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EXAMENREGLEMENTHAVO&VWO 
2021-2022 

Inleiding 

Voor je ligt het examenreglement dat voor alle havo- en vwo-examenleerlingen van het Minkema
Collegevantoepassingis.AlleregelsdietemakenhebbenmethetonderwijszijninNederlandinhet
"Inrichtingsbesluit WVO” vastgelegd. Alle regels rondom het eindexamen havo en vwo en alle
uitzonderingen op die regels zijn vastgelegd in het `Eindexamenbesluit VO'. Dit eindexamenbesluit
bestaat uit ruim 60 artikelen en vormt de basis voor ons eigen reglement. Je kunt het
`EindexamenbesluitVO',vindenopdesitevandeoverheid:(w
 ww.examenblad.nl). 

Het examenreglement havo/vwo van het Minkema College bestaat uit vijf hoofdstukken. De vijf
hoofdstukken zijn van belang voor alle leerlingen die SE’s (schoolexamen) en/of het CE (centraal
examen)doen.  
In de ELO van Magister bij studiewijzers vind je voor de verschillende afdelingen en leerlagen dit
examenreglementenhetPTA(ProgrammavoorToetsingenAfsluiting). 

Inhettweedehoofdstukvindjehetreglementdatvantoepassingisopdeschoolexamensdiebijons
opschoolwordenafgenomen.Inditreglementstaatprecieswatjemoetdoenomopdejuistemanier
je ED (examendossier) op te bouwen. Ook staan er belangrijke regels in over onder andere de
afname van toetsen,overhetgebruikvaneventuelehulpmiddelenenover(on)geoorloofdeabsentie
tijdens SE’s. Alleen met een volledig en juistopgebouwdexamendossierkunjeaangemeldworden
voorhetcentraalexamen. 

In het vierde hoofdstuk vind je debelangrijksteartikelenuithet'EindexamenbesluitVO'.Deactuele
tekstvandewetzoalsdieopinternettevindenis,isdewetdievooronsallengeldt. 

IndeELO(ElektronischeLeerOmgeving)vanMagisterbijstudiewijzersvindjeeenoverzichtvanhet
gehele PTA voor jouw afdeling. In het PTA staat in ieder geval: het aantal schoolexamens, de
verdeling over de examenjaren, de weegfactor van elke toets, de inhoud en de vorm het
schoolexameneninformatieoverhetprofielwerkstuk.Indebovenbouwvandehavoenhetvwobouw
je als leerling een examendossier op dat bestaat uit alle behaalde resultaten die voor het
schoolexamen meetellen. Zoals onder andere schriftelijke schoolexamens, handelingsdelen en
praktischeopdrachten. 

Demeesteberichtgevingvanhetexamensecretariaatverlooptviadee-mail.Mochtjevragenhebben
over de bovenstaande regelingen, loop dan gerust even bij het examensecretariaat (kamer 337)
langs.Zorgeriniedergevalwelvoor,datjehetheledocumentgoeddoorgelezenhebtvoordatjemet
heteindexamenbegint.Datvoorkomtlatermisverstandenenteleurstellingen. 


Namensdedirectie,hetexamensecretariaatenhetdocententeam wensenwijiedereeneenheel
goedensuccesvoleindexamenjaar. 


J.deRuiterenE.Kuijpers 
Examensecretarissenhavo/vwo 
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1. Algemenebepalingen 

1.1. Begripsbepalingen 
₋
‘directeur’:directeuronderwijsvanhetMinkemaCollege. 
₋
‘examinator’:docentvanwiedekandidaatonderwijsontvangtindeteexaminerenvakken,
danweldiensplaatsvervanger(s). 
₋
‘gecommitteerde’:docentvaneenandereschooldiebelastismethetintweedeinstantie
inzienenbeoordelenvanwerkvanhetcentraalexamen. 
₋
‘examenkandidaat’:leerling(m/v)vanafleerjaar4dietotheteindexamenwordttoegelaten. 
₋
‘examendossier’:hetgeheelvanonderdelenvanhetschoolexamenvastgelegdinhetPTA
samenmeteenregistratievanalletoetsen,documentenenbeoordelingenwaarmeede
examenkandidaataantoonttevoldoenaandegesteldeeisen. 
₋
‘vakken’:vakkenenandereprogrammaonderdelen(bijv.profielwerkstuk,maatschappelijke
stageenwerkweek). 
₋
afdeling(havoofvwo).

₋
‘profielwerkstuk’:eenwerkstukendepresentatiedaarvan,waarinopgeïntegreerdewijze
kennis,inzichtenvaardighedenaandeordekomendievanbetekeniszijninhet
desbetreffendeprofiel. 
₋
‘toets’:toetsmetschriftelijkeen/ofmondelingevragenenopdrachten. 
₋
‘opdracht’:praktischeopdrachtofopdrachtvanhethandelingsdeel. 
₋
‘cohort’:groepexamenkandidatendieineenbepaaldjaarstartmethetexamenprogramma. 

1.2. Bevoegdgezag 
Het eindexamen wordt afgenomen door de examinatoren onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het bestuur van de
“StichtingMinkemaCollegevooropenbaarvoortgezetonderwijsinWoerdenenomstreken”. 

1.3. Examencommissie 
Hetbevoegdgezagheefteenexamencommissieingesteld.Dezecommissiebestaatuit: 
₋
Voorzitter:éénvanbeideexamensecretarissen. 
₋
Secretaris:éénvanbeideexamensecretarissen. 
₋
Lid:éénafdelingsleiderbovenbouw. 
Hetismogelijkdatdooromstandighedendesamenstellingvandeexamencommissiewijzigt. 
Hetexamensecretariaat/deexamencommissieisbelastmet: 
- hetopstellenenvaststellenvanhetexamenreglementenhetPTA, 
- deorganisatieenadministratievanhetSEenhetCE, 
- hetbeheervanbepaaldeonderdelenvanhetexamendossier, 
- hetadviserenvanhetbevoegdgezagoverexamenzaken, 
- hetbehandelenvanklachten/bezwaren/verzoekenvankandidatenenexaminatoren,c.q.het
in eerste instantie doen van uitspraken bij onregelmatigheden en in geschillen tussen
kandidatenenexaminatoren. 

1.4. Heteindexamen 
HeteindexamenbestaatuithetSEeneenlandelijkCE. 

1.5. Indelingvanheteindexamen 
1. Heteindexamenomvatdeafsluitingvanvakkenuithetgemeenschappelijkdeel,het
gekozen profieldeel en het vrije deel. Het eindexamenkanvooriedervakbestaanuiteen
schoolexamen,uiteencentraalexamendanweluitbeide.Hetschoolexamenomvatmede
eenprofielwerkstuk.Indebijlagen1a(havo)en1b(vwo)staateenoverzichtvandevakken
dieonderdeeluitkunnenmakenvanheteindexamen.Daarnaastkanhetbevoegdgezagin
hetvrijedeelookandereprogrammaonderdelenvaststellen. 
2. Devolgendeprofielenwordenonderscheiden:CultuurenMaatschappij(C&M),Economieen
Maatschappij(E&M),NatuurenGezondheid(N&G)enNatuurenTechniek(N&T). 
3. Hetprofielwerkstuk,zieartikel2.5. 
4. Voorhetbepalenvandeuitslagvanheteindexamenwordthetrekenkundiggemiddeldevan
de eindcijfers van maatschappijleer, c.k.v. (culturele en kunstzinnige vorming) en het
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profielwerkstuk aangemerkt als het eindcijfer van één vak. Dit cijfer wordt het
combinatiecijfergenoemdenafgerondopeengeheelgetal. 

1.6. ExamenreglementenProgrammavanToetsingenAfsluiting 
1. Jaarlijks voor 1 oktober wordt het examenreglementc.q.wijzigingenen/ofaanvullingenop
een eerder gepubliceerd examenreglement via de ELO studiewijzers in Magistervanhet
MinkemaCollegegepubliceerd. 
2. Jaarlijksvoor1oktoberwordthetPTAviadeELO--StudiewijzersinMagistergepubliceerd.
HetPTAgeefteenoverzichtvanalleonderdelenvanhetSEvoorhetbetreffendecohort.In
het PTA wordt verder meer specifieke informatie gegeven over het schoolexamen
programma van het betreffende jaar: de inhoud van de onderdelen van het SE, de wijze
waarop het SE wordt afgenomen, de herkansing van het SE, alsmede de regels voor de
wijzewaarophetcijfervoorhetSEvaneenkandidaattotstandkomt. 
3. Het bevoegd gezag behoudt zich het recht voor in de loop vanhetschooljaarwijzigingen
aantebrengeninhetexamenreglementen/ofhetPTAindienonvoorzieneomstandigheden
daartoeaanleidinggeven.Deinspectieenalleexamenkandidatendieditbetreftwordenzo
spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-mail (van Magister) vandewijzigingopdehoogte
gebracht.DaarnaastwordtdewijziginggemarkeerdweergegeveninhetPTA. 

1.7. Extraexamenvakken 
Dekandidatenkunnenvoorzoverhetbevoegdgezaghundattoestaat,inmeervakkenexamen
afleggendanindevakkendietenminstetezameneeneindexamenvormen. 

1.8. Ontheffingvanexamenvakken 
Het bevoegd gezag kan een examenkandidaat, na overleg met de kandidaat en, indien deze
minderjarig is, met diens ouders/verzorgers ontheffing verlenen van het onderwijs in het vak
lichamelijke opvoeding indien deleerlingvanwegedienslichamelijkegesteldheidnietinstaatis
ditonderwijstevolgen.Hetbevoegdgezaggeeftdeinspectiekennisvandeverleendeontheffing
en vermeldt daarbij de gronden waarop deze vrijstelling is verleend. Een vwo-leerling kan
ontheffing verleend worden voor het volgen van een tweede modernevreemdetaal,zieartikel
26e.4vanhetinrichtingsbesluitWVO. 

1.9. Onregelmatigheden 
1. Indien een kandidaat zich bij enig onderdeel van het CEofSEaaneenonregelmatigheid
schuldig maakt, kan de directeur onderwijs maatregelen nemen. Dit geldt ook voor de
kandidaat die een onregelmatigheid begaat bij een aanspraak op een vrijstelling. De
directeuronderwijs draagt deze bevoegdheid in eerste instantie over aan de
examencommissie. 
2. Onder onregelmatigheden worden o.a. verstaan frauderen, nietauthentiekwerkinleveren,
spieken of medewerking daaraan, gebruik maken van hulpmiddelen waarin notities zijn
gemaakt, gebruik van andere digitale media dan welke zijn toegestaan, ernstig verstoren
vaneenzittingvanhetSEofCE,zondergeldigeredennietofnietoptijdaanwezigzijnbij
eentoetsofnietopdeafgesprokendatumen/oftijdinleverenvaneenwerkstukofopdracht. 
3. Demaatregelen,dieafhankelijkvandeaardvandeonregelmatigheidookincombinatiemet
elkaargenomenkunnenworden,zijn: 
a. hettoekennenvanhetcijfer1vooreentoetsvanhetSEofhetCE; 
b. het ontzeggen van de deelname of deverderedeelnameaaneenofmeertoetsenvan
hetSEofhetCE; 
c. hetongeldigverklarenvaneenofmeertoetsenvanhetreedsafgelegdedeelvanhetSE
ofhetCE; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de directeur onderwijs aantewijzenonderdelen.Indienhet
hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het CE legt de
kandidaatdatexamenafinhetvolgendetijdvakvanhetCE,danweltenoverstaanvan
destaatsexamencommissie. 
Als wordt besloten niet tot een maatregel over te gaan bestaat alsnog de mogelijkheid de
kandidaateenschriftelijkewaarschuwingtegeven. 
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4. De examencommissie is door de directeur onderwijs belast met de behandeling van
onregelmatigheden.Dekandidaatheefthetrechtomdoordeexamencommissieteworden
gehoordalvorenseen beslissingtoteenofmeervandehierbovengenoemdemaatregelen
wordtgenomen.Dekandidaatkanzichdooreendoorhemaantewijzenmeerderjarigelaten
bijstaan.Deexamencommissiedeeltdebeslissingzomogelijkmondelingeniniedergeval
schriftelijkmee.Indeschriftelijkemededelingwordttevensgewezenopdemogelijkheidom
binnen drie werkdagen, na dagtekening van de brief, bij de directeur onderwijs tegen de
genomen maatregel in beroep te gaan. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt
gemaaktwordthetbesluitvandeexamencommissienadriewerkdagen,nadagtekeningvan
debrief,doordedirecteuronderwijsbekrachtigd. 
5. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de
voorgenomen maatregel vandeexamencommissieheeftdekandidaathetrechtteworden
gehoord door de directeur onderwijs alvorens een beslissing tot een of meer van de
hierboven genoemde maatregelen wordt genomen. De kandidaat kan zich door een door
hemaantewijzenmeerderjarigelatenbijstaan.Dedirecteuronderwijsdeeltzijnbeslissing
mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de
schriftelijkemededelingwordttevensgewezenopde mogelijkheid van beroep bij de
CommissievanBeroep. 
6. Deschriftelijkemededelingwordtinafschrifttoegezondenaandeouders,voogdenof
verzorgersvandekandidaat,indiendezeminderjarigis,alsmedeaandeinspectie. 
7. Dekandidaatkantegeneenbeslissingvandedirecteuronderwijsinberoepgaanbijdedoor
het bevoegd gezag ingestelde 'C
 ommissie van Beroep'. Het beroep moet binnen vijf
werkdagennadatdebeslissingvandedirecteuronderwijsschriftelijkterkennisisgebracht
vandekandidaat,schriftelijkwordeningesteldbijdeCommissievanBeroep.Decommissie
stelteenonderzoekinenbeslistbinnentweewekenoverhetberoeptenzijzijdezetermijn
gemotiveerdheeftverlengdmettenhoogstetweeweken. 
De commissiesteltbijhaarbeslissingzonodigvastopwelkewijzedekandidaatalsnogin
de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 
onverminderd hetbepaaldeindelaatstevolzinvanhetderdelid.Decommissiedeelthaar
beslissing schriftelijkmeeaandekandidaat,aandeouders,voogdenofverzorgersvande
kandidaatindiendezeminderjarigis,aandedirecteuronderwijsenaandeinspectie.
TegendeuitspraakvandeCommissievanBeroepisgeenberoepmogelijk. 

HetadresvandeCvBluidt: 
CommissievanBeroepvoordeExamens 
MinkemaCollege, 
Postbus2120, 
3440DCWoerden. 
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2. Hetschoolexamen 

2.1. HetProgrammavanToetsingenAfsluiting 
1. HetPTAgeefteenoverzichtvanalleonderdelenvanhetSEvoorhetbetreffendecohort.In
het PTA wordt verder meer specifieke informatie gegeven over het
schoolexamenprogrammavandeverschillendejaren:deinhoudvandeonderdelenvanhet
SE, de wijze waarop het SE wordt afgenomen, de herkansingsmogelijkheid van het SE,
alsmedederegelsvoordewijzewaarophetcijfervoor het SE van een kandidaat tot stand
komt. 
Door onvoorziene omstandighedenishetmogelijkdatindeloopvanhetjaaraanvullingen
en/of wijzigingen van hetPTAplaatsvinden.Deexamenkandidaatwordtviadee-mailvan
diewijzigingen/aanvullingenopdehoogtegebracht. 
2. HetexamendossierbevatalleonderdelenvanhetSEvaniedervak.Ditexamendossierkan
bestaan uit schriftelijke en mondelinge toetsen (T), praktische opdrachten (PO) en
opdrachtenvanhethandelingsdeel(H).Eenpraktischeopdrachtkandeeluitmakenvanhet
SEinmeerdanéénvak. 

2.2.Aanvangenafsluitingvanonderdelenvanhetschoolexamen 
1. Het SE vangt aan op de eerste schooldag van het 4e leerjaar en wordt uiterlijk 10
werkdagenvooraanvangvanhetCEafgesloten. 
2. Vooreenaantalvakkenkanhetschoolexamenvóórhetlaatsteleerjaarwordenafgesloten. 
3. Hetprofielwerkstuk,praktischeopdrachtenenhandelingsdelenvandeverschillendevakken
moeten op eenvastgesteldedatum,maarnooitlaterdan15werkdagenvooraanvangvan
hetCE,zijnafgesloten. 

2.3.Indelingvanhetschoolexamen 
1. Het schoolexamen is per leerjaarverdeeldinviertoetsperioden.Nadederdetoetsperiode
vanhetlaatsteleerjaar(heteindexamenjaar)vindthetCEplaats. 
2. In hetleerjaarvoorafgaandaanheteindexamenjaarwordtaleenaantalvakkenafgesloten
meteenSE. 
3. Toetsen (T) vinden zo veel mogelijk plaats in toetsweken en op speciaal daartoe
aangewezenuren. 
4. Opdrachten(POenH)kunneniniederleerjaareniniederetoetsperiodeplaatsvinden. 
5. Hetprofielwerkstukvindtplaatsinheteindexamenjaaren/ofhetjaardaarvoor. 

2.4.Hetexamendossier 
1. Van iedere examenkandidaat wordt een examendossier aangelegd. Dit examendossier
bestaatuitalhetwerkdatinhetkadervanhetschoolexamenisgemaakt,alsmedede
daarvoorgegevenbeoordelingenencijfers.
2. Alle toetsen en de daarbij behorende cijfers, alsmede beoordelingen en cijfers van
opdrachten worden door de school bewaard en beheerd. De schoolkanbesluitendathet
werkdatbehoortbijeenpraktischeopdracht(ofeenregistratiedaarvan)ookdoordeschool
wordtbewaard. 
3. De examenkandidaat is verantwoordelijk voor het beheer vanalleoverigeonderdelenvan
het examendossier. Hiertoe kunnen behoren een toekomst-, lees-, schrijf-, kunstdossier,
ontwerpen,verslagen,werkstukken,enz.Hetexamendossiermoetopiedermomentdoorde
examenkandidaatkunnenwordengetoond. 
4. Alledoordeschoolbewaardeonderdelenvanhetexamendossierwordentottenminstezes
maandennahetCEvandekandidaatbewaard.Doordeschoolbewaardeonderdelenvan
hetexamendossierwordennietteruggegevenaandekandidaat. 

2.5.Hetprofielwerkstuk 
1. Iederekandidaatmaakt,doorgaanssamenmeteenoftweemedekandidaten,een
profielwerkstuk. Het profielwerkstuk vangt aan in het voorexamenjaar en wordt in het 
volgende schooljaar (voor kandidaten diedoublerenisdathetvoorexamenjaar)afgesloten
met een eindpresentatie op een jaarlijks vastgestelde datum. Tien werkdagen voor de
presentatiedatum moeten het definitieve profielwerkstuk, logboek en bronnenboek worden
ingeleverd. Uiterlijk vijf werkdagen na de presentatiedatum verneemtdekandidaatvande
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begeleider de beoordeling voor het profielwerkstuk. De exacte data worden jaarlijks inde
maandseptemberbekendgemaakt. 
2. Het profielwerkstuk heeft betrekkingopéénofmeereindexamenvakkenvandekandidaat.
Ten minste één vandezevakkenheefteenomvangvan320uurofmeervoordehavoen 
400uurofmeervoorhetvwo. 
3. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer uit de schaal van 1 t/m 10, zonder
decimaal.Ditcijferisonderdeelvanhetzogenaamdecombinatiecijfer.Debeoordelingwordt
vermeldophetschoolexamenoverzichtdatnadederdetoetsperiodeinheteindexamenjaar
wordtuitgereikt. 
4. Hetprofielwerkstukisnietherkansbaar. 
5. Voorhetprofielwerkstukgeldenderegelstenaanzienvanonregelmatighedenzoalsvermeld
in artikel 2.10. Dit betekent dat ook cijfers van 3 en lager mogelijk zijn bij niet of te laat
inleverenofeenandereonregelmatigheid.Indatgevalkaneenkandidaatnietmeerslagen
(zieartikel4.3). 
Kandidatendieeen3oflagerhebbenwordtalsnogdegelegenheidgebodenophetbehalen
van een diploma. Er moet dan in een daartoe aangewezen periode van tien werkdagen
nadat het cijfer bekend is gemaakt dagelijks op school aan het profielwerkstuk worden
gewerkt. Uiterlijk tien werkdagen naaanvangvandeaangewezenperiodekaneenlaatste
endefinitieveversievanhetprofielwerkstukwordeningeleverdbijdeexamensecretaris.Het
profielwerkstukzalvervolgensopnieuwwordenbeoordeeld,maartenhoogstemethetcijfer
4,tenzijdedirecteuronderwijsandersbeslist. 

2.6.Beoordeling 
1. Deexaminatorgeeftdekandidaatinzageinelkebeoordeling. 
2. Toetsen en praktische opdrachten worden gewaardeerd met een cijfer, uitgedrukt in een
cijfer uit de schaal van 1 t/m 10, met de daartussen liggende cijfers met 1decimaal.Het
profielwerkstuk wordt gewaardeerd met een cijfer uit de schaal van 1 t/m 10, zonder
decimaal. Bij het vak LO (havo en vwo) wordt uiteindelijk een beoordeling
onvoldoende/voldoende/goed(O,V,G)gegeven. 
3. Opdrachten van het handelingsdeel moeten altijd met minimaal een voldoende worden
afgerond.Zonodigdientdekandidaattijdigaanvullendeofvervangendewerkzaamhedente
verrichtentotdataandeeisenisvoldaan. 
4. HetSE-cijfervooreenvakwordtberekendopbasisvandecijfersvooréénofmeertoetsen
en/of praktische opdrachten. Bij meer toetsen en/of praktische opdrachten bepaalt de
vaksectiedeonderlingewegingvandeafzonderlijketoetsenresp.praktischeopdrachten. 
5. Het SE-cijfer voor een vak ishetgewogengemiddeldevanallebehaaldecijfers.Hetcijfer
wordtafgerondopééndecimaal,waarbijgeldtdatdeafrondingnaarbovengeschiedtalsde
tweededecimaal5ofhogeris. 
6. Indien een vak uitsluitend met een SE wordt afgesloten wordt het eindcijfer van het
eindexamenuitgedruktineengeheelcijferuitdereeksvan1totenmet10.Nadateerdere
afronding van het SE-cijfer op één decimaal heeft plaatsgevonden wordt nu opnieuw
afgerond, waarbij, als het cijfer achter de komma 4 of minder is naar beneden wordt
afgerondenalshet5ofmeeris,naarbovenwordtafgerond. 
7. De eindbeoordeling voor het SE vanhetvakLO(havoenvwo)moet'voldoende'of'goed'
zijn. 

2.7.Mededelingcijfersenbeoordelingenschoolexamen 
1. De examinator stelt de kandidaat zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10
werkdagennahetmakenvaneenschriftelijkSEenbinnen20werkdagennahetmakenvan
een PO/ handelingsdeel in kennis van het cijfer / de beoordeling. Dit is eveneens van
toepassing als een kandidaatdoorwelkeoorzaakofomwelkeredendanookeentoetsof
opdracht niet of niet tijdig heeft afgelegd en de examinator dus niet in staat is een
beoordeling tegevenofhetcijfer1toekent.Uiteraardzal,alsersprakeisvaneengeldige
reden voor bovengenoemd verzuim, de betreffende toets of opdracht op een nader te
bepalentijdstipmoetenwordeningehaald. 
2. Cijfers en beoordelingen zijndefinitiefnadatdekandidaathetwerkheeftkunneninzienen
nadatdeexaminatordebeoordelingconformdeinstructiesheeftvastgesteld. 
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3.

Uiterlijk vier weken na elke SE-periode zijn alle in die periode behaalde beoordelingen
zichtbaar in Magister. Aan het einde van hetschooljaarwordteenschriftelijkSE-overzicht
verstrekt. 
4. NadelaatsteSE-periodevanhetjaarwaarinhetCEplaatsvindtontvangtdekandidaateen
schoolexamenoverzichtmet,voorzovervantoepassing: 
-vooriedervakheteindcijferbehaaldvoorhetschoolexamen, 
-deeindbeoordelingineenlettervoordevakkenwaarvoorgeencijferwordtvastgesteld, 
-hetcijfervanhetprofielwerkstuk, 
-hetcombinatiecijfer. 
5. Alle kandidaten zijn verplicht deze cijfers en beoordelingen te controleren en eventuele
foutenonmiddellijkaandeexamenadministratietemelden. 
6. De in artikel 2.7.4 genoemde cijfers en beoordelingen worden uiterlijk tien dagen voor
aanvangvanhetCEaanDUOgemeld.Daarnazijnwijzigingennietmeermogelijk. 

2.8.Uitsteleninhalen 
1. Uitstelvaneentoetsofopdrachtkanalleenwordenverleendingevalvanziekte,overmacht
ofeenanderedringendereden.Dekandidaat/ouder/verzorgermoeteenverzoektotu
 itstel
vaneentoetsiniedergevalv
 óóraanvangvandetoets,indienenbijhet
examensecretariaat,metvermeldingvandereden.Ingevalvaneenpraktischeopdracht(of
overigeopdrachten)moetditverzoekminimaal5werkdagenvoordeinleverdatumzijn
ingediendbijhetexamensecretariaat.Eenverzoektotuitstelvaneenopdrachtvanhet
handelingsdeelgeschiedtzospoedigmogelijkbijdebetreffendeexaminator.Ookafspraken
omtrentinhalenvandezeopdrachtwordendirectmetdeexaminatorgemaakt. 
2. Alseenleerlingziekisendaardooreenschoolexamennietkanmakenwordtvande
ouder(s)/verzorger(s)verwachtdatzijv
 ooraanvangvanhetschoolexamenhunkindziek
meldenbijdeafdelingsassistentenenaangevendathunkindeenschoolexamenmoet
maken.Tevensdientueenschriftelijkebevestiging(magviaeenemail)testuren naarhet
examensecretariaat(examenmink@minkema.nl).Dithetliefstookvooraanvangvanhet
schoolexamen,maariniedergevaldezelfdedagnog.Ditmetvermeldingvannaam,klasen
vak. 
3. Wasziekteoorzaakvanhetuitstel,dankanwordenverlangddatindezeverklaringnaamen
adresvandeartsdietijdensdeziektewerdgeraadpleegd,wordenvermeld. 
4. Wordt zo'n schriftelijke verklaring/bevestiging niet of niet tijdig geleverd, dan kan de
examencommissie besluiten dat de kandidaat zich opzettelijk aanhetSEheeftonttrokken
enkunnenmaatregelenwordengenomenzoalsgenoemdinartikel1.9.3. 
5. Een uitgestelde toets of opdracht dient te worden ingehaaldopdeeerstegelegenheiddie
daartoe wordt geboden. Alle toetsen, ookdievandevierdetoetsperiode,moetenvoorhet
eindevanhetschooljaarzijningehaald.  
Voorschriftelijketoetsenisindemeestegevallendeinhaalmogelijkheidopdedagwaarop
de herkansing plaatsvindt (Enkel bij de vierde toetsperiode valt het inhaalmoment niet
samenmetdeherkansing). 
6. Ingehaalde toetsen kunnen niet worden herkanst, met uitzondering van de ingehaalde
toetsenaanheteindvanhetvorigschooljaar. 

2.9.Herkansing 
1. Er is uitsluitend een herkansingsregeling voor schriftelijke en mondelinge toetsen. Niet
iedere toets is herkansbaar. In het PTA wordt bij ieder vak aangegeven welke toetsen
herkansbaar zijn. Herkansing van een praktische opdracht is alleen(zulksterbeoordeling
vandeexamencommissie)bijhogeuitzonderingmogelijk. 
2. Herkansingengeschiedenindevormvaneenherkansingvanééntoets.Dezeherkansingen
vindenplaatsopdaartoeaangewezendagen. 
3. Iedere kandidaat heeft twee maal per schooljaar recht op herkansing van één vak uit de
voorafgaande periode(n). Dit mag ook twee maal een herkansing voor hetzelfde vak zijn.
Voorbeperkingenbijdezeregelzielid 9,10en11. 
4. Nadederdetoetsperiodevindtdeeersteherkansingsmogelijkheidplaatsvoortoetsen van
deeerstedrieperiodenvoorhet4e
 leerjaarhavo/vwoenhet5e
 leerjaarvwo.Detoetsenuit
de vierde toetsperiode zijn uitsluitend herkansbaar voor leerlingen die zijn bevorderd en
vindenplaatsindeeersteperiodevanhetvolgendeleerjaar. 
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Inheteindexamenjaarzijnerherkansingsgelegenhedennaafloopvandeeersteenvande
tweedetoetsperiode.Nadederdetoetsperiodeisgeenherkansingsmogelijkheid. 
5. Een kandidaat die door bijzondere omstandigheden voor een toets beduidend lager
scoort dan verwacht heeft het recht de examencommissie hiervoor om eenherkansingte
verzoeken.Hetverzoekmoetwordengedaanuiterlijkdriewerkdagennadathetcijferaande
leerling bekend is gemaakt. De bijzondereomstandighedendienenvóóraanvangvande
toets bij de examensecretaris bekend te zijn. De beslissing van de examencommissie is
bindend. Dit verzoek kan niet gedaan worden voor schoolexamensuitde3eperiodevan
heteindexamenjaar. 
6. Bijeenherkansingvaneentoetsgeldthethoogsteresultaat. 
7. Aanmelding voor een herkansing dient altijd te gebeuren door tijdig inleveren van een
daartoeverstrektaanmeldingsformulierresp.tijdigeaanmeldingviainternet. 
8.  Alseenkandidaatzichtelaataanmeldtvooreenherkansingvervalthetrechthierop. 
9. Eenkandidaatdieééntoetsmoetinhalenheeftnogdemogelijkheidomdaarnaastééntoets
teherkansen.Ditmetuitzonderingvandederdetoetsperiodevoordeeindexamenklassen. 
10. Indienertweeofmeertoetsenmoetenwordeningehaalddanisdaarnaastgeenherkansing
toegestaan(ooknietbijherkansingenopverschillendemomenten). 
11. De beperkingen van de herkansingsmogelijkheden genoemd in lid 10 gelden nietvoorde
herkansingenvandevierdetoetsperiodenabevordering,indiendetoetsenaanheteindvan
hetvorigschooljaarzijningehaald. 
12. Toetsen die worden ingehaald kunnen niet worden herkanst m.u.v.detoetsendieaanhet
eindvanhetvorigschooljaarzijningehaald. 
13. Alseenkandidaatdoorziekteofandereomstandighedennietvandeeerstegelegenheidtot
herkansinggebruikkanmakenvervalthetrechtopdezeherkansing. 

2.10. Onregelmatigheden 
1. Nietkomen 
De examinatorofsurveillantdeelthetontbrekenvaneenkandidaatbijhetafleggenvaneen
toetsof(onderdeelvan)eenpraktischeopdrachtonmiddellijkmeeaandeexamensecretaris.
Alsergeenberichtvanverhinderingisontvangen(zieart.2.8lid4),danwordtdekandidaat
geacht zich opzettelijk aan het SE te hebbenonttrokkenenzullenermaatregelenworden
genomen. 
2. Telaatkomen 
1. Een leerling die te laat komt bij een SE moet zich te allen tijde melden bij de
examensecretaris. 
2. Eenkandidaatdiezondergeldigereden(terbeoordelingvandeexamensecretaris)meer
dan30minutentelaatkomtbijeenschriftelijketoetskannietmeerwordentoegelatentot
ditonderdeelvanhetSE.VoorhetgemisteSE-onderdeelwordthetcijfer1toegekend. 
3. Een kandidaat die bij schriftelijke toetsen(metuitzonderingvandeluistertoets),minder
dan30minutentelaatkomtmagalsnogaandezittingdeelnemenmaarleverthetwerk
ophetzelfdetijdstipinalsdeanderekandidaten.BetrefthetSEeenluistertoetsdankan
debetreffendeleerlingnogdeelnemenaanhettweededeelvandetoets.  
4. Alseenkandidaateengeldigeredenmeenttehebbenvoorhetmeerdan30minutente
laat komen dient hij deexamensecretarishiervanliefstonmiddellijkmaariniedergeval
nog dezelfde dag op de hoogte te stellen. De examencommissie neemt vervolgens
hierovereenbesluit. 
3. Nietvoldoenaandegesteldeeisen 
Indieneenkandidaatnietvoldoetaandoordeexaminatorgesteldeeisenmetbetrekkingtot
de uitvoering van een opdracht (bijvoorbeeld t.a.v. samenwerking, taakverdeling,
aanwezigheid) heeft dit gevolgen bij de beoordeling. Als door een kandidaat bij een
groepsopdracht niet of onvoldoende wordt samengewerkt dient dit door de
groepsgeno(o)t(en) zo spoedig mogelijk en minimaal 10 dagen voor de
afrondingsdatum met de begeleidenddocenttewordenbesproken.Bijgroepsopdrachten
kanditertoeleidendatbijdebeoordelingonderscheidwordtgemaakttussendeledenvan
degroep. 
4.

Nietvoldoenaandeeisenmetbetrekkingtotinleveren 
DeinhetPTAofschriftelijkeinstructiesvermeldeinlevertijdenen-datazijnbindend. 

10 


5.

6.

7.

8.

Voorhetopeenjuistemaniervolgenvandeplanningkunnenbijdebeoordelingeenaantal
punten,toteenmaximumvan3punten,wordentoegekend.Telaatinleverenkantotgevolg
hebbendatdoordedocent,afhankelijkvandematevanoverschrijdingvandeinleverlimiet,
deze punten (voor een deel) niet worden toegekend. Tenzij anders vermeld in de
instructie geldt dat voor iedere werkdag telaatinleveren1puntvanhetcijferwordt
afgetrokken. 
Niet inleveren of overschrijden van de inleverlimiet met meer dan drie werkdagen
heeftaltijdtotgevolgdathetcijfer1wordttoegekend. 
Deinlevertermijnwordtuiteraardnietoverschredenalservantevorenuitstelisverleend. 
Uitstel kan alleen bij bij hoge uitzondering (ter beoordeling van de examencommissie)
wordenverleend. 
Nietvollediginleverenvanhetgevraagdeheeftgevolgenbijdebepalingvanhetcijfer. 
Handelingsdeelniettijdigafgerond 
Eenbevorderdekandidaatdieopdelaatstedagvanhetschooljaareenhandelingsdeelvan
dat schooljaar niet naar behorenheeftafgeronddientvanafdeeerstedagvanhetnieuwe
schooljaaraandezeofaaneenvervangendeopdrachttewerkenenheefttevensgeenrecht
opdeeerstvolgendeherkansingsgelegenheidvaneenschoolexamentoets.
OnregelmatighedentijdenseenonderdeelvanhetSE 
Indien een kandidaat zichtijdensenigdeelvanhetSEaaneenonregelmatigheidschuldig
maakt of heeft gemaakt kunnen maatregelen worden genomen. Bij groepsopdrachten is
iedergroepslid volledigverantwoordelijkvoorhetingeleverdewerk.Eendooréénofenkele
groepsleden gepleegde onregelmatigheid wordt ook de anderegroepsledenaangerekend,
tenzijdezedeonregelmatigheidtijdig(ditterbeoordelingvandeexamencommissie)aande
docentkenbaarheeft/hebbengemaaktenermetdedocentafsprakenzijngemaaktoverde
gevolgenvoordebeoordeling. 
OnregelmatighedenvoorafgaandaanofnaafloopvaneenonderdeelvanhetSE 
IndieneenkandidaatzichvoorafgaandaanofnaafloopvanenigdeelvanhetSEaanenige
onregelmatigheid met betrekking tot het SE schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de
examencommissiemaatregelennemen. 
Maatregelen 
Een medewerker van de school die een onregelmatigheid bij hetSEconstateertmeldtdit
aan de kandidaat en aan de secretaris van het eindexamen. Deze informeert de
examencommissie.Voordeverderegangvanzakenendetenemenmaatregelent.a.v.de
artikelen2.10.1en2.10.6wordtverwezennaardeartikelen1.9en2.11vanditreglement. 


2.11.Bezwaar 
1. Een kandidaat kan bezwaaraantekenentegendegangvanzakenbij(eenonderdeelvan)
het SE. Ook isbezwaaraantekenenmogelijktegendetotstandkomingvaneentoegekend
cijferoftoegekendebeoordeling.Eengemotiveerdschriftelijkverzoektotherzieningvaneen
cijfer of beoordeling dient zo spoedigmogelijk,maariniedergevalbinnendriewerkdagen
nadat de kandidaat het werk heeft ingezien en de beoordeling vervolgens definitief is
vastgesteld door de docent, te worden ingediend bij de secretaris van het
eindexamen(examenmink@minkema.nl) 
De examencommissie beslist binnen vijftien werkdagen en stelt de kandidaat direct
schriftelijk op de hoogte van de beslissing. Wanneer het niet mogelijk is een besluit te
nemenbinnendezetermijn,wordtdekandidaathierovergeïnformeerd. 
2. Indiendekandidaathetnieteensismeteenuitspraakvandeexamencommissiekandeze,
binnen drie werkdagen, bij de directeuronderwijsbezwaaraantekenentegendeuitspraak
van de examencommissie. De directeur onderwijs geeft betrokkenen de gelegenheid te
worden gehoord en neemt binnen tien werkdagen een beslissing. De kandidaat wordt
hiervanbinnendriewerkdagenschriftelijkopdehoogtegesteld.Dezeuitspraakisbindend:
eenkandidaatkannietinberoepgaantegendewijzevanexamineringenbeoordeling. 
3. Tegendisciplinairemaatregelenvandedirecteuronderwijskandekandidaatinberoepgaan
bijdeCommissievanBeroep.Hiervoorwordtverwezennaarartikel1.9.7vanditreglement. 
4. Indieneenexaminatorhetnieteensismetdeuitspraakvandeexamencommissiekandeze,
binnen drie werkdagen, bij de directeuronderwijsbezwaaraantekenentegendeuitspraak
van de examencommissie. De directeur onderwijs geeft betrokkenen de gelegenheid te
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worden gehoord en neemt binnen tien werkdagen een beslissing. De examinator wordt
hiervanbinnendriewerkdagenschriftelijkopdehoogtegesteld.Dezeuitspraakisbindend. 
2.12.ToelatingtothetCE 
VijftienwerkdagenvooraanvangvanhetCEdienthetschoolexamenvolledigtezijnafgeronden
beoordeeld.Ditgeldtookvoordehandelingsopdrachtenenhetprofielwerkstuk.Vooreen
mogelijkheidtotuitstelzieartikel5.2. 


2.13.Gevolgenvanzakken,doublerenofoverstappen 
1. Eenkandidaatdieisgezakt,respectievelijknietisbevorderdnaarhetvolgendeleerjaardoet
alle vakken en bijbehorende vakonderdelen van het jaar over. De in dat jaar voorhetSE
behaalde cijfers en beoordelingen vervallen. Een uitzonderingwordtgemaaktvoorvakken
dieuitsluitendmeteenSEwordenafgeslotenendievolledigzijnafgerondmet een 6 of
hogerofwaarvooreenvoldoendeeindbeoordelingisbehaald. 
2. Eenkandidaatdievanvwonaarhavooverstaptmagbijdezeovergangdeinhetvwovoor
devakkenmaatschappijleeren/ofckvbehaaldebeoordelingbehouden.Eenherbeoordeling
vandetoetscijfersenbeoordelingenvoormaatschappijleer(uitsluitendnaarboven)opgrond
vaneeneventueelniveauverschilismogelijk. 
3. Eenkandidaatdievanhavonaarvwoopstroomtmagbijdezeovergangdeinhethavovoor
hetvakckvbehaaldebeoordelingbehoudenenkanhiervooreenvrijstellingkrijgen. 
Bijdeuitslagbepalingwordtdandebeoordelingvanckvnietmeegenomeninhet 
combinatiecijfer. Indien de kandidaat ervoor kiest om ckv opnieuw te doen kan dezelater
geenrechtontlenenaandeophethavobehaalderesultaat,namelijkhetrechtopde
vrijstelling. 

2.14.Gebruikvanhulpmiddelen 
De voorgeschreven en toegestane hulpmiddelen bij het SE en CE kun je vinden op
examenblad.nl. 
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3.Hetcentraalexamen 

3.1.Tijdvakken 
Hetcentraalexamenkentdrietijdvakken:heteerste,hettweede(herexamens/inhaalexamens)
enhetderdetijdvak(staatsexamens). 

3.2. Regelsomtrenthetcentraalexamen 
1. RegelsvoordegangvanzakentijdenshetCE 
Minstens 10 werkdagen voor aanvang van het CE ontvangt de kandidaat schriftelijk
informatieoverderegelsomtrentdegangvanzakentijdenshetCE. 
2. Telaatkomen 
Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur nadeaanvangvandetoets
worden toegelaten. Hij dient het werk op hetzelfde tijdstip in te leveren als de andere
kandidaten. 
3. Verhindering 
Een kandidaat die verhinderdisvooreenzittingvanhetCEdientditvooraanvangvande
zitting schriftelijk (of als dit niet mogelijk is, telefonisch), met redenenomkleed,temelden
aandesecretarisvanheteindexamen. 
Indienziektederedenisvanverhinderingkaneenmedischeverklaringwordengevraagd. 
4. ZiektetijdenseenzittingvanhetCE 
EenkandidaatdietijdenseenzittingvanhetCEonwelwordtennietinstaatisomnakorte
tijdhetwerktehervattenzalditexameninmoetenhalenintijdvaktwee. 
Het betreffende examen kan mogelijk, na overleg met de inspectie, ongeldig worden
verklaard.Inhetlaatstegevalbehoudtdekandidaatnaasthetinhalenvanditexamen,nog
rechtopeenherkansing. 
5. Inhalen 
Eenkandidaatdieomeengeldigereden(zulksterbeoordelingvandedirecteuronderwijs)
zittingen van het eerste tijdvak heeft gemist, kan in het tweede tijdvak (de dagen van de
herkansing)alsnogaandezezitting(en)deelnemenvoorzoverditreglementairmogelijkis. 
Aanhetderdetijdvak(destaatsexamens)kunnendevolgendedriecategorieënkandidaten
deelnemen.Namelijkdekandidatendie: 
a. inhettweedetijdvaknietallegemistevakkenhebbenkunneninhalen; 
b. in het tweedetijdvakvakkenhebbeningehaaldennoggeengebruikgemaakthebben
vanhunrechtopherkansing; 
c. inhettweedetijdvakomeengeldigeredenverhinderdwarengebruiktemakenvanhun
rechtopherkansing. 
6. Onregelmatigheden 
Zieartikel1.9. 

3.3.Onvoorzieneomstandigheden 
IndiendooronvoorzieneomstandighedenhetCEinéénofmeervakkenaanéénofmeerscholen
nietopdevoorgeschrevenwijzekonwordenafgenomenkanhetvoorkomendatwordtbesloten
dat opnieuw examen moet worden afgelegd.Kandidatendienendaaromooknaafloopvanhet
CEbeschikbaarteblijven. 

3.4.Vaststellingcijfercentraalexamen 
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het cijfer voor het CE vast.
Daarbij gebruiken zij een cijfer uit de schaal van 1 tot en met 10 met dedaartussenliggende
cijfersmet1decimaal.Indienhetcijferwordtbepaaldalshetrekenkundiggemiddeldedanwordt
bijeencijferdatalstweededecimaaleen5heeft,deeerstedecimaalmet1verhoogd. 


3.5.D
 erekentoets 
Derekentoetsisalleenvantoepassingophavo-leerlingendiegeenexamendoeninhetvak 
wiskunde.Derekentoetsisonderdeelvanhetschoolexamen. 
1. In het voorlaatste leerjaar legt de kandidaat de rekentoets af. De kandidaat dient een
voldoende te behalen voor de rekentoets. Bij een onvoldoende beoordeling volgt een
schriftelijkeherstelopdracht. 
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2. Indien een kandidaat doubleert in het voorexamenjaar kan deze een vrijstelling aanvragen
voorderekentoetsbijeenvoldoendebeoordeling. 
4.Uitslag,herkansingendiplomering 

4.1.Eindcijfereindexamen 
1. Heteindcijfervoorallevakkenvanheteindexamenwordtuitgedruktineengeheelcijferuitde
reeks van 1 totenmet10.Heteindcijferwordtbepaaldophetrekenkundiggemiddeldevan
het cijfervoorhetSEendatvoorhetCE. 
2. Voor het bepalen van de uitslag van het eindexamen havo en vwo wordt het rekenkundig
gemiddeldevandeeindcijfersvanmaatschappijleer,ckvenhetprofielwerkstukaangemerkt
alsheteindcijfervanéénvak.Ditcijferwordthetcombinatiecijfergenoemd. 
3. Is afronding nodig dan geldt dat,indienheteerstecijferachterdekommaeen4oflageris,
naarbenedenwordtafgerondenindiendatcijfereen5ofhogeris,naarbovenwordt
afgerond. 

4.2.Vaststellinguitslag 
Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen worden de eindcijfers van één of meer
vakkennietbetrokkenbijdebepalingvandedefinitieveuitslag.Deovergeblevenvakkendienen
een eindexamen te blijven vormen; men kan dus niet een verplicht vak laten vallen. Indien er
meerdere keuzes mogelijk zijn wordt de keuze overgelaten aan de kandidaat. De keuze is
definitief wanneer de kandidaat niet binnen 4 dagenheeftmedegedeelddateenanderekeuze
gemaaktmoetworden. 

Een extra vak dat niet bij de bepaling van de uitslag is betrokken wordt wel op de cijferlijst
vermeld,tenzijdekandidaatdaartegenbezwaarheeft. 

4.3.Uitslag 
Inbijlagen2aen2b(judiciumcumlaude)isdeuitslagregelingweergegeven. 
Dezeregelingisooktevindenop: 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01 

Wettenzijnvoortdurendinbewegingenkunnenooklopendehetexamenjaarbijgesteldworden. 
Daar waar de bijlage afwijkt van de uitslagregeling zoals deze op het internet staat (zie
bovenstaandelink),geldtdeophetinternetgepubliceerderegeling. 

4.4. Herkansingcentraalexamen 
1. Iedere kandidaat dieeenvolledigeindexamenheeftafgelegd,reedsgeslaagdof(nog)niet
geslaagd, heeft het rechtvooréénvakopnieuwexamenafteleggen.Doorhetaanvragen
vaneenherkansingkrijgtdeuitslageenvoorlopigkarakter. 
2. Kandidaten dieinheteerstetijdvakgeenvolledigeindexamenhebbenafgelegd,kunnenin
het tweede tijdvak het examen voltooien en tevens gebruik maken van hun recht op
herkansing voor een vakwaarinalwelexamenisgedaan. Bijeeninhaalexamenheeftde
kandidaatdemogelijkheidomdeherkansingpasinhet3etijdvaktedoen.Indezegevallen
dientdekandidaataltijdcontactoptenemenmethetexamensecretariaat. 
3. Een schriftelijk verzoek om deelname aan de herkansing wordt doordekandidaataande
secretaris van het eindexamen gedaan vóór een tevoren vastgesteld tijdstip. Indien de
kandidaatniettijdigherkansingheeftaangevraagdisdeuitslagdefinitief. 
4. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bijheteerderafgelegdecentraal
examengeldtalsdefinitiefcijfervoorhetCE. 
5. VoordeherkansingvanhetCEgeldendezelfderegelsalsvoorhetnormaleCE. 
6. Naafloopvandeherkansingwordtdeuitslagdefinitiefvastgesteldmetinachtnemingvande
daarvoorgeldendevoorschriftenenzospoedigmogelijkaandekandidaatmedegedeeld. 

4.5.Diplomaencijferlijst 
1. Namenshetbevoegdgezagwordtopgrondvandedefinitieveuitslagaanelkekandidaatdie
eindexamen heeft afgelegd voor ieder gevolgd profiel een cijferlijst uitgereikt waaropvoor
zovervantoepassingzijnvermeld:decijfersvoorhetSEendecijfersvoorhetCE,hetvak
of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk,debeoordelingvande
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vakken culturele enkunstzinnigevormingenlichamelijkeopvoeding,deeindcijfersvoorde
examenvakken, het combinatiecijfer, indien van toepassing het cijfer voor de rekentoets,
alsmededeuitslagvanheteindexamen. 
2. Namens het bevoegd gezag wordt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het
eindexamengeslaagdekandidaateendiplomauitgereikt,waarophet profielofdeprofielen
zijnvermelddiebijdeuitslagzijnbetrokken. 
3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten
minste samen een eindexamen vormen,wordendevakkendienietbijdebepalingvande
uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld,tenzijdekandidaatdaartegenbedenkingen
heeftgeuit. 

5.Overigebepalingen 

5.1.VoorzieningenbijhandicapofonvoldoendebeheersingNederlandsetaal 
1. Dedirecteuronderwijskantoestaandateengehandicaptekandidaathetexamen(zowelhet
SEalshetCE)geheelofgedeeltelijkaflegtopeenwijzedieisaangepastaande
mogelijkhedenvandekandidaat.VoorhetCEgeldtiniedergevaldatdeinhoudende 
beoordelingvanhetexamendaarbijongewijzigdblijven.Voorbeeldenvaneenhandicapzijn: 
ernstigedyslexie,verminderdgehoorofverminderdgezichtsvermogen.Dekandidaatdient 
eenverzoekhiertoealsregelvoor1novemberschriftelijkenvoorzienvaneenverklaringvan 
eenterzakedeskundigepsycholoogoforthopedagoogintedienenbijdesecretarisvanhet
eindexamen.Deaanpassingkaniniedergevalbestaanuiteenverlengingvandeduurvan
dedesbetreffendetoetsvanhetCEmettenhoogste30minuten. 
2. HetbevoegdgezagkaninverbandmetonvoldoendebeheersingvandeNederlandsetaal 
afwijkenvandevoorschriftenvanhetexamenbesluitalseenkandidaatdiemet 
inbegripvanhetschooljaarwaarinhijeindexamenaflegt,tenhoogstezesjarenonderwijsin 
NederlandheeftgevolgdenvoorwieNederlandsnietdemoedertaalis.Dekandidaatdient 
een verzoekhiertoealsregelvoor1novemberschriftelijkintedienenbijdesecretarisvan
heteindexamen. 
Deaanpassingkan(zowelvoorhetSEalshetCE)betrekkinghebbenophetvak 
Nederlandse taal en literatuur en enig ander vak waarbij het gebruik van deNederlandse
taalvanoverwegendebetekenisis.Deafwijkingbestaatvoorzoverbetrekkinghebbendop
hetCEslechtsuiteenverlengingvandeduurvandedesbetreffendetoetsvanhetCEmet
tenhoogste30minutenenhetverlenenvantoestemmingtothetgebruikvaneenverklarend 
woordenboekderNederlandsetaal.

3. Vanelkeafwijkingopgrondvanditartikelwordtmededelinggedaanaandeinspectie. 

5.2.Uitgesteldschoolexamen 
Dekandidaatdietengevolgevanziekteofeenanderevanzijnwilonafhankelijkeomstandigheid
bij aanvang van het CE het SE van één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten, kan, op
verzoek, toch in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan het CE. Voorwaardevoor 
deelnameaanhetCEvanhetbetreffendevak/debetreffendevakken,isdathetSEindatvakof
in die vakken wel afgerond moet zijn vóórdat het centraal examen in dat vak ofindievakken
plaatsvindt.DeInspectiewordtindezegevallenaltijdgeïnformeerd. 

5.3.Voordetweedekeerexamendoen 
Ten aanzien van de kandidaten die voor de tweede keer centraal examen doen, zijn bij de
uitslagbepalingvanhetnieuweexamendedangeldendeuitslagregelsvantoepassing.Hetisniet
toegestaandebijeenvorigCEbehaaldecijfersbijdeuitslagtebetrekken.Decijfersvanvakken
die uitsluitend met een SE zijn afgesloten blijven ongewijzigd gehandhaafd tenzij de directeur
onderwijsdegelegenheidbiedttothethernieuwdafleggenvaneenSEinéénofmeervakken. 
Voor vakken die met een SE en CE worden afgesloten blijvenSE-cijfersdienietinhetlaatste 
leerjaarzijnbehaaldongewijzigdgehandhaafddaarwaarhetPTAdittoelaat.  

5.4.Spreidingvanexamen 
Hetbevoegdgezagkan,deinspectiegehoord,toestaandattenaanzienvaneenkandidaatdiein
het laatsteleerjaarlangdurigziekis,entenaanzienvaneenkandidaatdielangetijdtengevolge
van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staatis
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geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te
volgen,heteindexamengespreidovertweeopeenvolgendeschooljarenwordtafgelegd. 

5.5.Terugtrekkingvanheteindexamen 
Een kandidaat mag zich uitsluitend met toestemming van de inspecteur terugtrekken van het
eindexamen.DitdienttegeschiedenvoordelaatsteCE-zittingvandekandidaat. 


5.6.Beschikbaarblijvennaafloopvanhetcentraalexamen 
Zieart.3.3 

5.7.Bewarenexamenwerk 
VoorhetSEgemaaktepraktischeopdrachten,werkstukken,ontwerpene.d.kunnendoorde 
schoolwordenbewaard,maarmogenookaandekandidaatwordenteruggegeven. 
HetschriftelijkwerkvanhetSEenhetCEendeeventueeldoordeschoolbewaardepraktische
opdrachten,werkstukken,ontwerpene.d.wordentot6maandennadevaststellingvandeuitslag
bewaard(doorgaanstot31december).Hetwerkwordthiernavernietigd. 

5.8.Inzageinhetexamen 
1. Voor de procedure bijdeinzagevanexamenwerk,wordtverwezennaardewebsitevanhet
MinkemaCollege. 

5.9 Slotbepalingen 
1. EenoverzichtmethetroosterendegangvanzakentijdenshetCEzal minimaaltien 
werkdagenvooraanvangaandekandidatenwordenuitgereiktenisterugtevindenop 
examenblad.nl. 
2.  Eenexemplaarvanhetexamenreglementwordtvoor1oktober viade ELO,studiewijzersin 
 MagisterenopdewebsitevanhetMinkemaCollegegepubliceerd. 
3. Inallegevallenwaarinditreglementenhetexamenbesluitnietvoorziet,beslistdedirecteur 
onderwijs.
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Bijlage1ahavo 


Overzichtvandevakkendieonderdeeluitkunnenmakenvanheteindexamenhavo. 

Vakofprogrammaonderdeel 

Onderdeelvan 

slu  SE  CE 

Nederlandsetaalenliteratuur 

gemeenschappelijkdeel 

400  X 

X 

Engelsetaalenliteratuur 

gemeenschappelijkdeel 

360  X 

X 

gemeenschappelijkdeel
(onderdeel
combinatiecijfer) 

120  X 



Culturele en kunstzinnige vorming gemeenschappelijkdeel
(alleeninhet4e  leerjaar) 
(onderdeel
combinatiecijfer) 

120  X 



Lichamelijkeopvoeding 

gemeenschappelijkdeel 

120  X 



Kunst(beeldendevormgeving) 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

Fransetaalenliteratuur 

profieldeelofvrijedeel

400  X 

X 

Duitsetaalenliteratuur 

profieldeelofvrijedeel

400  X 

X 

Geschiedenis 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

Aardrijkskunde 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

Economie 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

Bedrijfseconomie 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

WiskundeA 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

WiskundeB 

profieldeelofvrijedeel

360  X 

X 

Natuurkunde 

profieldeelofvrijedeel

400  X 

X 

Scheikunde 

profieldeelofvrijedeel

320  X 

X 

Biologie 

profieldeelofvrijedeel

400  X 

X 

Informatica 

profieldeelofvrijedeel

320  X 



Bewegen,Sport&Maatschappij 

vrijedeel 

320  X 



Profielwerkstuk

gemeenschappelijkdeel
(onderdeel
combinatiecijfer) 

80  X 



Maatschappijleer
(alleeninhet4e  leerjaar) 
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Bijlage1bvwo 


Overzichtvandevakkendieonderdeeluitkunnenmakenvanheteindexamenvwo. 

Vakofprogrammaonderdeel 

Onderdeelvan 

slu  SE  CE 

Nederlandsetaalenliteratuur 

gemeenschappelijkdeel 

480  X 

X 

Engelsetaalenliteratuur 

gemeenschappelijkdeel 

400  X 

X 

gemeenschappelijkdeel,
profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Duitsetaalenliteratuur* 

gemeenschappelijkdeel,
profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Latijnsetaalencultuur* 

gemeenschappelijkdeel(gym) 760  X 

X 

Grieksetaalencultuur* 

gemeenschappelijkdeel(gym) 760  X 

X 

Maatschappijleer

(alleeninhet4e  leerjaar) 

gemeenschappelijkdeel
(onderdeel
combinatiecijfer) 

Fransetaalenliteratuur*



120  X 



Culturele en kunstzinnige vorming gemeenschappelijkdeel(ath)  160  X 
(onderdeel 
(alleeninhet5e  leerjaar) 
combinatiecijfer) 



Lichamelijkeopvoeding 

gemeenschappelijkdeel 

160  X 



Kunst(beeldendevormgeving) 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Geschiedenis 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Aardrijkskunde 

profieldeelofvrijedeel

440  X 

X 

Economie 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Bedrijfseconomie 

profieldeelofvrijedeel

440  X 

X 

WiskundeA 

profieldeelofvrijedeel

520  X 

X 

WiskundeB 

profieldeelofvrijedeel

600  X 

X 

WiskundeC 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

WiskundeD 

vrijedeel 

440  X 



Natuurkunde 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Scheikunde 

profieldeelofvrijedeel

440  X 

X 

Biologie 

profieldeelofvrijedeel

480  X 

X 

Informatica 

profieldeelofvrijedeel

440  X 



Profielwerkstuk

gemeenschappelijkdeel
(onderdeel
combinatiecijfer) 

80  X 
















18 


Bijlage2 


Artikel50:Uitslagbepalingenartikel52.a:Voorschriftenjudiciumcumlaudezijntevindenin 
hetEindexamenbesluitVO. 

Eindexamenbesluit 
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