voor centraal examenvakken (zie 
artikel 39).   
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Artikel 23 Beoordeling  

23.1 Voor de beoordeling van de toetsen van het schoolexamen gebruikt de 
examinator de cijfers 1 t/m 10 met de tussenliggende cijfers in één decimaal 
nauwkeurig.  

 
23.2 In het PTA staat bij elk vak aangegeven hoe het eindcijfer van het schoolexamen 

bepaald wordt. 
 
23.3 Voor het bepalen van het gemiddelde schoolexamencijfer berekent de examinator 

het gewogen gemiddelde van de toetsen voor een vak op één decimaal 
nauwkeurig, waarbij dat decimaal indien het tweede cijfer achter de komma een 5 
of meer is naar boven wordt afgerond en indien het tweede cijfer achter de komma 
4 of lager naar beneden. 

 
23.4 Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 

cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 
 
23. 5 Voor vakken met schoolexamen en zonder centraal examen bepaalt de rector het 

eindcijfer op basis van schoolexamencijfer (zie 23.3). Indien dat geen 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. 

 
23.5 Voor vakken met schoolexamen en centraal examen bepaalt de rector het 

eindcijfer op basis van het schoolexamencijfer 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. 

 
23.6 In afwijking van het in 23.1 en 23.3 gestelde wordt op de havo en het vwo het vak 

lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld 
met ‘voldoende’ of ‘goed’. Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de 
leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de 
desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het examendossier.  

 
23.7 In afwijking van het in 23.1. gestelde, worden het vak culturele en kunstzinnige 

vorming (ckv) en het vak lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel 
van de mavo, beoordeeld met "voldoende" of "goed”. Deze beoordeling gaat uit 
van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van het 
genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het 
examendossier.  

 
23.8 Indien naar het oordeel van de examinator de onder 23.6 en 23.7 genoemde 

onderdelen niet met een "voldoende" of "goed" worden beoordeeld, wordt de 
kandidaat in de gelegenheid gesteld alsnog deze beoordeling te halen. Dit 
inhaaltraject moet afgerond zijn voor de uitslag van het 1e tijdvak in examenjaren 
en voor de bevorderingsvergaderingen in voorexamenjaren. 

  
23.9 In afwijking van het in 23.1. gestelde, wordt het profielwerkstuk (mavo) beoordeeld 

met "voldoende" of "goed" . Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het 
genoegzaam voltooien van het profielwerkstuk, zoals blijkend uit het 
examendossier.  

 
23.10  Het combinatiecijfer  

• Het combinatiecijfer op de havo wordt na periode 7 vastgesteld en bestaat uit het 
gemiddelde van op gehelen afgeronde cijfers voor maatschappijleer, ckv en het 
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profielwerkstuk (beoordeeld met een cijfer uit een schaal van 1 t/m 10).  
• Het combinatiecijfer op het vwo wordt na periode 11 vastgesteld en bestaat uit 

het gemiddelde van op gehelen afgeronde cijfers voor maatschappijleer, ckv en 
het profielwerkstuk (beoordeeld met een cijfer uit een schaal van 1t/m 10).  

• De rector bepaalt het combinatiecijfer als het rekenkundig gemiddelde van de 
eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze 
berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter 
de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond op een geheel getal en 
indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond op een geheel getal.  

Artikel 24 Mededelingen cijfers  

24.1 Het cijfer van iedere toets wordt binnen tien werkdagen of binnen tien werkdagen 
na afloop van een SE-periode aan de kandidaat bekend gemaakt via Magister. 
Tijdens deze bekendmaking hebben de kandidaten het recht het door hen 
gemaakte werk in te zien. 

  
24.2 Schriftelijke rapportage aan de eindexamenkandidaten en hun ouders betreffende 

de beoordelingen van het schoolexamen geschiedt uiterlijk een week voor 
aanvang van het centraal examen middels het uitreiken van een cijferlijst.  

Artikel 25 Beroepen tegen cijfers  

25.1 Indien door de kandidaat getwijfeld wordt aan de juistheid van een cijfer voor een 
onderdeel van het schoolexamen, gaat de kandidaat in overleg met betreffende 
examinator. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, kan de kandidaat binnen vijf 
werkdagen na het bekend worden van het cijfer een verzoek tot herziening van 
het cijfer indienen bij de teamleider. Bij minderjarigheid van de kandidaat dient dit 
mede ondertekend te zijn door zijn ouder(s)/verzorger(s).  

 
25.2 Indien door de kandidaat getwijfeld wordt aan de juistheid van de berekening van 

het gemiddelde schoolexamencijfer (art. 23.3), kan de kandidaat binnen twee 
werkdagen na het bekend worden van dit cijfer een verzoek tot herziening van het 
eindcijfer indienen. Bij minderjarigheid van de kandidaat dient dit mede 
ondertekend te zijn door zijn ouder(s)/verzorger(s).  

 
25.3 De in 25.1 en 25.2 genoemde verzoeken dienen schriftelijk ingediend te worden 

bij de teamleider. 
  
25.4 Binnen tien werkdagen na ontvangst van een verzoek om herziening van een 

cijfer beslist de teamleider over dit verzoek. In geval het een verzoek betreft 
conform 25.1 kan de teamleider een collega-vakdocent betrekken als adviseur. 

  
25.5 Tegen het besluit van de teamleider kan binnen drie werkdagen bezwaar 

aangetekend worden bij de rector.  
 

Artikel 26 Aanwezigheid  

26.1 Kandidaten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de zitting aanwezig te 
zijn. 

  
26.2 Een kandidaat, die anders dan ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil 

onafhankelijke omstandigheid een onderdeel van het schoolexamen verzuimt, of 
achterwege laat de teamleider vooraf van verzuim in kennis te stellen, maakt zich 
schuldig aan een onregelmatigheid.  

 
26.3 Een kandidaat die wel aanwezig is, maar weigert zich aan een onderdeel van het 
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schoolexamen te onderwerpen, wordt geacht zonder reden afwezig te zijn. 
  
26.4 Een kandidaat die te laat op een onderdeel van het schoolexamen verschijnt, mag 

uiterlijk tot een half uur na het begin van de zitting nog worden toegelaten (met 
uitzondering van te laat komen bij een (kijk- en) luistertoets en mondeling, zie 
respectievelijk 26.5 en 26.6). Aan de kandidaat zal na afloop van de zitting geen 
extra tijd worden toegekend.  

  
26.5 Vanwege de aard van de kijk- en luistertoets wordt een kandidaat die te laat komt 

bij een KLT niet toegelaten terwijl de toets bezig is. Omdat een kijk- en luistertoets 
uit meerdere delen bestaat kan een kandidaat die maximaal 30 minuten te laat is 
nog wel bij de start van een volgend onderdeel binnengelaten worden. 

 
26.6 De dag en het tijdstip waarop een leerling wordt verwacht voor een mondeling 

worden schriftelijk vastgelegd. De leerling is van deze schriftelijke afspraak op de 
hoogte, door bijvoorbeeld een bericht van de docent, of door zich zelf in te 
schrijven voor een afnamemoment. Kom je niet opdagen op het afgesproken 
tijdstip zonder geldige reden dan wordt dit gezien als een onregelmatigheid (zie 
artikel 9).  

Artikel 27 Absentie, ziekte bij één of meer schoolexamens 

27.1 Indien een leerling door ziekte of om een andere geldige reden, dit laatste ter 
beoordeling van de teamleider, verhinderd is een onderdeel van het 
schoolexamen te maken, moet dit voor aanvang van het schoolexamen aan de 
teamleider worden gemeld. Indien er reeds sprake was van ziekte voor aanvang 
van de betreffende schoolexamenperiode, moet vooraf overleg met de teamleider 
plaatsvinden. 

27.2 Bij niet nakomen van het onder 27.1 genoemde, geldt het verzuim als 
onregelmatigheid (zie artikel 9). Er kunnen dan maatregelen, zoals in artikel 9 
genoemd, volgen. 

27.3 Een leerling moet wanneer er sprake was van een geldige reden alsnog het in 
27.1 bedoelde werk inhalen. Hij dient zich daartoe onmiddellijk met het 
examensecretariaat in verbinding te stellen. 

27.4 Wanneer een praktische opdracht wordt afgesloten met een verslag mag dit 
maximaal het aantal dagen van de duur van de ziekte later ingeleverd worden. In 
de laatste periode kan een ander aantal dagen worden vastgesteld. 

27.5 De examencommissie kan ten aanzien van kandidaten die langdurig ziek zijn, in 
overleg met de betrokken docenten en kandidaten, afwijkende toetsmomenten 
vaststellen. Ook kunnen aanpassingen in het examenprogramma worden 
gemaakt. In dat geval beslissen de teamleider en de examensecretaris, in 
samenspraak met de leerling, de betreffende docent en eventueel externe 
deskundigen welke aanpassingen noodzakelijk dan wel gewenst zijn.  

 

Artikel 28 Herkansen inhalen van schoolexamenschoolexamenonderdelen 

28.1 Leerlingen van de eindexamenklassen hebben het recht om twee 
schoolexamenonderdelen te herkansen. Er mag uit een blok niet meer dan één 
schoolexamenonderdeel worden herkanst. Deze herkansingen zullen worden 
afgenomen aan het eind van het derde blok. 
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28.2 Leerlingen uit  voorexamenklassen hebben recht op één herkansing aan 

het einde van het schooljaar. Deze herkansingen vinden plaats aan het einde 
van het vierde blok. 

 
28.3  Welk schoolexamenonderdeel herkansbaar is, wordt per vak aangegeven in het 

PTA. 
 
28.4 Onverlet het bepaalde in artikel 28.1 kan de kandidaat ervoor kiezen om, voor 

het vak maatschappijleer op de mavo onder bepaalde voorwaarden een 
herexamen te maken zoals wordt vermeld in artikel 29. 

28.5  Het profielwerkstuk kan niet worden herkanst. Is het profielwerkstuk 
onvoldoende beoordeeld dan kan de leerling extra tijd krijgen om het 
profielwerkstuk alsnog in orde te maken. 

 
28.6  Een kandidaat heeft het recht een toets in te halen, indien hij door ziekte of een 

andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan de 
eerste toets deel te nemen. Deze inhaalmogelijkheid zal worden gegeven in de 
eerst volgende schoolexamenperiode, dan wel, in geval van de laatste 
schoolexamenperiode, tijdens de herkansingsmomenten. 

 

28.7 Bij inhalen (bijvoorbeeld wegens ziekte) of bij herkansingen kan van de 
toetsvorm (mondeling, schriftelijk of een andere toetsingsvorm) worden 
afgeweken. 

28.8 Een herkansing kan niet worden herkanst. Een leerling die bij een herkansing 
niet komt opdagen, al dan niet met een geldige reden, kan de gemiste toets of 
opdracht niet later alsnog herkansen. 

28.9  Herkansingen moeten door de kandidaat tijdig worden aangevraagd. Dit geldt 
ook voor kandidaten die door ziekte of een andere geldige reden een 
schoolexamentoets hebben gemist en deze moeten inhalen. 

28.10  Een leerling vraagt een herkansing of inhaaltoets aan via Magister. 

28.11  Een herkansingsaanvraag die te laat is ingediend (zie jaaragenda) wordt niet in 
behandeling genomen. 

 
28.12  Wanneer door ziekte of door een andere van de wil van de kandidaat 

onafhankelijke omstandigheid het aantal gemiste schoolexamentoetsen in een 
periode het aantal van twee overstijgt, wordt in overleg met de kandidaat een 
inhaaltraject vastgesteld. Indien er gegronde redenen zijn om hiervan af te 
wijken, dan kan hiervoor een verzoek ingediend worden via de teamleider bij de 
examencommissie.  

 
28.13  Indien een kandidaat aan een herkansing deelneemt, geldt het hoogste cijfer. 

Artikel 29 Herexamen voor een vak van het schoolexamen, zonder centraal examen  

29.1 Voor kandidaten die het vak maatschappijleer in de mavo volledig hebben 
afgesloten en daarbij na eventuele herkansing als bedoeld in artikel 19.2, een 
eindcijfer heeft behaald lager dan een 6 (dus gemiddeld schoolexamencijfer lager 
dan 5,5; zie ook art. 23), zal een herexamen worden aangeboden, met door het 
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bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het examenprogramma. 
  
29.2 Indien een kandidaat aan een herexamen deelneemt, vervangt het cijfer van het 

herexamen het eerder bepaalde gemiddelde schoolexamencijfer als dat hoger is 
dan het eerder bepaalde gemiddelde schoolexamencijfer (zie art. 23).  

Artikel 30 Afsluiting van het schoolexamen  

30.1 Met inachtneming van de door de Minister bepaalde termijn voor melding van de 
schoolexamencijfers wordt door de rector vastgesteld op welke datum het 
schoolexamen moet zijn afgesloten.  

 
30.2 Minstens een week voor de aanvang van het centraal examen deelt de rector aan 

de kandidaat schriftelijk mee:  
• de cijfers die hij heeft behaald voor het schoolexamen;  
• de gemiddelde schoolexamencijfers voor de vakken waarin centraal examen 
wordt afgelegd;  
• de eindbeoordeling voor de vakken waarvoor geen eindcijfer wordt vastgesteld;  
• het cijfer of de beoordeling van het profielwerkstuk.  
 

30.3 De kandidaat bevestigt door middel van zijn handtekening op de lijst van 
definitieve schoolexamenresultaten dat naar zijn oordeel alle cijfers en 
beoordelingen juist zijn vermeld op het in artikel 30.2 vermelde cijferoverzicht. 

 
30.4 De kandidaat heeft het schoolexamen afgerond indien aan alle hierna volgende 

voorwaarden is voldaan:  
• de toetsen en praktische opdrachten van de vakken die onderdeel zijn van zijn 

examen en geen centraal examen kennen, zijn afgelegd, c.q. uitgevoerd als 
aangegeven in het PTA, en voor deze vakken is een eindcijfer vastgesteld;  

• de vakken die onderdeel zijn van zijn examen en wel een centraal examen 
kennen, zijn getoetst als aangegeven in het PTA;  

• de overige vakken die onderdeel zijn van zijn examen en door de Minister van 
eindtermen zijn voorzien en waarvan de kandidaat heeft aangegeven ze te willen 
betrekken bij de slaag-en zakregeling voor het eindexamen, zijn getoetst 
overeenkomstig het PTA;  

• de vakken die onderdeel van zijn examen zijn en door de Minister daartoe zijn 
aangewezen, en het profielwerkstuk (mavo) zijn beoordeeld met “voldoende” of 
“goed”;  

• het profielwerkstuk (havo en vwo) is beoordeeld met een cijfer;  
• alle handelingsdelen naar behoren zijn uitgevoerd.  

 
30.5 De kandidaat mag pas deelnemen aan het centraal eindexamen (zie artikel 32 

e.v.) indien aan alle onderdelen en vereisten van het schoolexamen is 
deelgenomen en voldaan. 

 

Artikel 31 Overige bepalingen schoolexamen  

31.1 Voor de externe kandidaat die tot het voorlaatste of laatste leerjaar wordt 
toegelaten, nadat in dat leerjaar reeds toetsen van het schoolexamen zijn 
afgenomen, stelt de examencommissie een regeling vast, in overleg met de 
betrokken docent(en) en de kandidaat.  

 
31.2  Voor de interne kandidaat die tijdens enig leerjaar een vak opneemt, nadat in dat 

leerjaar al toetsen voor dat vak zijn afgenomen, stelt de examencommissie een 
regeling vast, in overleg met de betrokken docent(en) en de kandidaat.  
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C. CENTRAAL EXAMEN  

Artikel 32 Inrichting van het centraal examen  

32.1  Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. Het eerste en 
tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. Het derde tijdvak wordt 
aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen. Deze afname vindt niet op school 
plaats. 

  
32.2  Tijd en plaats  

Ten minste 14 dagen voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de 
kandidaten het rooster van het centraal examen.  
In dit rooster staan in elk geval vermeld:  
• de plaats waar de toetsen van het centraal examen worden afgenomen  
• het tijdstip waarop de toetsen worden afgenomen  
• de duur van de toetsen.  
 

32.3 Toegestane hulpmiddelen  
Zie bijlage D 
 

32.4  Centraal examen voorlaatste leerjaar  
De rector kan een leerling uit het voorlaatste leerjaar toelaten tot het centraal 
examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. Zie 
ook bijlage C.  

Artikel 33 Vaststelling score en cijfer centraal examen  

33.1 De examinator en de gecommitteerde (2e corrector) stellen in onderling overleg 
de score voor het centraal examen vast. Indien de examinator en de 
gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil 
voorgelegd aan de rector van de gecommitteerde. De rector kan hierover in 
overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet 
kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De 
inspectie kan een onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze 
corrector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.  

 
33.2 De rector stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de 

score, bedoeld in 34.1, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor examens.  

Artikel 34 Verhindering centraal examen  

34.1. Indien een leerling door ziekte of om een andere geldige reden, dit laatste ter 
beoordeling van de rector of diens plaatsvervanger, verhinderd is een onderdeel 
van het centraal examen te maken, moet dit voor aanvang van het centraal 
examen telefonisch aan de rector of diens plaatsvervanger worden gemeld. Indien 
er reeds sprake was van ziekte voor aanvang van de betreffende 
schoolexamenperiode, moet vooraf overleg met de teamleider plaatsvinden. 

 
34.2. Indien een kandidaat bij centrale examens om een geldige reden - dit ter 

beoordeling van de rector - is verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak 
aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het 
centraal examen voor ten hoogste vier toetsen te voltooien. Het maximum aantal 
toetsen dat ingehaald kan worden, is afhankelijk van het vakkenpakket en van 
welke toetsen er nog ingehaald moeten worden. Indien een kandidaat in het tweede 
tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal examen in het tweede 
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tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak 
ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 
De kandidaat meldt zich in het laatste geval zo spoedig mogelijk door tussenkomst 
van de rector aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. 

 
34.3. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij 

het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de 
gelegenheid gesteld in het derde tijdvak zijn eindexamen te voltooien.  

Artikel 35 Uitslag  

35.1  Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 
cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. De rector 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. 
Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden is het cijfer voor het 
schoolexamen tevens het eindcijfer. Het cijfer voor de rekentoets is tevens het 
eindcijfer. 
  

35.2 De rector en de examensecretaris stellen de uitslag vast met inachtneming van het 
bepaalde in het Examenbesluit VO. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten 
slagen, betrekken de rector en de examensecretaris een of meer eindcijfers van 
de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken 
dienen een geldig eindexamen te vormen. Indien een "extra" vak buiten 
beschouwing moet worden gelaten om de kandidaat te kunnen laten slagen, 
maakt deze, indien hij op meerdere manieren kan slagen, zelf een keuze aan de 
hand van een voorstel van de school.  
 

De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd als:  
 

o hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en ckv uit het gemeenschappelijk deel 
en het profielwerkstuk de beoordeling “voldoende” of “goed” heeft behaald,  

 
en 

 
o het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

onafgerond ten minste 5,50 is, 
  

en 
 
o voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een 5 of hoger heeft behaald.  
 

en 
 

o hij  
-voor alle vakken als eindcijfer een 6 of meer heeft behaald, of  
-voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of meer, of  
-voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer, of  
-voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn 

overige examenvakken een 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer.  
 

en 
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o de rekentoets heeft gemaakt. 
  

Op de zak-slaagregeling van het eindexamen havo en vwo is de kernvakkenregeling 
van toepassing. Kernvakken zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 
literatuur en Wiskunde A, B of C.  
In de kernvakken mag ten hoogste één onvoldoende eindcijfer voorkomen, dat niet 
lager is dan 5.  
Een kandidaat, die het eindexamen havo of vwo heeft afgelegd is geslaagd als:  
 

o het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde eindcijfers 
onafgerond ten minste 5,50 is;  

 
en 

 
o hij  

-voor alle vakken als eindcijfer een 6 of meer heeft behaald, of  
-voor een van de vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de andere 

vakken als eindcijfer een 6 of meer, of  
-voor een van de vakken, die geen kernvak is, als eindcijfer 4 heeft behaald en 

voor de overige vakken als eindcijfer een 6 of meer, en het gemiddelde van 
de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, of  

-voor twee van de vakken, die niet beide kernvakken zijn, als eindcijfer 5 heeft 
behaald, en voor de overige vakken als eindcijfer een 6 of meer, en het 
gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, of 

- voor een van de vakken, dat geen kernvak is, als eindcijfer 4 heeft behaald en 
voor een van de vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige 
vakken als eindcijfer een 6 of meer, en het gemiddelde van de eindcijfers ten 
minste 6,0 bedraagt;  

 
en 

 
o als geen van de eindcijfers van onderdelen van het combinatiecijfer, genoemd in 

artikel 23 lid 10, lager is dan 4:  
 

en  
 
o als het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijke deel van elk 

profiel, is beoordeeld als “voldoende” of “goed”;  
 

Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de rector deze 
schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 37 
bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 37, eerste lid, geen 
toepassing vindt.  
 

Artikel 36 Herexamens van het centraal examen  

36.1  De kandidaat, geslaagd of gezakt, heeft het recht in het tweede tijdvak deel te 
nemen aan het herexamen van het centraal examen in één vak dat deel uitmaakt 
van het centraal examen en bij de bepaling van de uitslag is betrokken.  

 
36.2  De kandidaat stelt de rector voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in 37.1 bedoelde recht. 
  
36.3  Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde 
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centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.  
 
 

Artikel 37 Diploma en cijferlijst  

37.1 De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan iedere kandidaat die examen 
heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zo ver van toepassing zijn vermeld:  
-de cijfers voor het schoolexamen  
-de cijfers voor het centraal examen  
-de eindcijfers voor de examenvakken  
-voor havo en vwo de vakken, het onderwerp of de titel, en de beoordeling van het 

profielwerkstuk  
-voor mavo het thema en de beoordeling van het profielwerkstuk  
-voor havo en vwo de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding 
-voor mavo de beoordeling van ckv en het vak lichamelijke opvoeding uit het 

gemeenschappelijke deel  
-de uitslag van het examen, luidend <<geslaagd>> of <<afgewezen>> 
 

37.2 De rector reikt aan elke voor het examen geslaagde kandidaat een diploma uit, 
waarop voor mavo/havo/vwo het profiel of de profielen die bij de bepaling van de 
uitslag zijn betrokken.  

 
37.3 Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven 

aantal vakken, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de 
uitslag zijn betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen 
bezwaar heeft gemaakt.  

 
37.4 De rector reikt op verzoek aan de geslaagde kandidaat een school cv. uit met 

daarin een overzicht van de extra activiteiten, deelnames aan uitwisselingen / 
studiereizen en de overige extra curriculaire zaken.  

 
37.5 Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt. Er kan wel een schoolverklaring 

worden verkregen.  

Artikel 38 Overige bepalingen  

38.1 Van de schriftelijke toetsen van het centraal examen worden het gemaakte werk en 
de opgaven tot zes maanden na de laatste dag van het examen op school 
bewaard. Daarna worden ze vernietigd.  

 
38.2 Daar waar de tekst van dit reglement leidt tot een andere lezing dan de tekst van 

het eindexamenbesluit toestaat, geldt deze laatste.  
 
38.3 In omstandigheden die in dit reglement en/of het PTA niet zijn voorzien, beslist de 

rector. 



Bijlage A Gemandateerde bevoegdheden 
Bij examenreglement Kaj Munk College 2022-2023 

▪ Bevoegd gezag: het bestuur van de Stichting Iris, in de persoon van de voorzitter Truus Vaes 

▪ Rector: S. Mijnsbergen 

▪ Examensecretaris: A. Zandvliet (examensecretaris), bij afwezigheid te vervangen door P. Klein 

Geltink of C. Oskam (leden van het examensecretariaat) 

In deze bijlage is inzichtelijk gemaakt wie welke bevoegdheden heeft en voor zover van toepassing 

welke bevoegdheden zijn gemandateerd. 

Bevoegdheid bevoegd gezag Gemandateerd 
aan rector 

Gemandateerd aan 
examensecretaris 

Bevoegdheid 
examensecretaris 

Vaststellen examenreglement  X  
Instellen commissie van beroep  X  

Samenstellen PTA  X  

Toelaten kandidaten tot examen  X  
Organisatie examens  X  

Vaststellen welke examenvakken 
worden aangeboden 

 X  

Toelating leerling uit voorexamenjaar 
tot centraal examen (zie bijlage E) 

 X  

Vaststellen in welke onderdelen van 
het examenprogramma herexamen 
kan worden gedaan 

 X  

Aanwijzen examensecretaris (zie 3.4) X   

Examenreglement en PTA verstrekken 
aan inspectie en kandidaten (zie 3.8) 

 X  

Bevoegdheden genoemd in art. 5 en 6 
(zie 7) 

 X  

Verstrekken gemiddelde 
schoolexamenijfers (zie 8.3 en 30.2) 

 X  

Bevoegdheden genoemd in artikel 9  X  

Beslissen in onvoorziene gevallen (zie 
11.1) 

X   

Hervatten of niet hervatten examen bij 
onwelwording kandidaat (zie 14.1) 

 X  

Kandidaat in de gelegenheid stellen 
schoolexamen later af te ronden zoals 
bepaald in 21.7 

 X  

Vaststellen uitslag examen   X 

Tekenen diploma   X 

 



Bijlage B Overzicht examenvakken 
Bij examenreglement Kaj Munk College 2022-2023 
In deze bijlage zijn drie documenten gebundeld waarin is te vinden in welke vakken een leerling op het 

Kaj Munk College examen kan doen. Voor de volledigheid is inzichtelijk gemaakt aan welke voorwaarden 

voldaan moet zijn om een profiel te vormen.  



Profielen mavo (Kaj Munk college 2022-2023) 

Algemeen deel 
- Nederlands 

- Engels 

- Maatschappijleer 

- Lichamelijke opvoeding 

- Culturele en kunstzinnige vorming 

Profieldeel 
 Zorg & welzijn Economie Groen Techniek 
Verplicht profielvak 
 

Biologie Economie Wiskunde Wiskunde 

Keuzeprofielvak 
(1 kiezen) 

Wiskunde, 
geschiedenis of 
aardrijkskunde 

Wiskunde, Frans 
of Duits 

Biologie of Nask1 
(natuurkunde) 

Nask1 
(natuurkunde) 

 

Vrije deel 
Minimaal 2 nog niet gekozen vakken uit onderstaande lijst 

- Wiskunde 

- Geschiedenis 

- Aardrijkskunde 

- Frans 

- Duits 

- Economie 

- Biologie 

- Nask1 (natuurkunde) 

- Nask2 (scheikunde) 

- LO2 

- BTE (beeldende vorming) 

- Drama 

- T&T 

NB: Dit overzicht geeft weer welke profielen we aanbieden op de mavo, een geldig profiel is een van de 

voorwaarden om te kunnen slagen. Het kan zijn dat de school verplichtingen of restricties heeft in de te 

kiezen vakken. Die informatie wordt verstrekt via de decaan. 

 



Overzicht havo bovenbouw programma 

 
       Totaal (slu) klas 4      klas 5 toetsing 

 

Gemeenschappelijk deel      1120  (lesuren per week) 
 

Nederlands        400    3         4  se + ce 

Engels         360    3         3⅓  se + ce 

maatschappijleer        120    2   se (combi) 

culturele en kunstzinnige vorming  (CKV)     120    2   se (combi) 

rekenen            dossier 

lichamelijke opvoeding       120    2         2  dossier 

 

Profiel deel             ca. 1440 

 

Cultuur en maatschappij (C&M)    1360 + 160 

- geschiedenis       320    3         3  se + ce 

- Frans of Duits       400    3         4  se + ce 

- beeldende vorming, drama, Frans of Duits     320/320/400/400   3         3/4/4 se + ce 

- maatschappijwetenschappen, aardrijkskunde of economie   320/320/400   3         3/4  se + ce 

 

Economie en maatschappij (E&M)    1360 + 120 

- geschiedenis       320    3         3  se + ce 

- wiskunde A (of B)       320    3         3  se + ce 

- economie       400    3         4  se + ce 

- aardrijkskunde, bedrijfseconomie, Frans, Duits of   320/320/400/400   3         3/3/4/4  se + ce 

maatschappijwetenschappen      320    3         3  se + ce 

 

Natuur en gezondheid (N&G)    1360 + 120       

- wiskunde A  (of B)       320/360    3         3/4  se + ce 

- scheikunde       320    3         3  se + ce 

- biologie        400    3½         4  se + ce 

- NL&T, O&O, aardrijkskunde of     320/320/320/   3         4/3/3 se/se/se+ce                                                      

natuurkunde (met wiskunde B)     400    3½         4  se + ce 

 

Natuur en Techniek (N&T)    1360 + 80 

- wiskunde B       360    3         4  se + ce 

- natuurkunde       400    3½         4  se + ce 

- scheikunde       320    3         3  se + ce 

- wiskunde D, O&O, NL&T of biologie                320/320/320/400   3/3/3/3½        3/3/4/4 se/se/se/se+ce 

 

Vrije Deel 
 

profielwerkstuk          40           x  se (combi) 

levensbeschouwing          60    1           dossier 

 

twee extra examenvakken (één verplicht; één verdieping): 

 

- bij C&M      -      bij E&M 

        Frans, Duits, beeldende vorming, drama   Frans, Duits, beeldende vorming, drama 

        Maatschappijwetenschappen    maatschappijwetenschappen 

                        aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie  aardrijkskunde, bedrijfseconomie 

                        wiskunde A      wiskunde D (alleen met wiskunde B)  

         biologie, O&O     natuurkunde (alleen met wiskunde B) 

               nl&t, biologie, O&O 

 

- bij N&G       -      bij  N&T 

        Frans, Duits, beeldende vorming, drama   Frans, Duits, beeldende vorming, drama 

        maatschappijwetenschappen    maatschappijwetenschappen 

        aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie  aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie 

        wiskunde D (alleen met wiskunde B)   wiskunde D 

        nl&t, natuurkunde, O&O    nl&t, biologie, O&O             

     

 

Bij het volgen van drama en beeldende vorming moet er een extra praktische opdracht worden gemaakt van 120 slu. 

Bij het volgen van natuurkunde kan er geen drama of bedrijfseconomie gekozen worden. 

Bij het verdiepingsvak in het vrije deel wordt een voorbehoud gemaakt dat het rooster technisch mogelijk moet zijn. 

 
(Sasja de Vos en Edwin Kok  2021)     



(Edwin Kok en Sasja de Vos 2021) 
 

Overzicht vwo bovenbouw programma 
 
       Totaal (slu)  klas 4 klas 5 klas 6    toetsing 
 
Gemeenschappelijk deel      1920       (lesuren per week) 
 
Nederlands        480    3   2½       3 se + ce 
Engels         400    2   2½       3 se + ce 
Frans of Duits        480    3   2½       3 se + ce 
maatschappijleer        120    2   se (combi) 
culturele en kunstzinnige vorming  (CKV)     160    2   1  se (combi) 
rekenen            dossier 
lichamelijke opvoeding       160    2   2       2 dossier 
 
Profiel deel             ca. 1920 
 
Cultuur en maatschappij (C&M)    1880 + 80 

- geschiedenis       480    2½   3       3 se + ce 
- wiskunde C  (of A)       480/520    3   3       3 se + ce 
- Frans, Duits of beeldende vorming     480    3   2½/2½/3  3/3/2⅓ se + ce 
- aardrijkskunde of economie    440/480    2/2½   3       3 se + ce  

 
Economie en maatschappij (E&M)    1920 + 120 

- geschiedenis       480    2½   3       3 se + ce 
- wiskunde A (of B)       520/600      3   3/4       3/4 se + ce 
- economie       480    2½   3       3 se + ce 
- aardrijkskunde, bedrijfseconomie, Frans of Duits    440/440/480/480   2/2/3/3   3/3/2½/2½  3 se + ce 

 
Natuur en gezondheid (N&G)    1880 + 120 

- wiskunde A  (of B)       520/600    3   3/4       3/4 se + ce 
- scheikunde       440    2¼   3       3 se + ce 
- biologie        480    2   3       4 se + ce 
- aardrijkskunde, NL&T, O&O of     440/440/440   2/2½/3   3       3/2/3 se+ce/se/se 

natuurkunde (met wiskunde B)     480    2¾     3       3 se + ce 
 
Natuur en Techniek (N&T)    1880 + 40 

- wiskunde B       600    3   4       4 se + ce 
- natuurkunde       480    2¾   3       3 se + ce 
- scheikunde       440    2¼   3       3 se + ce 
- wiskunde D, NL&T, O&O of     440/440/440   2½/2½/3  3                 2/2/3 se  

biologie        480    2   3       4 se+ce 
    

Vrije Deel 
 
profielwerkstuk          80      x se (combi) 
levensbeschouwing          120    1   1    dossier 
 
twee extra examenvakken (één verplicht; één verdieping): 
 

- bij C&M      -     bij E&M  
                 Frans, Duits, beeldende vorming    Frans, Duits, beeldende vorming 
                 aardrijkskunde     aardrijkskunde, bedrijfseconomie 

         economie, bedrijfseconomie    natuurkunde/wiskunde D (alleen met wiskunde B) 
         biologie, O&O     biologie, O&O    
  
 

- bij N&G      -     bij N&T 
         Frans, Duits, beeldende vorming    Frans, Duits, beeldende vorming 
         aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie                              aardrijkskunde, economie, bedrijfseconomie 
         natuurkunde, NL&T, O&O,    biologie, NL&T, O&O, wiskunde D 
         wiskunde D (alleen met wiskunde B)    

 
     
Bij het volgen van natuurkunde kan er geen bedrijfseconomie gekozen worden. 
Bij het verdiepingsvak in het vrije deel wordt er een voorbehoud gemaakt dat het rooster technisch mogelijk moet zijn. 
 



(Edwin Kok en Sasja de Vos 2021) 
 

 



Bijlage C Protocol vervroegd examen doen 

Bij examenreglement 2022-2023 
 

Richtlijnen toelating tot traject 

 

▪ De leerling zit in de voor-eindexamenklas (3 mavo, 4 havo of 5 vwo); 
 

▪ De leerling heeft perspectief voor het behalen van een ruime voldoende (≥7,5) 
als eindcijfer bij vervroegd examen doen, dit ter beoordeling van de 
vakdocent; 

 
▪ De leerling motiveert het doen van één of meerdere vervroegde examens, 

daaronder begrepen een plan voor het invullen van de vrijkomende uren in het 
examenjaar; 

 
▪ De leerling heeft in voldoende mate perspectief op bevordering naar de 

examenklas. 
 
Toelating tot het traject op basis van bovenstaande geschiedt door een commissie 

bestaande uit teamleider, lid van het examensecretariaat en de vakdocent 

 

Na toelating 

▪ De leerling ontvangt van de vakdocent het voor dit traject geldende 

programma van toetsing en afsluiting. Dit programma kan in aantal 

toetsen/toetsvorm/weging afwijken van het reguliere PTA, maar dekt in ieder 

geval het examenprogramma. 

 

▪ Na elk blok wordt opnieuw door teamleider, lid van het examensecretariaat en 

de vakdocent beoordeeld of doorgegaan kan worden met het traject. Bij de 

leerlingbespreking worden hiertoe de behaalde resultaten en andere relevante 

zaken besproken. 

Centraal examen 

Indien de leerling het traject volledig heeft afgelegd kan de leerling worden 

toegelaten tot het centraal examen. De leerling ontvangt het examenboekje met 

belangrijke informatie over het centraal examen, waaronder het examenrooster. 



 

Bijlage D Toegestane hulpmiddelen 
Bij examenreglement Kaj Munk College 2022-2023 
 

In deze bijlage zijn twee documenten gebundeld waarin is te vinden welke hulpmiddelen zijn 

toegestaan bij respectievelijk de centrale examens van 2023 (vmbo) en de centrale examens van 2023 

(havo en vwo). Het uitgangspunt is dat bij de schoolexamens dezelfde hulpmiddelen zijn toegestaan 

als bij het centraal examen. Indien bij een schoolexamenonderdeel hiervan wordt afgeweken 

communiceert de docent dat vooraf schriftelijk en bij voorkeur ook mondeling met de leerlingen. 

Deze bijlage wordt geüpdatet als de septembermededeling of maartaanvulling van het College voor 

Toetsen en Examens (CvTE) daartoe aanleiding geeft. 
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HULPMIDDELEN VMBO 2023 

 

1 WAT IS ANDERS IN 2023 

Er zijn geen wijzigingen t.o.v. de toegestane hulpmiddelen vmbo 2022. 

 

2 TOEGESTANE HULPMIDDELEN VMBO 2023 

    

Vak leerweg hulpmiddel 

alle vakken alle 

leerwegen 

Basispakket, bestaande uit: 

- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- nietmachine (zie 4.4) 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenmachine (zie 3.2) 

alle centrale 
examens 

alle 
leerwegen 

Eendelig verklarend papieren woordenboek Nederlands (zie 
3.1.1) 

of 

Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands 
(zie 3.1.1) 

Fries, moderne 

vreemde talen 

alle 

leerwegen 

Woordenboek naar en van de doeltaal;  

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook 
woordenboek Engels-Engels (zie 3.1.2) 

wiskunde alle 
leerwegen 

Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een 

windroos 
roosterpapier in cm2 

nask 1, nask 2 alle 
leerwegen 

Door het CvTE goedgekeurd informatiemateriaal (zie 3.3) 

cspe beroepsgericht  bb, kb en gl  De informatie over de benodigde materialen, grondstoffen, 

gereedschappen en/of hulpmiddelen bij de praktische 
opdrachten van het cspe wordt elk jaar o.a. in de instructie 
voor de examinator meegedeeld.  

cpe beeldend gl, tl Informatie over de afname wordt elk jaar in de instructie voor 
de examinator meegedeeld. 
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3 TOELICHTING  

3.1 WOORDENBOEK 

3.1.1 Woordenboek Nederlands  

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens, flexibele 

digitale examens bb en kb, centraal praktische examens gl/tl en de centraal schriftelijke praktische 

examens bb, kb en gl, kortom bij alle centrale examens vmbo. In plaats van het eendelig woordenboek 

Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar de thuistaal van 

de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of een woordenboek vanuit de thuistaal van de 

kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans - Nederlands). Een woordenboek Nederlands-

thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook toegestaan. 

Het woordenboek kan een natuurlijk en vanzelfsprekend hulpmiddel zijn dat de kandidaat zekerheid 

verschaft bij een enkel woord; het kan ook leiden tot bijvoorbeeld tijdnood als een kandidaat 

zekerheidshalve te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook aanleiding 

geven tot verwarring. Een voorbeeld: eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt 

met de beschrijving in een woordenboek. In situaties zoals het voorbeeld bij het vak muziek is de 

vakinhoudelijke omschrijving de geldige; voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen 

punten toegekend, ook niet als de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft 

ontleend. 

Waar de spelling van het Nederlands wordt beoordeeld, zijn alleen schrijfwijzen volgens de huidige officiële 

spellingsregels toegestaan. 

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries 

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal 

toegestaan. Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus 

een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft, mag in 

plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit verband 

niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek doeltaal - 

Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch. 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels te 

gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

3.1.3 Digitaal woordenboek 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  

3.2 REKENMACHINE 

Bij wiskunde kb en gl/tl, nask 1 kb en gl/tl, nask 2 gl/tl en bij het cspe gl voor het profielvak bouwen, 

wonen en interieur moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen tevens beschikken over toetsen 

voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat, 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen).  

Bij wiskunde bb moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen beschikken over toetsen voor x 

kwadraat en (tweedemachts) worteltrekken.  

 

Bij alle overige vakken zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 

voldoende. Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende 

eigenschappen hebben:  

– lichtnetaansluiting tijdens het examen,  

– opladen tijdens het examen,  

– schrijfrol, alarm of ander geluid,  

– alfanumeriek (letters op scherm)*,  

– grafieken weergeven,  

– zend- of ontvanginstallatie.  

 

Meerregeligheid van het scherm wordt in de criteria niet genoemd. Dit houdt in dat een meerregelige 

machine niet verboden is als hij aan de overige criteria voldoet. Wel is het zo dat de meerregelige 

machines mogelijkheden hebben die bij de eenregelige machine ontbreken, zoals het maken van tabellen. 
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Bij de huidige centrale examens is niet gebleken dat die extra mogelijkheden de kandidaat voordeel 

bieden.  

Naast de rekenmachine van Facet is het voor kandidaten bij de flexibele digitale examens bb en kb 

toegestaan hun eigen rekenmachine te gebruiken.  

* Bedoeld is dat er geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de 

mobiele telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als 

alfanumeriek beschouwd. 

3.3 INFORMATIEBOEK BIJ NASK 1 EN NASK 2 

Bij het centraal examen nask 1 in alle leerwegen en nask 2 gl/tl heeft de kandidaat op het centraal 

examen informatiemateriaal nodig.  

Goedgekeurd zijn:  

– Voor bb: Binas vmbo-basis, informatieboek nask 1 (2e editie, ISBN 978-90-01-80067-3)  

– Voor kb en gl/tl: BINAS vmbo-kgt, informatieboek voor nask 1 en nask 2 (2e editie, ISBN 

978.90.01.80069.7). 

 

Voor deze edities van Binas zijn errata uitgegeven. Zie voor deze errata de site www.noordhoffuitgevers.nl 

(zoekterm errata Binas). Het is toegestaan deze fouten in Binas te verbeteren.  

 

4 AANVULLENDE OPMERKINGEN 

4.1 FORMULE WISKUNDE 

Bij de exameneenheid Meetkunde van het centraal examen wiskunde in bb, kb en gl/tl moet de kandidaat 

enkele oppervlakte- en inhoudsformules kunnen toepassen, de kandidaat hoeft deze formules echter niet 

te kennen (zie de syllabus). Bij de examens bb worden de formules vermeld in het examen bij de 

opgave(n) waarvoor en indien zij relevant zijn. De kandidaat moet eenvoudige meetkundige berekeningen 

(zoals de oppervlakte in een rechthoekige driehoek) ook kunnen uitvoeren zonder de bijgeleverde formule. 

Bij de examens kb en gl/tl worden alle formules opgesomd in één tabel in het examen. 

4.2 COMPUTER ALS SCHRIJFGEREI BIJ DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor 

alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, bijvoorbeeld de 

dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij centrale examens 

waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.  

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vmbo gl/tl en de 

papieren centrale examens Nederlands vmbo bb en kb dient de spellingcontrole bij niet-dyslectische 

kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens 

artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan. De 

correctoren moeten de aftrekregels voor spellingfouten ook toepassen bij leerlingen die met 

spellingcontrole hebben gewerkt. 

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot 

verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag (bijvoorbeeld 

uitprinten) worden geregeld. 

Op https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan aanwijzingen 

voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten. 

4.3 NOODZAKELIJK OF TOEGESTAAN? 

De tabel in paragraaf 2 geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. Een kandidaat die bij een 

vak een voor dat vak toegestaan hulpmiddel gebruikt, is niet in overtreding. Een kandidaat die zonder het 

hulpmiddel aan het examen wenst deel te nemen, mag echter niet op grond van het ontbreken van het 

hulpmiddel de toegang worden ontzegd. 

De mate waarin een toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen en 

kandidaten. Een feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is de Binas bij nask 1 en nask 2: het lijkt niet 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een
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aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het verklarend woordenboek 

Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent meer woorden dan de ander, 

de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek dan de ander. Bij examens 

moderne vreemde talen zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek naar de vreemde taal eigenlijk 

overbodig – het is slechts toegestaan om de regelgeving eenvoudig te houden (bij examens met 

schrijfvaardigheid is het immers weer wel zinvol), en ter voorkoming van veronderstelde 

rechtsongelijkheid ten opzichte van kandidaten die beschikken over beide delen in één band. 

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te nemen, is ter keuze 

aan de school. 

4.4 OVERIGE NIET GENOEMDE HULPMIDDELEN 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet genoemd 

zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel functioneel (kunnen) 

zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal (loep). Hulpmiddelen die een 

relatie kunnen hebben met exameneisen, zijn niet toegestaan. Daaronder vallen onder andere 

tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot de exameneisen hebben maar geen 

enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet omdat daardoor de exameneisen worden 

aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan leiden tot een indirecte aantasting van 

exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie tot de exameneisen heeft, wendt de school 

zich tot het College voor Toetsen en Examens. 

4.5 SCHOOLEXAMEN EN CENTRALE EXAMEN 

Deze regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen voorschrift dat 

bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten worden voorgeschreven als bij 

het centraal examen. De school kan gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij 

kleinere toetsen in de moderne vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige 

toetsen in een vak met grafische rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische 

rekenmachine of dat zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd 

ook bij schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan. 
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HULPMIDDELEN HAVO EN VWO 2023 

 

1 WAT IS ANDERS IN 2023 

De lijst met toegestane grafische rekenmachines is geactualiseerd. 

 

2 TOEGESTANE HULPMIDDELEN HAVO EN VWO 2023 

vak hulpmiddel 

alle vakken Basispakket, bestaande uit:  

- schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier 

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling    

- passer 

- nietmachine (zie 4.3) 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- rekenmachine (zie 3.2) 

alle centrale examens 

 

 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zie 3.1.1) 

of 

Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of thuistaal-Nederlands (zie 
3.1.1) 

Fries, moderne vreemde 
talen 

Woordenboek naar en van de doeltaal;  

Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek 
Engels-Engels (zie 3.1.2) 

Latijn, Grieks  Latijns resp. Grieks woordenboek (zie 3.1.3) 

wiskunde A, B, C 

 

- grafische rekenmachine (zie 3.2.3) 

- roosterpapier in cm2 

biologie, natuurkunde, 
scheikunde 

- goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie of Sciencedata 

  (zie 3.3) 
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3 TOELICHTING 

3.1 WOORDENBOEK 

3.1.1 Woordenboek Nederlands  

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle centrale examens. In plaats 

van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een woordenboek 

van Nederlands naar de thuistaal van de kandidaat (bijvoorbeeld Nederlands - Spaans) en/of een 

woordenboek vanuit de thuistaal van de kandidaat naar het Nederlands (bijvoorbeeld Spaans - 

Nederlands). Een woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands in één band is ook 

toegestaan. 

 

Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: 

eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een 

woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de vakinhoudelijke omschrijving de 

geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als de 

kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 

3.1.2 Woordenboek moderne vreemde talen en Fries 

Bij de moderne vreemde talen en Fries is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal 

toegestaan. Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is 

dus een woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag 

in plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit 

verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een woordenboek 

doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – Arabisch. 

 

Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels - Engels 

te gebruiken naast een tweetalig woordenboek. 

3.1.3 Woordenboek bij klassieke talen 

Bij Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur is een woordenboek toegestaan en een 

grammatica-overzicht (in het woordenboek of los) zonder voorbeeldzinnen en toelichting op het 

gebied van de syntaxis. Een woordenboek dat specifiek is toegesneden op een auteur aan wiens werk 

de vertaalopgave ontleend is, is niet toegestaan. 

Bij Griekse Taal en Cultuur zijn het woordenboek van Ch. Hupperts en het Prisma woordenboek Grieks 

- Nederlands toegestaan inclusief de hierin opgenomen grammatica-overzichten en (in Hupperts’ 

woordenboek) de alfabetische werkwoordenlijst.  

Ook is het toegestaan deze grammatica-overzichten en deze alfabetische werkwoordenlijsten naast 

een ander Grieks woordenboek te gebruiken.  

Bij Latijnse Taal en Cultuur zijn het woordenboek Latijn-Nederlands van H. Pinkster en het Prisma 

woordenboek Latijn-Nederlands toegestaan inclusief de daarin opgenomen grammatica-overzichten. 

Ook is het toegestaan een van deze grammaticaoverzichten als los boekje naast een ander Latijns 

woordenboek te gebruiken. 

3.1.4 Digitaal woordenboek 

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  

3.2 REKENMACHINE 

3.2.1 Algemeen 

Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische rekenmachine 

toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de beschikking te hebben over een 

gewone rekenmachine. 

3.2.2 Rekenmachine met basisbewerkingen 

Bij de vakken zonder grafische rekenmachine mag een eenvoudige rekenmachine gebruikt worden 

waarop basisbewerkingen kunnen worden uitgevoerd. In de volgende paragrafen wordt dit nader 

toegelicht. 
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Wat zijn basisbewerkingen 

In onderstaande tabel wordt aangegeven over welke basisbewerkingen een rekenmachine in ieder 

geval moet beschikken voor de verschillende vakken. 

 

 havo/vwo na, sk havo/vwo ec havo/vwo overig 

Grondbewerkingen + - x: X X X 

𝑥2 en √ X X  

1/𝑥 of 𝑥−1 en 𝑥𝑦  X X  

sin/cos/tan en hun inversen X   

𝜋   X   

10log (en 10𝑥) en ln (en 𝑒𝑥) X   

Rekenmachines die over al deze basisbewerkingen beschikken: Casio fx-82MS, HP10S+, TI30XB(S) 

 

Wat zijn geen basisbewerkingen 

Opties die niet gezien worden als basisbewerkingen (niet uitputtend): 

– Het oplossen van (stelsels van) vergelijkingen 

– Het numeriek integreren en differentiëren van functies 

– Rekenen met verhoudingen 

– Berekeningen maken met micro, kilo, … 

– Gebruiken van wetenschappelijke constanten 

– Werken in een spreadsheet 

– Programmeren 

– Ingebouwde formules 

 

Belangrijk uitgangspunt is dat hulpmiddelen die vaardigheden overbodig maken waarover de leerling 

volgens de syllabus moet beschikken, niet zijn toegestaan. Machines die daarom in ieder geval niet 

zijn toegestaan: Casio fx-991EX en TI-30XPro. 

 

Verder geldt het volgende: 

– Een rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met 

andere apparatuur worden verbonden. 

– Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 

rekenmachine van een andere kandidaat. 

– Een rekenmachine mag geen geluid maken. 

– Een rekenmachine mag niet beschikken over de mogelijkheid grafieken weer te geven. 

– Een rekenmachine mag niet beschikken over zend- en/of ontvangstmogelijkheden. 

– Een rekenmachine mag niet alfanumeriek (met letters op het scherm) zijn; bedoeld is dat er 

geen teksten kunnen worden ingevoerd of uitgelezen, zoals bijvoorbeeld met de mobiele 

telefoon wel kan. De letters ‘sin’ als afkorting van sinus worden in dit verband dus niet als 

alfanumeriek beschouwd. 

– Een meerregelige machine is niet verboden als hij aan de overige criteria voldoet.  

3.2.3 Grafische rekenmachine 

Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt , 

wordt de grafische rekenmachine bij het centraal examen toegestaan. De grafische rekenmachine is 

alleen toegestaan bij de centrale examens wiskunde A, B en C.  

 

Types toegestane grafische rekenmachines  

De machines die in 2023 in elk geval zijn toegestaan: 

 

MERK TYPE 

Casio:   fx-9860GII(SD);  
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 fx-CG50.  

Hewlett Packard:   HP Prime  

Texas Instruments:   TI-84 Plus CE-T;  

 TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS); 

 TI-Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS).  

NumWorks:  de grafische rekenmachine van NumWorks 

 

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan.  

Het is mogelijk dat op een later moment nieuwe types worden toegestaan. Dit wordt dan kenbaar 

gemaakt in de Septembermededeling. 

 

Eisen toegestane grafische rekenmachine 

Een grafische rekenmachine is op het centraal examen alleen toegestaan als het geheugen en de 

functies die vaardigheden overbodig maken waarover de leerling volgens de syllabus moet beschikken 

zijn geblokkeerd door een door het CvTE goedgekeurde examenstand. Dat houdt onder meer in dat 

applicaties, programma's en (tekst)bestanden niet benaderbaar of bruikbaar zijn en dat een eventuele 

CAS-functionaliteit niet beschikbaar is. Het moet direct zichtbaar zijn of een machine in examenstand 

staat. Dit moet op ieder moment tijdens het examen te controleren zijn zonder de kand idaat te 

storen. Hiervoor kunt u terecht op de websites van de verschillende fabrikanten: www.casio-

educatie.nl, hp-prime.nl, education.ti.com/nederland, https://www.numworks.com/nl/. 

 

De juiste OS of firmwareversies, die een door het CvTE goedgekeurde examenstand bezitten, worden 

in de maartaanvulling door het CvTE gepubliceerd.  

 

Verder geldt het volgende:  

a Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of 

met andere apparatuur worden verbonden.  

b Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische 

rekenmachine van een andere kandidaat.  

c Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee (grafische) 

rekenmachines.  

d In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten. 

3.3 INFORMATIEBOEKEN NATUURWETENSCHAPPELIJKE VAKKEN 

Bij de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde is het gebruik van een Binas (6e  editie) of 

ScienceData toegestaan. Het is niet toegestaan beide informatieboeken te gebruiken.  

 

Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij Binas op de website van Noordhoff 

Uitgevers en bij ScienceData op de website van Uitgeverij Walvaboek. Het is toegestaan deze fouten 

in het betreffende informatieboek te verbeteren. 

 

Andere wijzigingen mogen niet in het informatieboek worden aangebracht. Dat geldt ook voor het 

aanbrengen van (al dan niet beschreven) plakkertjes. 

 

4 AANVULLENDE OPMERKINGEN 

4.1 COMPUTER ALS SCHRIJFGEREI BIJ DE CENTRAAL SCHRIFTELIJKE EXAMENS 

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan 

voor alle kandidaten. De school kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten, bijvoorbeeld 

de dyslectische kandidaten. De spellingcontrole mag zonder meer worden gebruikt bij centrale 

examens waarbij de spelling niet wordt beoordeeld.  

 

Als de computer als schrijfgerei wordt ingezet bij de centrale examens Nederlands vwo en havo dient 

de spellingcontrole bij niet-dyslectische kandidaten uitgeschakeld te zijn. Aan kandidaten met een 
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deskundigenverklaring omtrent dyslexie volgens artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO, mag het 

gebruik van spellingcontrole wel worden toegestaan.   

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben 

tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitaal woordenboek), en moet ook o.m. de opslag 

(bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. De correctoren moeten de aftrekregels voor spellingfouten 

ook toepassen bij leerlingen die met spellingcontrole hebben gewerkt. 

 

Op https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een staan 

aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.  

4.2 NOODZAKELIJK OF TOEGESTAAN? 

De tabel in paragraaf 2 geeft een opsomming van de toegestane hulpmiddelen. De mate waarin een 

toegestaan hulpmiddel ook noodzakelijk is, varieert tussen vakken, hulpmiddelen en kandidaten. Een 

feitelijk noodzakelijk hulpmiddel is bijvoorbeeld de Binas of ScienceData bij natuurwetenschappelijke 

vakken. Het lijkt niet aannemelijk dat een kandidaat alle informatie heeft gememoriseerd. Bij het 

verklarend woordenboek Nederlands is de behoefte en noodzaak kandidaat-afhankelijk: de een kent 

meer woorden dan de ander, de een heeft ook meer behoefte aan de zekerheid van het woordenboek 

dan de ander.  

 

Of de school de hulpmiddelen ter beschikking stelt, of aan de kandidaat vraagt mee te nemen, is ter 

keuze aan de school. 

4.3 OVERIGE NIET GENOEMDE HULPMIDDELEN 

Naast het basispakket hulpmiddelen kan de kandidaat enkele hulpmiddelen meenemen die niet 

genoemd zijn, die op geen enkele wijze een relatie hebben met de exameneisen maar die wel 

functioneel (kunnen) zijn, zoals een nietmachine, puntenslijper, een markeerstift of een leesliniaal 

(loep). Hulpmiddelen die een relatie kunnen hebben met exameneisen zijn niet toegestaan. 

Daaronder vallen onder andere tekensjablonen en spellingkaarten. Hulpmiddelen die geen relatie tot 

de exameneisen hebben maar geen enkele examenfunctie dienen, dienen te worden geweerd; niet 

omdat daardoor de exameneisen worden aangetast, maar omdat de ontstane onoverzichtelijkheid kan 

leiden tot een indirecte aantasting van exameneisen. Bij twijfel of een specifiek hulpmiddel een relatie 

tot de exameneisen heeft, wendt de school zich tot het CvTE. 

4.4 SCHOOLEXAMEN EN CENTRAAL EXAMEN 

Deze regeling legt de toegestane hulpmiddelen vast voor het centraal examen. Er is geen voorschrift 

dat bij alle schoolexamens van een vak dezelfde hulpmiddelen zouden moeten worden 

voorgeschreven als bij het centraal examen. De school kan gegronde redenen hebben om 

bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere toetsen in de moderne vreemde talen geen woordenboek 

is toestaan, of dat bij sommige toetsen in een vak met grafische rekenmachine volstaan moet worden 

met een eenvoudige grafische rekenmachine of dat zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag 

worden. De school kan omgekeerd ook bij schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het 

centraal examen niet zijn toegestaan. 

https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wanneer-is-de-computer-tijdens-een


Bijlage E Richtlijnen houdbaarheid SE-onderdeel bij doubleren  

 

Richtlijnen houdbaarheid bij vakken met uitsluitend schoolexamen 

De leerling mag het eindcijfer laten staan indien: 

▪ Het hele schoolexamen is afgerond; 

▪ Op de mavo het eindcijfer ≥ 6,5 is; op de havo en het vwo het eindcijfer ≥ 7,5 

is OF bij ckv op de mavo de beoordeling ‘voldoende’ of ‘goed’ is behaald; 

▪ Aan het examenprogramma wordt voldaan, zoals beschreven in het PTA voor 

doublanten. 

Richtlijnen houdbaarheid bij vakken met schoolexamen en centraal 

examen 

De leerling mag het resultaat laten staan indien: 

▪ Het een onderdeel betreft dat geen betrekking heeft op het centraal examen, 

dit ter beoordeling van de docent; 

▪ Het behaalde cijfer voor dat onderdeel ≥ 7,5 is; 

▪ Aan het examenprogramma wordt voldaan, zoals beschreven in het PTA voor 

doublanten. 

Een besluit op basis van bovenstaande naar aanleiding van een verzoek van een 

leerling geschiedt door een commissie bestaande uit teamleider, lid van het 

examensecretariaat en de vakdocent  



Bijlage F Examen doen in een vak via een andere school 

Aanvraag 

Een leerling kan bij het examensecretariaat een verzoek doen om een vak dat niet op 

het Kaj Munk College wordt aangeboden, op een andere school te volgen. De 

richtlijnen zijn: 

- De aanvraag wordt gedaan vóór de start van het jaar waarin het eindexamen 

wordt afgerond. Het traject start aan het begin van het eindexamenjaar. 

- De leerling is aantoonbaar zeer vaardig in het vak, dit ter beoordeling van de 

vakdocent. 

- De leerling vindt zelf een instelling en bevoegd docent bereid om het vak aan 

te bieden. De bevoegd docent is verantwoordelijk voor het opstellen van een 

PTA en de examinering. 

- De leerling volgt het vak als extra vak. Als het traject om wat voor reden 

tussentijds wordt gestopt, heeft de leerling nog een volledig vakkenpakket 

waarmee hij/zij kan slagen. 

Verder is het goed om te weten: 

- De leerling mag een aanvraag doen om het vak op een hoger dan het eigen 

schoolniveau te volgen. 

- Voor zover mogelijk kunnen de schoolexamens en het Centraal Examen 

worden afgenomen op het Kaj Munk College. 

- Eventuele kosten die de andere school in rekening brengt zijn in principe voor 

de leerling. 

Voor aanvang van het traject wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, 

waarin wordt vastgelegd: 

- Welk doel het traject heeft 

- Voor wie het traject bedoeld is 

- De wijze waarop wordt nagegaan of het doel wordt bereikt 

- Wat het onderwijsprogramma is 

- Welke kosten de samenwerkende school in rekening brengt 

- Hoe een eventueel geschil wordt beslecht 


