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Inleiding 
 
Aan de examenkandidaten, 
 
Je bent net gestart met het lezen van het examenreglement voor het lopende schooljaar. 
Het eindexamen begint al in klas 4 en wordt afgesloten in Havo 5. Vandaar dat iedereen wordt aangesproken als exa-
menkandidaat. 
 
De bovenbouw van het Havo wordt de Tweede Fase (2e fase) genoemd. Aan het eind van klas 3 heeft elke leerling een 
keuze gemaakt uit de vier profielen die in de 2e fase worden aangeboden:  

 Cultuur en Maatschappij (CM)  

 Economie en Maatschappij (EM)  

 Natuur en Gezondheid (NG) 

 Natuur en Techniek (NT) 
 
Volgens het wettelijk voorschrift bestaat elk profiel uit: een voor iedereen verplicht gemeenschappelijk deel, een ver-
plicht profieldeel, 1 of 2 profielkeuzevakken en een door de leerling te kiezen examenvak in het vrije deel. Daarnaast 
heeft de school er voor gekozen het vrije deel te gebruiken voor: godsdienst/levensbeschouwing, loopbaanoriëntatie 
(lob), coaching en werkweken. Bovendien heeft elke leerling nog de mogelijkheid een extra examenvak te kiezen als 
dit na overleg met het afdelingshoofd haalbaar blijkt.  
 
Dit boekje begint met het examenreglement van Melanchthon De Blesewic; dit reglement is gebaseerd is op het offi-
ciële Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo. 
In dit examenreglement staan alle rechten en plichten vermeld die voor de school en de examenkandidaten gelden. 
Het is dan ook heel belangrijk dat je dit boekje goed bewaart.  
Het officiële Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo is te vinden op <www.examenblad.nl>, zoeken op “examenbesluit”. 
 
De vakken CKV en maatschappijleer worden in klas 4 afgesloten. De behaalde resultaten gaan dus mee naar het eind-
examen 
Vragen over de verschillende vakken in het PTA moeten worden gesteld aan de vakdocent. Algemene vragen kunnen 
worden gesteld aan de examensecretaris of het afdelingshoofd. 
 
Iedere leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de juiste informatie met betrekking tot de exacte data 
en tijden waarop toetsen worden afgenomen, de stof waarover de toetsen gaan en de eventueel toegestane hulp-
middelen. 
 
Veel succes bij de studie. 
 
Mevrouw Drs. M.D.M. Zwaard (afdelingshoofd) 
De heer T.J. Groenendijk (examensecretaris) 

http://www.examenblad.nl/
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EXAMENREGLEMENT MELANCHTHON DE BLESEWIC HAVO 
 
 

A. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 WETTELIJKE GRONDSLAG  
Om te voldoen aan artikel 31 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo is door het bevoegd gezag van Melanchthon 
De Blesewic het hierna volgend examenreglement opgesteld. 
1. Het examenreglement bevat organisatorische en procedurele regelingen ter uitvoering van het schoolexamen en 

het centraal schriftelijk examen evenals enige inhoudelijke bepalingen. 
2. Het examenreglement treedt in werking op de eerste schooldag van het schooljaar. 
3. Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van één schooljaar, welke periode telkens stilzwijgend wordt 

verlengd met wederom een periode van één schooljaar. 
4. Het examenreglement wordt voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en gepubliceerd op de website. 
5. Indien daarvoor aanleiding is, kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds wijzigen. 

Artikel 2 VERANTWOORDING 
1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen van een school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding een eind-

examen af te leggen. 
2. De examens worden afgenomen door docenten van de school onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 
3. Het bevoegd gezag heeft de heer T.J. Groenendijk benoemd tot examensecretaris. 

Artikel 3  GEHEIMHOUDING 
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 al uit hoofde van ambt, be-
roep 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 uit-
voering van dit reglement de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
 
Artikel 4 COMMISSIE VAN BEROEP - Aanvulling op Artikel 5 lid 4 van het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo 
1. Wanneer een leerling het niet eens is met een besluit zoals bedoeld in artikel 5 van het Examenreglement, kan 

deze leerling beroep aantekenen. 
a. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 werkdagen nadat het besluit ter kennis van de leerling is ge-

bracht, bij de commissie van beroep. 
2. Wanneer een leerling het niet eens is met de gang van zaken omtrent de (school)-examens op de vestiging dient 

hij hierover het gesprek aan te gaan met de betreffende docent. Indien de onenigheid blijft bestaan dient de leer-
ling dit te melden bij zijn afdelingshoofd. Indien deze niet met de leerling tot een oplossing kan komen, dient de 
leerling zich te wenden tot de vestigingsdirecteur. Als de vestigingsdirecteur niet kan bemiddelen, dan kan de leer-
ling beroep aantekenen. 
a. Dit beroep moet worden aangetekend binnen 5 werkdagen nadat het gesprek met de vestigingsdirecteur 

plaats heeft gevonden, bij de commissie van beroep. 
3. De Commissie van Beroep is te bereiken op Postbus 28211, 3003 KE Rotterdam 
4. De Commissie van Beroep bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden, welke op voordracht van de 

school zijn benoemd. 
5. De bevoegdheden en de werkwijze van de Commissie van Beroep zijn opgenomen in het Reglement voor de Com-

missie van Beroep Melanchthon (zie www.melanchthon.nl) 

Artikel 5  ORGANISATIE 
1. Kandidaten zijn verplicht deel te nemen aan alle geplande examentoetsen. 
2. Kandidaten zijn verplicht werk dat behoort bij een praktische opdracht of het profielwerkstuk voor of op de uiter-

ste inleverdatum bij de docent in te leveren. 
3. Vakken die niet beoordeeld worden met een eindcijfer maar met de kwalificatie «goed» of «voldoende» moeten 

voor de start van het centraal examen zijn afgerond. 
4. Examendossier: 

Het examendossier bevat: 
- het Programma van Toetsing en Afsluiting (Het PTA) 
- de gemaakte toetsen en praktische opdrachten  
- de cijferlijst van gemaakte toetsen en praktische opdrachten;  
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- de beoordeling van de handelingsdelen 
- het profielwerkstuk  

5. De schoolexamens worden tot het einde van het schooljaar bewaard op school. Het gemaakte centrale eindexa-
menwerk wordt tot 6 maanden na afronding van het eindexamen op school bewaard. Kandidaten kunnen een ver-
zoek indienen bij de examensecretaris om hun centrale eindexamenwerk in te zien. Inzage is alleen mogelijk onder 
toezicht van een door de school aangewezen functionaris. 

 
 

B. HET SCHOOLEXAMEN 
 
Artikel 6 REGELING VAN HET SCHOOLEXAMEN - Aanvulling op Hoofdstuk III afdeling 2 van het Eindexamenbesluit 

vwo-havo-vmbo 
1. Schoolexamens zijn een belangrijk onderdeel van de afsluiting van de middelbare schoolopleiding. Voor de meeste 

vakken geldt dat het schoolexamencijfer voor 50% het eindcijfer voor dat vak bepaalt. In andere gevallen is het 
schoolexamencijfer het definitieve eindcijfer voor dat vak. 

2. De inhoud van het schoolexamen staat per vak vermeld in het PTA 
3. Het schoolexamen moet worden afgesloten voor de aanvang van het centraal schriftelijk examen. Slechts in zeer 

bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag toestemming geven hiervan af te wijken. (artikel 32 van het Examenbe-
sluit) 

4. De vestigingsdirecteur van de school is eindverantwoordelijk voor de schoolexamens, zowel voor de samenstelling 
van de opgaven, het afnemen van de opgaven en het corrigeren en becijferen van de opgaven. 

Artikel 7 BEGRIPPEN 
1. Schoolexamentoets (zie art 8):  

Een schoolexamentoets is een mondelinge (ME), schriftelijke (SE) of kijk- en luistertoets (KLT), die meetelt voor het 
schoolexamen. 

2. Praktische opdracht / PO (zie art 9): 
Een praktische opdracht is een (onderzoeks-)opdracht waarin voornamelijk vaardigheden worden getoetst. De 
praktische opdracht telt mee voor het schoolexamen. 

3. Handelingsdeel / HD (zie art 10): 
Een handelingsdeel is een onderdeel van een bepaald vak, dat «naar behoren» moet worden uitgevoerd.  

4. Profielwerkstuk / PWS (zie art 11): 
Het profielwerkstuk is een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde 
komen die van betekenis zijn in het profiel van de leerling.  

Hulpmiddelen: 
Bij alle examens mag gebruik worden gemaakt van een eendelig verklarend woordenboek Nederlands. De examen-
kandidaten moeten hier zelf voor zorgen, evenals voor woordenboeken voor de Moderne vreemde talen, een Atlas of 
een Binas. Alle toegestane hulpmiddelen staan vermeld in de syllabus voor de CSE-examens of is te vinden op 
www.examenblad.nl Link:: https://www.examenblad.nl/onderwerp/hulpmiddelen-algemeen/2019 
 

 
Artikel 8  SCHOOLEXAMENTOETSEN (SE, KLT, ME) 
1. Deelname aan de schoolexamens is verplicht. 
2. De schoolexamentoetsen worden per vak in het desbetreffende deel van het PTA beschreven.  
3. De vestigingsdirecteur geeft een uniforme lay-out aan voor dit gedeelte, wat betreft: onderdeel- en leerstofom-

schrijving, toetsvorm, tijdsduur, weging, plaats in het schoolexamenrooster. 
4. De vestigingsdirecteur bepaalt in overleg met de vaksectie het aantal schoolexamentoetsen per vak en geeft daar-

bij een verdeling over de leerjaren aan. 
5. De inhoudelijke invulling van de schoolexamentoetsen geschiedt, met inachtneming van de wettelijke voorschrif-

ten, door de vaksectie.  
6. In parallelklassen worden SE’s op hetzelfde moment afgenomen. 
5. De leerling is verantwoordelijk voor het op de vastgestelde tijd en plaats aanwezig zijn. 
6. De beoordeling van de schriftelijke en/of mondelinge toetsen wordt gedaan door de vakdocent. De beoordelings-

criteria en/of het beoordelingsmodel van de toetsen worden/wordt vastgesteld in de vaksectie.  
7. Het gewicht van de verschillende schoolexamentoetsen in het eindcijfer voor het schoolexamen wordt bepaald 

door de vaksectie en vastgesteld door de vestigingsdirectie. 
8. Kandidaten schrijven uitsluitend met pen, alleen bij tekeningen mag (eventueel op bijlagen) met potlood worden 

gewerkt.  
9. Kandidaten die te laat zijn mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets alsnog worden toegelaten. 

http://www.examenblad.nl/
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10. Leerlingen waarbij dyslexie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school aanwezig) hebben bij het maken 
van een  toets recht op de volgende compenserende maatregelen: 
a. De leerling heeft recht op 20% extra tijd, met een maximum van 30 minuten. 
b. Indien dat wordt aanbevolen in het deskundigenrapport heeft de leerling recht om de toets te maken op een 

laptop; hij/zij mag daarbij geen gebruik maken van de spellingscontrole bij het vak Nederlands, met uitzonde-
ring voor leerlingen die een dyslectie verklaring hebben.  Zowel bij het maken van een toets met laptop als bij 
het maken van een toets zonder laptop gelden de voor ieder geldende spellings- en taalregels en de daarbij ho-
rende puntenaftrekregeling. 

c. De leerling heeft het recht het centraal schriftelijk eindexamen te maken met behulp van software voor spraak-
synthese, indien dat wordt aanbevolen in het deskundigenrapport. 

11. Leerlingen waarbij dyscalculie is vastgesteld (een deskundigenrapport is op school aanwezig) hebben bij het maken 
van een toets recht op de volgende maatregel: 
a. De leerling heeft recht op 20% meer toetstijd, met een maximum van 30 minuten. 

12. Leerlingen waarbij een andere dan in artikel 8 punt 12 en 13 genoemde functiebeperking (bijvoorbeeld PDD-NOS, 
Asperger, ADHD, ADD, etc.) is geconstateerd (een deskundigenrapport, waarin expliciet vermeld staat welke aan-
passing(en) de leerling nodig heeft, is op school aanwezig), wordt binnen de daartoe aangegeven wettelijke kaders 
een ontwikkelperspectief opgesteld waarin wordt opgenomen welke aanpassingen gedaan mogen worden.  

 
Artikel 9  PRAKTISCHE OPDRACHTEN 
1. De praktische opdrachten zijn grotendeels bedoeld om vaardigheden te toetsen. 
2. Grote praktische opdrachten worden beoordeeld op zowel de procesgang als het eindresultaat. 
3. De vaksectie beschrijft in het PTA het aantal praktische opdrachten. 
4. De vestigingsdirecteur ziet toe op een evenwichtige verdeling van de vaardigheden (en dus soorten opdrachten) 

over de vakken, de inhoudelijke kwaliteitsbewaking, de beoordelingscriteria, de presentatievormen en de moge-
lijkheden voor groepswerk. 

5. De vaksectie bepaalt het aantal en de soort praktische opdrachten, uitgaande van een door de vestigingsdirecteur 
aangegeven minimum en maximum. De vaksectie geeft het aantal studielasturen per opdracht aan. 

6. Binnen de marges van de wettelijke regelgeving stelt de vakdocent het onderwerp en de inhoud van de praktische 
opdrachten op, waarna de sectie deze vaststelt. 

7. De leerlingen plannen hun activiteiten in overleg met de vakdocent.  
8. Naast de verplichte groepsopdrachten kunnen bepaalde praktische opdrachten voor een vak door een groep van 

maximaal 4 leerlingen worden gemaakt, mits de groepsgrootte en de samenstelling akkoord zijn verklaard door de 
vakdocent. 

9. Voor alle vakken geldt dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling én -eventueel- een indi-
viduele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling geschiedt op basis van zijn/haar aandeel in de uitvoe-
ring van de opdracht. 

10. De vakdocent beoordeelt de praktische opdrachten.  
11. De weging van elke praktische opdracht voor het eindcijfer van het schoolexamen wordt, binnen de marges van de 

regelgeving, bepaald door de sectie, die de weging relateert aan de studielastverdeling voor het vak. 
12. Bij grote praktische opdrachten begeleidt de vakdocent de leerlingen zo, dat hij het proces kan volgen en beoorde-

len. Hiervoor worden afspraken gemaakt tussen vakdocent en leerling. 
13. De vestigingsdirecteur stelt in het PTA de data vast, wanneer een praktische opdracht afgerond moet zijn. Heeft 

een leerling een praktische opdracht niet op tijd afgerond, dan wordt hiervoor het cijfer 0,1 genoteerd. Voor de 
leerling treedt een vierkant rooster in werking. Dat wil zeggen: de leerling moet naast zijn/haar lesuren op school 
aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 17.00 uur, totdat de betreffende PO(’s) is(zijn) afgerond. 

Artikel 10  HET HANDELINGSDEEL 
1. Een HD kan als te examineren onderdeel bij diverse vakken voorkomen. De HD worden beschreven in de afzonder-

lijke PTA’s van de betreffende vakken. 
2. HD die in het PTA staan bij een bepaalde periode, moeten in ieder geval worden afgerond voor het einde van die 

periode. Als een leerling een HD uit een periode niet heeft afgerond, treedt een vierkant rooster in werking. Dat 
wil zeggen: de leerling moet naast zijn/haar lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 17.00 uur, totdat het 
betreffende HD is afgerond. 

3. De opdracht moet «naar behoren» worden uitgevoerd. Een leerling mag niet tot het centraal eindexamen (CE) 
worden toegelaten wanneer het schoolexamen van een vak niet «naar behoren» is afgerond. In de eerste week 
van april vóór het centraal examen moeten alle handelingsdelen zijn afgerond om aan het centraal examen te 
kunnen deelnemen. Ook voor deelname aan de lessen van een volgend schooljaar moeten alle handelingsdelen 
naar behoren zijn afgerond.  

4. De sectie stelt de beoordelingscriteria voor de benodigde beoordeling «naar behoren» vast. 
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5. De beoordeling van handelingsdelen geschiedt door de vakdocent. 
6. HD worden beoordeeld met de kwalificaties: «onvoldoende» (o); «voldoende» (v) en «goed» (g). 
7. De betreffende vaksecties bepalen binnen de marges van de wettelijke regelgeving het aantal opdrachten voor het 

handelingsdeel, de aard van de opdrachten en het aantal studielasturen per opdracht.  
8. Ieder HD moet voor het examendossier <naar behoren> worden afgerond. Daarnaast kan het voorkomen dat een 

handelingsdeel met een voortgangscijfer of SE cijfer wordt beoordeeld. Dit cijfer is dan gelijk aan het cijfer dat is 
toegekend aan het eerst gemaakte werk.  

9. Het vak bewegingsonderwijs (BO) kan alleen worden afgesloten met ‘V’ of ‘G’ als de lessen en BO-activiteiten zijn 
bijgewoond. Als de leerling verhinderd is voor het bijwonen van de les wordt in overleg met de vaksectie overlegd 
hoe de gemiste tijd wordt ingehaald. 

Artikel 11 HET PROFIELWERKSTUK  
1. Leerlingen beginnen met hun profielwerkstuk in de 2e helft van Havo 4 en maken het af in de eerste helft van het 

eindexamenjaar Havo 5.  
2. De leerling krijgt een cijfer voor het profielwerkstuk. Het cijfer voor het profielwerkstuk is onderdeel van het com-

binatiecijfer. (artikel 13) Het cijfer mag niet lager zijn dan 3,5. (zie artikel 13, punt 3)  
3. Het profielwerkstuk kent een studielast van 80 uur en moet betrekking hebben op een vak met een totale studie-

last van tenminste 320 uur op het Havo. 
4. De vestigingsdirecteur geeft voor de start van het werkstuk voor zowel de docenten als de leerlingen een leerlin-

genboekje «profielwerkstuk» uit. Dit regelt onderdelen als begeleiding, organisatie (o.a. planning), presentatie, 
kwaliteits- en beoordelingscriteria. 

5. In overleg met de begeleider kunnen de leerlingen eigen voorstellen met betrekking tot een onderwerp doen. 
6. De vestigingsdirecteur geeft de data aan waarop het profielwerkstuk begonnen en afgerond moet zijn. Zie ook het 

leerlingenboekje over het PWS.   
7. De vestigingsdirecteur streeft ernaar dat iedere bovenbouwdocent begeleider is van een aantal leerlingen. 
8. De begeleider beoordeelt het profielwerkstuk. 

Het profielwerkstuk wordt gemaakt door minimaal twee en maximaal zoveel leerlingen als wenselijk is voor de or-
ganisatie. In geval van eventueel noodzakelijke uitzondering op deze regel beslist het afdelingshoofd.  

9. Voor alle profielwerkstukken geldt, dat bij een groepsopdracht ieder groepslid een groepsbeoordeling én 
-eventueel- een individuele beoordeling krijgt. De laatstgenoemde beoordeling vindt plaats op basis van het aan-
deel van elke leerling afzonderlijk bij de totstandkoming van het profielwerkstuk. 
De school heeft tussentijdse evaluatiemomenten en een uiterste inleverdatum vastgesteld. Indien een leerling zich 
niet aan deze data houdt, treedt een vierkant rooster in werking. Dat wil zeggen: de leerling moet naast zijn/haar 
lesuren op school aanwezig zijn van 8.00 uur t/m 17.00 uur, totdat het profielwerkstuk is afgerond.  

10. Er is sprake van fraude als een profielwerkstuk tot stand is gekomen door plagiaat (minimaal 10% van de tekst). In 
een dergelijk geval wordt het cijfer 1,0 toegekend; de ouders worden daarvan digitaal of schriftelijk door het afde-
lingshoofd op de hoogte gesteld. De leerling dient vervolgens een geheel nieuw profielwerkstuk te maken.  

11. Het profielwerkstuk dient ingeleverd te worden via de ELO van de school bij de betreffende begeleider. 
 
 

Artikel 12 SCHOOLEXAMENCIJFERS 
1. Bij vakken die naast het schoolexamen ook een centraal examen hebben, worden de behaalde resultaten afgerond 

op één decimaal. 
2. Bij vakken die alleen een schoolexamen kennen, wordt een cijfer toegekend uit de reeks van 1 tot en met 10. Zijn 

er meerdere cijfers behaald dan moet het gemiddelde van die resultaten worden afgerond. Dit gebeurt door eerst 
af te ronden op een cijfer met één decimaal en daarna nogmaals af te ronden op een heel getal. Dat wil zeggen dat 
bijvoorbeeld 6,43 eerst wordt afgerond op 6,4 en daarna op 6, terwijl 5,47 wordt afgerond op 5,5 en uiteindelijk 
op 6.  

3. Het vak Bewegingsonderwijs krijgt als eindbeoordeling een «voldoende» of «goed». Is de beoordeling van dit vak 
«onvoldoende» dan moet er eerst een vervangende opdracht worden uitgevoerd, omdat de kandidaat anders niet 
kan worden bevorderd of tot het centraal examen mag worden toegelaten. 

4. De cijfers van verschillende kleinere vakken met alleen een schoolexamen worden samengevoegd tot het  
  combinatiecijfer. (zie artikel 13). 

5. Van elk afzonderlijk cijfer staat in het PTA het gewicht van dat cijfer voor de totstandkoming van het eindcijfer. 
6. Leerlingen kunnen tot 2 weken na de bekendmaking van het cijfer vragen hun werk te mogen inzien. 
7. Leerlingen tekenen na elke toetsweek voor de vastgestelde cijfers van die toetsweek. De cijfers zijn dan definitief 

vastgesteld en aanpassing van die cijfers is dan niet meer mogelijk. 
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8. Voor de start van het eindexamen ontvangt de kandidaat een lijst met daarop per vak alle cijfers die behaald zijn 
voor het schoolexamen en het eindcijfer voor het schoolexamen per vak. 

Artikel 13 HET COMBINATIECIJFER  
1. Het Havo kent voor de vaststelling van de examenuitslag in Havo 5 een combinatiecijfer. Dit cijfer is het afgeronde 

gemiddelde van de eindcijfers voor een aantal kleinere vakken met alleen een schoolexamen. 
Voor Havo gaat het om: levensbeschouwing, maatschappijleer (wordt afgerond in Havo 4) Culturele en Kunstzinni-
ge vorming (CKV/wordt afgerond in Havo 4)   en het profielwerkstuk. 

2. De cijfers van de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer worden op één decimaal berekend en vervolgens 
afgerond op een heel getal, d.w.z. een 6,47 wordt 6,5 en afgerond wordt dit 7. 

3. Geen van de afzonderlijke eindcijfers mag lager zijn dan 4. Is dat wel het geval dan is de leerling verplicht voor dat 
onderdeel herexamen te doen. 

4. In Havo 4 worden de cijfers van de afzonderlijke vakken op de eindlijst vermeld. Bij het toepassen van de bevorde-
ringsnorm geldt het combinatiecijfer als één cijfer (in havo 4 gaat dit om het gemiddelde van levensbeschouwing, 
maatschappijleer en CKV). 

Artikel 14 HERKANSEN VAN TOETSEN 
1. In Havo 4 is er na elke schoolexamenweek één herkansing mogelijk van de toetsen die herkansbaar zijn. Voor de 

vakken maatschappijleer en CKV die in klas 4 worden afgesloten, kan aan het einde van Havo 4 een herexamen 
worden afgelegd, zie artikel 15 punt 1. 

2.  In het eindexamenjaar Havo 5 is er na elke schoolexamenweek één herkansing mogelijk van de herkansbare toet-
sen uit die week. 

3. Praktische opdrachten kunnen niet worden herkanst.  
4. Elke toets kan slechts eenmaal worden herkanst. 
5. De herkansingstoets gaat over dezelfde stof als de oorspronkelijke toets. 
6. Het hoogste cijfer geldt als definitief cijfer. 
7. Welke toetsen herkanst worden, bepaalt de leerling na overleg met zijn vakdocent en coach. 
8. Herkansingen kunnen niet worden opgespaard voor een latere periode. 
9. De manier waarop de herkansing wordt afgenomen kan afwijken van de oorspronkelijke toetsafname. 
10. Als een kandidaat door zeer bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van het bevoegd gezag) een school-

examentoets niet kan maken, kan de kandidaat een bijzondere herkansing aanvragen. Als deze bijzondere herkan-
sing wordt toegekend en de kandidaat is, om wat voor reden dan ook, niet in staat om de bijzondere herkansing te 
maken, dan krijgt de kandidaat niet meer de gelegenheid deze bijzondere herkansing op een ander moment alsnog 
te maken.  

11. Herkansingen worden, voor de afgesproken datum en tijd aangevraagd bij de examensecretaris. Te laat aange-
vraagde herkansingen worden niet meer in behandeling genomen. 

12. Bij onwettige afwezigheid bij een herkansing van een schoolexamentoets blijft het al behaalde cijfer staan en ver-
valt het recht op een herkansing van deze toetsweek.  

13. Indien een kandidaat wegens ziekte niet in de gelegenheid is om aan de herkansing in het cursusjaar deel te ne-
men, vervalt de mogelijkheid tot herkansing en vindt overleg plaats met het afdelingshoofd en de vestigingsdirec-
teur. 

14. In uitzonderlijke gevallen beslist de vestigingsdirecteur. 
15. De administratie van de herkansingen ligt bij de eindexamensecretaris.  

Artikel 15 HEREXAMEN 
1. Aan het einde van Havo 4 kan een leerling herexamen doen in de vakken maatschappijleer en CKV. Aan het einde 

van de schoolexamenperiode in Havo 5 kan een leerling één herexamen doen in een vak met alleen een school-
examen dat hij in het examenjaar heeft afgesloten. Het betreft het vak O&O.  

2. Een herexamen in een vak met alleen een schoolexamen dat afgesloten wordt in het eindexamenjaar dient uiter-
lijk drie weken voor de aanvang van het centraal eindexamen (CE) plaats te vinden. 

3. De leerling herkanst de gehele toetsstof en het nieuwe cijfer vervangt alle eerder behaalde toetscijfers, indien het 
nieuwe cijfer hoger is dan het gemiddelde cijfer van de eerder gemaakte toetsen. De cijfers voor praktische op-
drachten blijven geldig.  

Artikel 16  AFWEZIGHEID BIJ HET MAKEN VAN TOETSEN 
1. Indien een kandidaat wegens ziekte niet in de gelegenheid is aan een toets van het schoolexamen deel te nemen, 

dient dit vóór de aanvang van de betreffende toets maar in ieder geval uiterlijk vóór 08.30 uur van de dag waarop 
die toets wordt afgenomen door de ouder(s) of verzorger(s), ook als de kandidaat 18 jaar of ouder is, te worden 
gemeld aan het afdelingshoofd of de vestigingsdirecteur. Als een leerling meerdere dagen ziek is, wordt hij elke 
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dag door zijn ouders/verzorgers ziek gemeld bij het afdelingshoofd of de vestigingsdirecteur. Deze ziekmelding 
(voor zowel één dag als ook meerdere dagen) dient binnen één week schriftelijk met handtekening van ou-
der(s)/verzorger(s) te worden bevestigd. 

2. Indien een kandidaat om een andere reden dan ziekte niet in de gelegenheid is aan een toets van het schoolexa-
men deel te nemen, dienen zijn ouders of verzorgers ruim vóór de aanvang van de betreffende toets maar in ieder 
geval uiterlijk vóór 08.30 uur van de dag waarop de toets wordt afgenomen een met redenen omkleed verzoek tot 
uitstel in te dienen bij het afdelingshoofd of de vestigingsdirecteur. Indien deze het verzoek inwilligt, geldt voor de 
betreffende kandidaat de inhaalregeling zoals omschreven in artikel 16 punt 3 en 4. Afspraken bij huisarts, ortho-
dontist e.d. zijn geen geldige reden om een toets te verzuimen. 

3. Indien een kandidaat te laat is voor een schoolexamentoets mag hij tot 30 minuten na aanvang van de toets nog 
worden toegelaten. De eindtijd van de toets blijft ongewijzigd. Komt een kandidaat langer dan 30 minuten te laat 
dan wordt hij doorverwezen naar de herkansing. De ingehaalde toets geldt dan als een herkansing en dat houdt in 
dat de herkansing voor een ander vak komt te vervallen. 

4. Is een leerling onwettig afwezig bij het maken van een examentoets dan dient hij deze toets als herkansing alsnog 
te maken. Dit betekent dat er geen herkansing voor een ander vak mogelijk is. 

5. Wordt een schoolexamentoets niet gemaakt op het reguliere tijdstip, dan wordt de toets ingehaald op de dag van 
de herkansingen; dit betekent dat voor deze toets geen herkansing mogelijk is. 

6. Als een kandidaat te laat komt bij een Kijk-en luistertoets moderne vreemde talen, kan hij niet meer deelnemen 
aan het eerste deel van de toets. Hij mag aansluiten bij deel 2 van de toets en krijgt dan voor deel 1 nul scorepun-
ten. Op deze manier behoudt hij het recht op een herkansing voor een ander vak. Besluit hij niet deel te nemen 
aan deel 2 dan wordt hij verwezen naar de herkansing.  

7. In uitzonderlijke gevallen beslist de vestigingsdirecteur. 

Artikel 17 FRAUDE EN PLAGIAAT 
1. Er is sprake van fraude als een leerling probeert op onrechtmatige wijze zichzelf of een ander te bevoordelen. 
2. Er is sprake van plagiaat als de tekst van een praktische opdracht, een handelingsdeel of een profielwerkstuk voor 

minimaal 10% bestaat uit tekst die is terug te vinden in openbare bronnen. 
3. Wanneer bij het maken van een SE, HD, PO, PWS of een ander onderdeel van het examen een docent of surveillant 

fraude of plagiaat constateert of vermoedt, deelt hij dit de kandidaat mede en legt hij een en ander schriftelijk 
vast. De docent neemt, wanneer het fraude tijdens een SE toets betreft, het gemaakte werk in beslag en laat de 
kandidaat vervolgens op een nieuw, blanco papier verder werken. De docent brengt het afdelingshoofd zowel 
mondeling als schriftelijk op de hoogte. Deze stelt op zijn/haar beurt een lid van de directie van het gebeurde in 
kennis. 

4. De kandidaat krijgt de gelegenheid om schriftelijk te reageren. 
5. Beide schriftelijke verklaringen worden naar de vestigingsdirecteur verzonden. Hij bepaalt of er al dan niet sprake 

is van fraude of plagiaat. 
6. Indien fraude of plagiaat door de vestigingsdirecteur is vastgesteld, krijgen zowel de directie als het afdelingshoofd 

als de kandidaat daarvan schriftelijk bericht. 
7. Het betreffende werk wordt, indien het een SE toets betreft met een 1,0 beoordeeld. Betreft het een handelings-

deel, een praktische opdracht of het profielwerkstuk dan moet de betreffende opdracht in zijn geheel worden 
overgemaakt. 

8. Alleen de directeur heeft de bevoegdheid, na iedereen gehoord te hebben, een strafmaatregel, als genoemd in 
artikel 5 van het Eindexamenbesluit, op te leggen. 

 
Artikel 18 BEZWAAR TEGEN EEN BEOORDELING 
1. Als een leerling bezwaar maakt tegen een beoordeling van een toets, een praktische opdracht of het profielwerk-

stuk, neemt hij contact op met de docent en het afdelingshoofd. Wordt er na overleg met docent en afdelings-
hoofd geen oplossing gevonden, die de leerling tevreden stelt, dan kan de leerling binnen zeven schooldagen na de 
schriftelijke bekendmaking van de cijfers zijn bezwaar kenbaar maken bij de vestigingsdirecteur. De vestigingsdi-
recteur voert een gesprek met de leerling. 

2. Blijkt de leerling na een gesprek met de vestigingsdirecteur nog bezwaar te hebben, dan kan hij zijn klacht kenbaar 
maken bij de Commissie van Beroep (zie artikel 4 pagina 3). 

Artikel 19 BEVORDERING Havo 
1. Voor leerjaar Havo 4 zijn de volgende bevorderingsnormen vastgesteld.  

Een leerling in Havo 4 wordt bevorderd naar Havo 5: 
a. indien het vak bewewegingsonderwijs is beoordeeld als «voldoende» of «goed», en indien  
b. alle vakken met het eindcijfer 6 of hoger beoordeeld zijn, of 
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c. één van de vakken is beoordeeld met het eindcijfer 5 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger be-
oordeeld zijn, of 

d. één van de vakken is beoordeeld met het eindcijfer 4 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger be-
oordeeld zijn, het eindcijfer 4 niet behaald is in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en het gemiddelde 
van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt, of 

e. twee van de vakken beoordeeld zijn met het eindcijfer 5 en alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger 
beoordeeld zijn, en maximaal één 5 is behaald in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (voor leerlingen 
met een CM-profiel zonder wiskunde geldt deze regel dus alleen voor de vakken Nederlands en Engels), en het 
gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt, of 

f. één van de vakken beoordeeld is met het eindcijfer 5 en één van vakken beoordeeld is met het eindcijfer 4 en 
alle andere vakken met het eindcijfer 6 of hoger beoordeeld zijn, en maximaal één 5 is behaald in de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde (voor leerlingen met een CM-profiel zonder wiskunde geldt deze regel dus al-
leen voor de vakken Nederlands en Engels), en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6.0 bedraagt. 

2. Voor de bevordering gelden alle vakken die in het lopende schooljaar zijn gevolgd. De eindcijfers voor levensbe-
schouwing, maatschappijleer en CKV worden opgenomen in het combinatiecijfer. (zie artikel 13) 

3. Op het rapport komt voor ieder vak, indien van toepassing, het voortschrijdend gewogen gemiddelde van alle 
toetsen en praktische opdrachten. Daarnaast rapporteert ieder vak de voortgang van de afgeronde handelingsde-
len.  

4. De cijfers van de afzonderlijke vakken worden aan het einde van het jaar op twee decimalen berekend en vervol-
gens afgerond op een heel cijfer. Dat wil zeggen: 5,49 wordt 5. Voor de vakken die het combinatiecijfer vormen, 
geldt een andere afrondingsregeling. (zie artikel 13) 

Artikel 20 VRIJSTELLINGSREGELING 
1. Leerlingen die Havo 4 doubleren, krijgen de mogelijkheid om voor een met een minimaal 7 afgesloten schoolexa-

menvak, een vrijstelling aan te vragen. Van de niet afgesloten vakken moeten alle onderdelen opnieuw worden 
uitgevoerd. 

2. Voor de leerlingen die zijn afgewezen voor het CE geldt dat voor de onderdelen van het curriculum van de vakken 
met een centraal examen in Havo 5 die vaardigheden betreffen, in overleg met de docent en het afdelingshoofd 
afspraken kunnen worden gemaakt over het al dan niet opnieuw afleggen van deze onderdelen. Het vak bewe-
gingsonderwijs moet in ieder geval gevolgd worden. 
Vakken die alleen een schoolexamen hebben hoeven niet opnieuw te worden gevolgd als het eindcijfer voor dat 
vak minimaal een 7 is. Leerlingen die het vak willen overdoen om een hoger cijfer te kunnen behalen verliezen de 
resultaten uit het vorig examenjaar. 

3. Voor leerlingen die doorstromen van Havo 5 naar vwo 5 gelden de wettelijke vastgestelde vrijstellingsregelingen. 

Artikel 21 WIJZIGING IN HET VAKKENPAKKET 
Indien een leerling in leerjaar Havo 4 zich genoodzaakt ziet om een wijziging in het vakkenpakket aan te vragen, dient 
hij dit uiterlijk voor de herfstvakantie te doen. De leerling gaat hierover in gesprek met de ouders, de decaan, het af-
delingshoofd, de docent van het betreffende vak en de roostermaker. Vervolgens wordt bekeken of de wijziging orga-
nisatorisch en roostertechnisch mogelijk is. Verzoeken, die na de herfstvakantie worden gedaan, worden niet meer in 
behandeling genomen. 
 

C. HET EINDEXAMEN 

Artikel 22 GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EINDEXAMEN 
1. Kandidaten zijn 15 minuten voor de aanvang van de toets bij het lokaal aanwezig. 
2. Kandidaten nemen alleen schrijfgerei en eventueel een Nederlands woordenboek mee de examenruimte in, af-

hankelijk van het vak kan hier een (grafische) rekenmachine bij komen. 
3. Hulpmiddelen zoals woordenboeken, een Binasboek of een atlas worden niet door de school verstrekt.  
4. Toetsopgaven worden gemaakt met lettertype Arial 12 pts. Hiermee wordt vanaf klas 4 gewerkt. 
5. Het werk wordt gemaakt op door de school verstrekt papaier.. 
6. Kandidaten schrijven uitsluitend met pen, alleen bij tekeningen mag (eventueel op bijlagen) met potlood worden 

gewerkt.  
7. Kandidaten mogen niet zonder toestemming van aanwezige surveillanten de examenzaal verlaten. 
8. Als een kandidaat klaar is met zijn werk haalt de surveillant het werk + de opgaven bij hem op. De kandidaat is zelf 

verantwoordelijk voor de ingeleverde uitwerkingen. 
9. Uitwerkingen die buiten de examenzaal zijn geweest worden nog wel ingenomen, maar niet betrokken bij de cor-

rectie en de vaststelling van het cijfer. 
10. Kandidaten die te laat zijn mogen tot 30 minuten na aanvang van de toets alsnog worden toegelaten. 
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11. Tijdens een toets van het centraal examen wordt geen enkele mededeling met betrekking tot de toets aan de kan-
didaten doorgegeven. 

12. Bij eindexamentoetsen is het niet toegestaan binnen één uur na de aanvang van het examen het werk in te leveren 
en de zaal te verlaten. 

13. Kandidaten worden gewaarschuwd als het laatste kwartier van de beschikbare tijd is aangebroken. Kandidaten die 
in dit laatste kwartier hun werk afhebben blijven op hun plaats zitten tot het einde van het examen. 

14. Leerlingen met een erkende dyslectieverklaring krijgen tijdens het centraal examen 20% extra tijd met een maxi-
mum van 30 minuten als de verklaring tijdens het examen zichtbaar aanwezig is. 

15. Het examenwerk wordt tot 6 maanden na afronding van het eindexamen op school bewaard. Kandidaten kunnen 
een verzoek indienen bij de examensecretaris om hun examenwerk in te zien. Inzage is alleen mogelijk onder toe-
zicht van een door de school aangewezen functionaris. 

Artikel 23 VERHINDERING CENTRAAL EXAMEN 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij één of meer toet-

sen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het cen-
traal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te voltooien. 

2. 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 ten overstaan van het 
College voor examens zijn eindexamen te voltooien. 

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur aan het College voor examens. In 
dat geval deelt de directeur aan het College voor examens mede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van 
de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55, eerste, tweede dan wel derde lid, en waaruit deze toepassing 
bestaat. 

4. Na afloop van het derde tijdvak deelt het College voor examens het resultaat mede aan de vestigingsdirecteur. 

Artikel 24 VASTSTELLING CIJFER CENTRAAL EXAMEN 
1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal examen vast.  
2. De examinator rekent aan de hand van de voorgeschreven tabellen de behaalde scores om naar een cijfer op de 

schaal van 1 tot en met 10 met één decimaal. 
3. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak met zowel een schoolexamen als een centraal examen door het 

rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen vast te stel-
len. Is dat gemiddelde niet een heel getal dan wordt het berekende gemiddelde afgerond. Is de eerste decimaal 
een 4 dan wordt het eindcijfer afgerond naar beneden, is de eerste decimaal een 5 dan wordt het cijfer naar boven 
afgerond.  

4. De vestigingsdirecteur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, bedoeld in 
het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet Colle-
ge voor examens. 

Artikel 25  HEREXAMEN CENTRAAL EXAMEN 
1. Iedere kandidaat heeft het recht om voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd (in het eerste tijdvak) in 

het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. 
2. De kandidaat die gebruik wil maken van het herexamen geeft dit m.b.v. een speciaal formulier schriftelijk door aan 

de vestigingsdirecteur op een door de directeur te bepalen dag en tijdstip.  
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herexamen en bij het eerder afgelegde centraal examen geldt als defini-

tief cijfer voor het centraal examen. 

Artikel 26 ONREGELMATIGHEDEN 
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het 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 directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie 
met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of het 

centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het cen-

traal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in 

door de vestigingsdirecteur aan te wijzen vak.  
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Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een vak van het centraal examen 
legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 

3. Maatregelen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel worden pas genomen nadat de kandidaat en de examinator zijn 
gehoord. De kandidaat kan zich hier laten bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige. Het besluit 
waarbij een in het tweede lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt indien mogelijk mondeling aan de kan-
didaat meegedeeld. Daarnaast wordt het tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kan-
didaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de vestigingsdirecteur in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag 
van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de vestigingsdirecteur geen 
deel uitmaken.  

5. Het beroep moet binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk worden 
ingediend bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na 
ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. 
De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal wor-
den 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 vestigingsdirecteur en aan de inspectie. 

Artikel 27 VASTSTELLEN VAN DE UITSLAG 
1. De vestigingsdirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen de uitslag vast 

met inachtneming van artikel 49, en voor zover van toepassing artikel 52a van het examenbesluit vwo, Havo en 
vmbo. 

2. De uitslag luidt «geslaagd voor het eindexamen» of «afgewezen voor het eindexamen». 
3. Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de vestigingsdirecteur en de secretaris van het eind-

examen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag. Dit kan alleen als de 
kandidaat in één of meer extra vakken examen heeft gedaan. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te 
vormen. 

Artikel 28 DE UITSLAG Havo 
1. De kandidaat die eindexamen Havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a.  het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,50 is 
b.  en hij tevens: 

1. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 
2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken 

waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald,  
3. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, met uitzondering van de vakken Nederland-

se taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde A of wiskunde B, als eindcijfer 4 heeft behaald 
en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en 
het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel  

4. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor 
één van deze vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als 
eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 
of meer heeft  behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, met dien verstande 
dat hij daarbij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en in voor-
komende gevallen wiskunde A of wiskunde B als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de andere twee dan wel 
drie genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 

c.  indien geen van de eindcijfers van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager is dan 4, en 
d.  indien het vak bewegingsonderwijs van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, is beoordeeld als «vol-

doende» of «goed». 
2.  Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van de volgende onderdelen 

aangemerkt als het eindcijfer van één vak, het combinatiecijfer. Voor het Havo betreft het de onderdelen: maat-
schappijleer, levensbeschouwing, CKV en het profielwerkstuk.  

3. De vestigingsdirecteur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het eerste lid, 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 en indien dat cij-
fer een vijf of hoger is, naar boven afgerond. 
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4. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de vestigingsdirecteur deze schriftelijk aan 
iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 51 (Herkansing centraal examen) van het Eindexa-
menbesluit bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 51, eerste lid, geen toepassing vindt. 

 
Artikel 29 AFWIJKENDE MANIER VAN EXAMINEREN 
Op grond van artikel 55 uit het Examenbesluit kan de vestigingsdirecteur voor leerlingen met een handicap een afwij-
kende manier van examineren toestaan. Hij houdt zich hierbij aan de regelgeving uit artikel 55. 

Artikel 30 PROGRAMMA’S VAN TOETSING EN AFSLUITING 
Dit onderdeel wordt per vak door de vaksectie aangeleverd. 

Artikel 31 SLOTBEPALING 
In alle gevallen, waarin de voorliggende regelingen niet voorzien, beslist de algemeen directeur van het Melanchthon, 
mevrouw A.L. van Loenen of haar plaatsvervanger. 

 
Lijst met afkortingen 
 
Lijst van afkortingen 
CE  Centraal Examen 
KLT Kijk- en Luistertoets 
ME Mondeling Examen 
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting 
PWS Profielwerkstuk 
SE  Schoolexamentoets 
TW Toetsweek 
VT  Voortgangstoets 
 
 
 
 
Opgesteld in september 2020 door de examensecretaris T.J. Groenendijk 

 
 


