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VOORWOORD 
 
 
Voor je ligt het reglement van het algemeen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 
van havo en vwo van het Liemers College. In dit boekje staan de school specifieke regels die 
te maken hebben met het schoolexamen en bevordering.  
 
Het algemeen PTA is een aanvulling op het examenreglement van stichting Quadraam.  
Het examenreglement staat op de site van de school.  
 
Naast het examenreglement en het algemeen PTA is er een vak-PTA. In het vak-PTA staan 
alle onderdelen van het PTA uitgeschreven per vak.  
 
Ieder jaar vind je een nieuw algemeen PTA en een nieuw vak-PTA, en het examenreglement 
Quadraam op de website. 
 
De inhoud van dit PTA en ook het vak-PTA gaat over het cursusjaar van 2021/2022. 
Wijzigingen voor volgende schooljaren zijn mogelijk. 
 
Zijn er vragen over de inhoud, informeer dan bij de onderwijsdirecteur. 
 
Mede namens de medewerkers van het Liemers College wensen we jullie veel succes bij  je 
studie en bij het examen. 
 
 
Locatie Didam (havo) en locatie Heerenmäten (havo en vwo): 
H. Boersma, onderwijsdirecteur en voorzitter examen 
A. Willemsen, secretaris eindexamen 
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1.  ALGEMEEN  
1.1 Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Het 

examenreglement staat ter inzage op de site van het Liemers College. 
1.2 Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement tussentijds 

wijzigen. 
1.3 Het examenreglement is noodzakelijk volgens artikel 31 van het Eindexamen-

besluit vwo-havo-mavo-vbo.  
1.4 De plaatsvervanger van de Centrale Directie in zaken betreffende het 

eindexamen is de  Examen toezichtcommissie. Deze handelt in opdracht van 
of namens de Centrale Directie. De Examen toezichtcommissie bestaat uit de 
teamleider havo bovenbouw en de secretaris van het eindexamen. 
 

  Heerenmäten 
De Examen toezichtcommissie bestaat uit:  
De heer D. Froeling, teamleider havo bovenbouw 
Mevrouw A. Willemsen, examensecretaris  

 
Didam 
De Examen toezichtcommissie bestaat uit: 
Mevrouw N. Klein Tank, teamleider havo bovenbouw  
Mevrouw A. Willemsen, examensecretaris  

 
1.7                 De examencommissie Liemers College is een schoolbreed orgaan.  

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit 
van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend bij de visie van 
de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen), 
alsmede het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te 
beoordelen en vast te stellen. 
In gevallen waarin dit reglement voor wat betreft het schoolexamen niet 
voorziet beslist de examencommissie. 
De examen toezichtcommissie is gemachtigd om de uitvoerende zaken te 

regelen. De samenstelling van de examen toezichtcommissie is per locatie 

geregeld. 
 

2.   BEGRIPSBEPALINGEN 

   (zie ook Examenreglement Quadraam) 
 

2.1 AVO = Algemeen Voortgezet Onderwijs. 
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3.   HET EINDEXAMEN  

  (zie ook Examenreglement Quadraam) 

 

4.   HET SCHOOLEXAMEN  
 

4.1  Algemeen  
4.1.1  Het schoolexamen van alle vakken staat beschreven in het vak-PTA. 
                           Een overzicht van gebruikte afkortingen in het vak-PTA: 

ST = schriftelijke toets (dit kan schriftelijk zijn of digitaal) 
PO = praktische opdracht 
HO = handelingsopdracht 
MO = mondeling  
KLT = kijk/luistertoets 
CO = combinatietoets 

 
4.1.2   Vakken met uitsluitend een schoolexamen: 

De volgende vakken kennen uitsluitend een schoolexamen: 
- CKV  

- levensbeschouwing 
- lichamelijke opvoeding 
- maatschappijleer 

- NLT (natuur, leven en technologie)  

- profielwerkstuk (PWS) 

- rekenen (voor leerlingen uit havo 4 en 5 zonder wiskunde in het pakket) 

- Spaans Elementair 

 

Combinatiecijfer voor havo: 

De vakken maatschappijleer, CKV en het profielwerkstuk vormen samen het 

combinatiecijfer voor havo.  

Het combinatiecijfer is: het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 

deze twee vakken en het profielwerkstuk, afgerond op geheel getal. 

 

 

Combinatiecijfer voor atheneum  

De vakken maatschappijleer, CKV, levensbeschouwing  en het 

profielwerkstuk vormen samen het combinatiecijfer voor het atheneum.  

Het combinatiecijfer is: het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 

deze drie vakken en het profielwerkstuk, afgerond op geheel getal. 

 

Combinatiecijfer voor gymnasium 

De vakken maatschappijleer,  levensbeschouwing en  profielwerkstuk 

vormen samen het combinatiecijfer voor het gymnasium.  
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Het combinatiecijfer is: het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 

deze twee vakken en het profielwerkstuk, afgerond op geheel getal. 

CKV wordt vervangen door KCV, dat wordt afgerond binnen het vak Latijn en 

Grieks. 
4.1.3  Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak  
  geldend programma van toetsing en afsluiting (vak-PTA). 
  

4.2  Perioden van het schoolexamen  

4.2.1 De opbouw van het examendossier ten behoeve van het schoolexamen havo 
en vwo begint in het vierde leerjaar van de opleiding.  

4.2.2  De kandidaten ontvangen voor aanvang van het schoolexamen het examen-
reglement met het bijbehorende Programma van Toetsing en Afsluiting (vak-
PTA), waarin vermeld staan: 
a. een overzicht van de soort, het aantal, de weging en de duur van de  

  toetsen,  
 b. het onderwerp van de toetsen; 
  c. de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend. 

                      (zie 4.9) 
4.2.3   Het schooljaar kent voor eindexamenklassen drie toetsweken. 
4.2.4 Bij sommige vakken wordt het schoolexamen afgesloten in een voor-

eindexamenklas (zie vak-PTA). De weging van het schoolexamen wordt in de 
laatste kolom van het vak-PTA vermeld. 

 

4.3  Schoolexamens  

4.3.1 Een kandidaat dient ervoor te zorgen dat hij/zij bij elk onderdeel van het 
schoolexamen van elk vak op tijd aanwezig is.  Bij te laat komen en 
verhindering wordt verwezen naar het Examenreglement Quadraam  
(zie art. 11). 

 

4.4  Schriftelijke toetsen (ST) 
  Mobiele telefoons, smartwatches en noise cancelling headsets  
                           (ruisonderdrukkende koptelefoons) zijn niet toegestaan tijdens afname 
                            van schriftelijke toetsen (schoolexamens).  
 

4.5  Mondeling (MO) 
 De mondelinge toetsen worden afgenomen door de examinator met een 

bijzitter. De bijzitter maakt een protocol van iedere toets. Dit protocol wordt 
opgeslagen in het examendossier. 

4.5.1 In geval van geoorloofde afwezigheid van een kandidaat bij een mondelinge 
presentatie, houdt de kandidaat deze presentatie in de eerstvolgende les dat 
de kandidaat weer aanwezig is. De docent bepaalt of er dat uur ruimte is. 

 

4.6  Praktische opdrachten (PO) 
4.6.1 Praktische opdrachten dienen aan de examinator persoonlijk te worden 
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overhandigd, uiterlijk op de vastgestelde inleverdatum. 
Wanneer een praktische opdracht e.d. niet op dit uiterste moment van 
inlevering bij de examinator is ingeleverd, moet de praktische opdracht 
alsnog zo spoedig mogelijk worden ingeleverd. Bij ziekte of afwezigheid van 
de examinator op het uiterste moment van inleveren dient het werk bij de 
teamleider van de afdeling te worden ingeleverd.  
Is de kandidaat door omstandigheden verhinderd het werk persoonlijk in te 
leveren, dan dient hij voor een vervanger te zorgen. 

4.6.2 Indien de examinator kan aantonen dat een praktische opdracht niet het 
werk is van de betrokken kandidaat (plagiaat), wordt dat aangemerkt als 
fraude (zie Art. 5 Examenreglement Quadraam). 

4.6.3  Indien de leerling niet of niet op tijd kan inleveren, wordt het cijfer 1 
toegekend door de examen toezichtcommissie (zie Art. 5 Examenreglement 
Quadraam). 

 

4.7   Profielwerkstuk  
4.7.1 Het profielwerkstuk is onderdeel van het PTA. 

Nadere regelingen omtrent het profielwerkstuk (PWS) staan in de 
handleiding die aan de kandidaten wordt uitgereikt. Voor het profielwerkstuk 
zijn in de handleiding van het profielwerkstuk deadlines opgenomen. Deze 
hebben betrekking op beoordelingsmomenten en het inleveren van 
materiaal.  

4.7.2 Het profielwerkstuk wordt met een cijfer beoordeeld en vormt onderdeel van 
het zogenaamde combinatiecijfer (Zie 4.1.2). 

 

4.8  Mededeling cijfers  

4.8.1 Het cijfer van iedere toets moet binnen tien werkdagen aan de kandidaat 
bekend worden gemaakt. De kandidaten hebben het recht het door hen 
gemaakte werk in te zien. 

 

4.9  Berekenen eindcijfers schoolexamen  
4.9.1  Het eindcijfer van het schoolexamen zijn per vak een rekenkundig 

gemiddelde van havo 4 en 5. Voor vwo is dat 4, 5, en 6.  
De totstandkoming van de cijfers staat beschreven in het vak-PTA.  

4.9.2 Minimaal tien werkdagen voor aanvang van het centraal examen ontvangt  de 
leerling een overzicht waarop staat: 

a.  Met welk cijfer het schoolexamen is afgerond; 
b.  de woordbeoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt 

 vastgesteld (O(nvoldoende)/V(oldoende)/G(oed)); 
c.  de titel van het  profielwerkstuk en het behaalde resultaat; 
d.  het combinatiecijfer. 

4.9.3  Leerlingen kunnen examen doen in extra vakken bovenop hun minimale   
vakkenpakket. Het eindcijfer voor extra vakken wordt op dezelfde manier 
berekend als voor de andere examenvakken. Deze extra vakken tellen mee 
om de uitslag van het examen te bepalen, met de restrictie dat het er nooit toe 
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kan leiden dat een leerling op de extra vakken zakt. In dat geval telt het extra 
vak niet mee bij de uitslagbepaling. Als dit het geval is, wordt het extra vak 
wel op de cijferlijst vermeld, tenzij de leerling/kandidaat daar bezwaar tegen 
maakt (zie het Eindexamenbesluit VO). 

4.9.4  De cijfers voor het centraal examen komen tot stand conform de regelgeving 
van het Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo.      

 

4.10  Examen doen in voorlaatste examenjaar 

4.10.1 Een leerling kan in het voorlaatste leerjaar centraal examen afleggen in een 
vak. Voorwaarde is dat de leerling het volledige vak-PTA heeft afgerond 

 

4.11  Beroep tegen cijfers (zie ook Examenreglement Quadraam) 
4.11.1 Indien een kandidaat bezwaar maakt tegen een beoordeling en niet tot  
 overeenstemming komt met de examinator, dient hij zijn bezwaar binnen één 

week na de bespreking van het werk schriftelijk kenbaar te maken bij de 
examen toezichtcommissie. De examen toezichtcommissie hoort de kandidaat 
en de examinator en legt het bezwaar voor aan de examencommissie ter zake 
deskundige persoon en neemt op basis hiervan een besluit. 

4.11.2 Indien een kandidaat bezwaar maakt tegen onder 4.9.1 genoemd besluit, dan 
treedt Art. 30 van het Examenreglement Quadraam  in werking. 

 

4.12  Herkansingsregeling (zie ook Examenreglement Quadraam Art. 12) 
4.12.1 Inschrijven voor herkansingen gebeurt via ItsLearning. Door niet in te 

schrijven, vervalt het recht op herkansing 
4.12.2 Alle schoolexamens t/m toetsweek drie zijn herkansbaar met uitzondering 

van de in de vak-PTA’s genoemde schoolexamen, aangemerkt als ‘nee’.  
4.12.3  In havo 4 en vwo-4 en -5 heeft de leerling de mogelijkheid om één SE uit de 

schoolexamens uit toetsweek één t/m drie te herkansen. De herkansing 
wordt afgenomen in de periode tussen toetsweek drie en vier. Een 
uitzondering hierop betreft het vak rekenen, zie 4.1.2. 

4.12.4  In havo 5 en vwo-6 heeft de leerling na toetsweek één de mogelijkheid om 
één SE uit toetsweek één te herkansen, na toetsweek 2 mag één SE uit 
toetsweek twee worden herkanst en na toetsweek drie mogen twee SE’s uit 
toetsweek drie worden herkanst. Ook voldoendes mogen worden herkanst. 
Het hoogst behaalde cijfer telt. 

4.12.5  Inhalen van gemist werk vindt in principe plaats voorafgaand aan de 
volgende toetsweek. Wanneer inhalen en herkansen op hetzelfde moment 
plaatsvinden, vervalt het recht op herkansen van dat werk. 

4.12.6 Een leerling die tijdens de herkansing om welke reden dan ook niet 
aanwezig is, heeft geen recht op een nieuwe herkansing. 

4.12.7  Het cijfer behaald bij de herkansing geldt als definitief cijfer indien dit hoger 
is dan het cijfer behaald bij de oorspronkelijke toets. 

4.12.8 Bij het Centraal Examen heeft iedere kandidaat het recht op één 
herexamen. 

4.12.9 Een leerling die examen doet in het voorlaatste jaar heeft recht op één 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2021-08-01
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herkansing. Deze leerling heeft de volgende keuze om deze herkansing in te 
zetten 
- De leerling gebruikt meteen de herkansingsmogelijkheid en heeft daarna 

(in leerjaar 5 (havo) of leerjaar 6 (vwo)) geen herkansingsmogelijkheid 

meer; 

- De leerling wacht met de keuze voor een herkansing tot het laatste 

leerjaar en maakt dan een keuze. 

4.12.10 Havoleerlingen die examen doen zonder het vak wiskunde volgen het vak 

rekenen. Het vak wordt afgesloten met een verplicht schoolexamen en is 

herkansbaar. Deze herkansing valt buiten de reguliere herkansingsregeling. 

Dit schoolexamen telt niet mee in de slaag-/zakregeling. 

4.12.11 In de periode van het gespreid examen kan de leerling gebruik maken,  

zowel in het eerste als in het tweede examenjaar, van één herkansing. 

 

4.13 Verdere mogelijkheden om te mogen herkansen 
4.13.1 Verdere herkansingen die niet vallen onder het recht op een herkansing zoals 

hiervoor genoemd, zijn slechts mogelijk in uitzonderlijke, evidente gevallen, 
zulks ter beoordeling van de Examen toezichtcommissie. 
De examen toezichtcommissie kan toestaan dat reeds afgelegde delen van het 
schoolexamen die volgens het examenreglement ongeldig zijn verklaard, 
herkanst kunnen worden.  

 

4.14 Inzagerecht   

4.14.1 Het cijfer van iedere toets wordt binnen tien werkdagen aan de leerling bekend 
gemaakt en in het leerlingadministratiesysteem (LAS)  gezet. Het gemaakte 
werk kan op verzoek van de betreffende leerling, de ouder/verzorger op school 
worden ingezien. Inzage kan binnen een week na bekendmaking van het cijfer. 
Alle onderdelen van het schoolexamen worden bewaard in het examendossier. 

 

4.15 Bevorderingsregeling en vrijstellingen  
4.15.1 Een kandidaat wordt naar een volgend leerjaar bevorderd indien hij met zijn 

jaarcijfers voldoet aan de examennorm: 
 alle eindcijfers 6 of hoger; of 
 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger, of 
 1x4 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het gemiddelde van de  

                            eindcijfers bedraagt tenminste 6,0, of 
 2x5 of (1x5 en 1x4) en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn en het  

  gemiddelde van de eindcijfers bedraagt tenminste 6,0 
 maximaal één 5 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. 

 
N.B. Bij de uitslagbepaling in het eindexamenjaar telt het zogenaamde 
combinatiecijfer mee. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde 
van het afgeronde eindcijfer van het profielwerkstuk en van een of enkele 
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‘kleine vakken’ die met een cijfer op de SE-cijferlijst staan (zie 4.1.2). 
De ondergrens voor de afzonderlijke vakken en het profielwerkstuk is het 
eindcijfer 4. Het gewicht van elk vak is gelijk. (zie ook Examenreglement 
Quadraam).  

4.15.2   Een kandidaat die niet aan de examennorm (slaag-/zakregeling) voldoet,  
                           wordt besproken en kan niet automatisch bevorderd worden naar het  
       volgend leerjaar. 
4.15.3 Elke kandidaat die niet bevorderd is, wordt in de overgangsvergadering 

besproken.  
4.15.4 Een kandidaat die doubleert kan een of meerdere ontheffingen krijgen. 
 In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken; dit is ter 

beoordeling van de Examen toezichtcommissie. 
4.15.5 Een ontheffing kan gelden voor: 

a.   Vakken die uitsluitend met een schoolexamen worden afgesloten 
       en met een voldoende en/of eindcijfer 6 of hoger zijn afgesloten;  
b.   praktische opdrachten ter beoordeling van de sectie; 
c.   een met een voldoende eindcijfer (cijfer 6 of hoger) afgerond 

    profielwerkstuk. 
 

4.16  Lichamelijke opvoeding - ontheffing  
4.16.1 Aan een leerling die vanwege zijn/haar gesteldheid niet in staat is om dit vak 

te volgen, kan een ontheffing verleend worden. Deze ontheffing dient bij de 
orthopedagoog/teamleider van de locatie aangevraagd te worden door 
leerling, ouders en docent LO. Deze leerling krijgt in dit geval geen 
schoolexamencijfer voor dit vak maar een toevoeging ontheffing. Ontheffing 
(met medische onderbouwing) geldt in principe voor één schooljaar. De 
inspectie wordt in kennis gesteld van de verleende ontheffing.  
 

4.17  Lichamelijke opvoeding -  vrijstelling   

4.17.1  Een leerling die door een blessure tijdelijk niet kan deelnemen, kan 
vrijstelling krijgen voor de betreffende onderdelen in deze blessureperiode. 
Een vrijstelling heeft altijd een tijdelijk karakter (vrijstelling geldt in principe 
voor een korte periode in één schooljaar).  Aanvraag van vrijstelling (bij 
langdurige blessure) wordt gedaan door de ouder(s)/verzorger(s). Hiervoor 
is een medische verklaring nodig. 
De Examen toezichtcommissie neemt de beslissing of en voor welke 
onderdelen vrijstelling wordt toegekend. 
 

4.18 Bewaartermijn schoolexamens en centraal examens 
4.18.1 Het werk van het schoolexamen wordt maximaal een jaar na het centraal 

examen bewaard.  
Het werk van het centraal examen en de lijsten waarop de eindcijfers van het 
schoolexamen staan, alsmede de uitslag van het examen worden op school 
bewaard tot en met een jaar na de examenuitslag. 

 



12 
 

4.19  Afwijkende wijze van examineren 

4.19.1 De Examen toezichtcommissie kan toestaan dat een gehandicapte leerling het 

examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de 

mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de Examen 

toezichtcommissie de wijze waarop het examen zal worden afgelegd. 

  Hiervoor is noodzakelijk dat: 
a. Er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige 

psycholoog of orthopedagoog is opgesteld; 

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in 

ieder geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van het 

desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten; 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe 

genoemde deskundigenverklaring het ook onderbouwt. 

 

4.20  Examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal 

  De Examen toezichtcommissie kan toestemming verlenen tot: 
a. Verlenging van de duur van de toets van het centraal examen met ten 

hoogste 30 minuten; 

b. het verlenen van toestemming tot gebruik van een verklarend 

woordenboek der Nederlandse taal; 

c. gebruik maken van een woordenboek van en uit de eigen taal naar 

Nederlands. 

 

4.21 Gespreid examen 

Het is in bijzondere omstandigheden (zoals ziekte) mogelijk om gespreid 

examen te doen. Gespreid examen houdt in dat het centraal en/of 

schoolexamen voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het 

andere deel in het daarop volgende schooljaar aflegt 
 

4.22  Doubleren van de eindexamenklas  
4.22.1  Een kandidaat die het eindexamenjaar doubleert, moet bij het reguliere  

dagonderwijs alle centrale examens overdoen, ongeacht het behaalde cijfer.  
Op het dag-/avondonderwijs (VAVO) gelden afwijkende bepalingen.  
Voor meer informatie kan de kandidaat terecht bij de decaan. 

4.22.2 De kandidaat volgt alle vakken die met een centraal examen worden 
afgesloten opnieuw, ongeacht de behaalde cijfers. Alle resultaten van de 
schoolexamens uit het eindexamenjaar komen te vervallen. De resultaten 
behaald in de voor eindexamenklas(sen) blijven staan. 

4.22.3  De kandidaat kan een vrijstelling krijgen voor praktische opdrachten. Dit is 
ter beoordeling van de sectie. 

4.22.4 De kandidaat kan een vrijstelling krijgen voor vakken met enkel een SE-
examen die met een voldoende zijn afgesloten.  
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4.22.5 Als het combinatiecijfer voldoende is dan hoeven de vakken die onvoldoende 
zijn afgesloten niet opnieuw gevolgd te worden. 

 

4.23  Doubleren in de vooreindexamenklassen  
4.23.1 Een leerling die het vierde leerjaar doubleert, moet alle schoolexamens 

opnieuw maken, ongeacht de behaalde resultaten.  
4.23.2 De leerling kan één of meerdere vrijstellingen krijgen (zie ook 4.15). 
4.23.3 De leerling die vwo-5 doubleert, moet alle schoolexamens opnieuw maken, 

ongeacht de behaalde resultaten. De behaalde resultaten van schoolexamens 
uit vwo-4 blijven staan. 

4.23.4 De leerling kan een of meerdere vrijstellingen krijgen (zie ook 4.15). 
 

5      OPSTROOM EN AFSTROOM VAN OPLEIDING 

5.1.1 Voor de leerling die na het behalen van het havodiploma overstapt naar  
vwo-5, worden de ED (Examen Dossier) resultaten van vwo-4 berekend zoals 
beschreven in de bijlage. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden 
afgeweken; dit is ter beoordeling van de examen toezichtcommissie. 

5.1.2.   Voor de leerling die afstroomt van vwo naar havo worden de ED-resultaten 
berekend zoals beschreven in de bijlage. In uitzonderlijke gevallen kan 
hiervan worden afgeweken; dit is ter beoordeling van de Examen 
toezichtcommissie. 

 

6.     Q-HIGHSCHOOL 

Leerlingen die vakken volgen via Q-Highschool worden verwezen naar het 
PTA van Q-Highschool. 
 

7.      UITSLUITING VAN DEELNAME AAN HET CENTRAAL EXAMEN 

7.1  a.  Op nadrukkelijk eigen verzoek van de leerling (en met toestemming  
   van ouders/verzorgers als de leerling jonger is dan 18 jaar); 

b.  als de leerling het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) nog 
niet volledig heeft afgerond en de directeur van de school geen reden 
ziet om het PTA na aanvang van het eerste tijdvak, doch uiterlijk drie 
dagen vóór aanvang van een volgend tijdvak (2e tijdvak) af te ronden 
bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere omstandigheden buiten  de 
leerling (artikel 32, derde lid, Eindexamenbesluit VO); 

c.  bij een ‘onregelmatigheid’ zoals plagiaat, spieken, afwezigheid zonder 
geldige reden bij schoolexamen en/of centraal examen, niet voldoen 
aan een deadline voor het profielwerkstuk of profielonderzoek zonder 
geldige reden, etc. (omschreven in artikel 5 Eindexamenbesluit VO).  

 
Hierbij gelden alle regels die horen bij artikel 5 Eindexamenbesluit VO, zoals 
de beroepsmogelijkheid en kennisgeving aan de inspectie. 
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7.2   Wanneer mag uitsluiten niet? 

Een leerling kan niet worden uitgesloten van deelname aan het centraal 

examen vanwege slechte resultaten.  
                   

8.      VORM EN BEHEER EXAMENDOSSIER 

Alle onderdelen (dus zowel schriftelijk als digitaal) van het schoolexamen 
worden per onderdeel en per leerlaag bewaard in een fysiek examendossier.  

 

9.      BIJZONDERHEDEN 

Melding aan inspectie. 
Van elke afwijking wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de 
inspectie van het Onderwijs 
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10. HET CENTRAAL EXAMEN  

 

 
Bijlage bij 5 
 
 

Overstap van H5 → V5 2021 
 

geschiedenis CE cijfer H5 = SE V4 

aardrijkskunde CE cijfer H5 = SE V4 

natuurkunde CE cijfer H5 = SE V4 

NLT SE cijfer (gem) H5 = SE V4 

tekenen SE cijfer H5 = SE V4 

muziek CE cijfer H5 = SE V4 

profielwerkstuk Opnieuw 

maatschappijleer Vrijstelling 

CKV Vrijstelling 

project Vrijstelling 

levensbeschouwelijke vorming Vrijstelling 

 
 

Overstap van V5→ H5 2021 
 

aardrijkskunde 

SE1 H4 = SE1 V4 +1,0 
SE2 H4 = SE2 V4 +1,0 
SE3 H4 = (SE3 V4 + PO1 V5) : 2 + 1,0 
PO1 H4 = PO1 V5 + 1,0 

biologie 
SE1 H4 inhalen 
SE2 H4 inhalen 

bedrijfseconomie SE H4 = SE V5 + 1,0 
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Duits SE H4 = SE V5 + 1,0 

economie 
PO H4 = PO V5 + 1,0 
SE1 H4 inhalen 

Engels SE H4 = SE V5 + 1,0 

geschiedenis SE H4 = SE (V4, V5) + 1,0 

natuurkunde 
SE1 inhalen 
SE2  inhalen  
PSE(‘s) inhalen 

Nederlands geen SE’s in H4 

wiskunde inhalen PO 

scheikunde SE1 H4 inhalen 

lichamelijke opvoeding SE H4 = SE V5 

Voor alle overige vakken geldt: SE H4 = SE (V4, V5) + 1,0 

 
Overstap van V4→ H4 2021 

 

CKV SE H4 = SE V4 + 0,5 

maatschappijleer SE H4 = SE V4 + 1,0 

Overige vakken opnieuw  

 
Zevenaar, september 2021 

 


