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VOORWOORD 
 
 Beste leerling,  

Alle leerlingen die examen gaan doen, krijgen te maken met officiële regels. Voor 
het centrale eindexamen zijn die regelingen grotendeels landelijk bepaald. De helft 
van je eindcijfer haal je echter met je schoolexamen. Ook rondom schoolexamens 
gelden dus regels, die van tevoren bekend moeten zijn.  

In dit boekje staan de Agora specifieke regels die te maken hebben met het 
schoolexamen voor Agora leerlingen. We noemen dit het algemeen Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA) van Agora op het Liemers College. 

 
Het algemeen PTA is een aanvulling op het examenreglement van de stichting 
Quadraam.           Het examenreglement staat op de site van de school. 

 
Naast het examenreglement en het algemeen Agora PTA is er voor elk vak een vak-
PTA. Daarin staat per vak wat er precies getoetst wordt, en hoe het cijfer tot stand 
komt.  

 
De inhoud van dit PTA en ook elk vak-PTA geldt voor Mavo cohort 2021-
2023, Havo 2021-2023 , VWO 2021-2023 en VWO 2021-2024. Wijzigingen 
voor volgende cohorten zijn mogelijk. 

 
Zijn er vragen over de inhoud, informeer dan bij de coaches, vak-experts, of de 
onderwijsdirecteur. 

 
We wensen jullie veel succes bij je studie en bij alle examen onderdelen. 

 
Examencommissie Locatie AGORA: 
 

Locatie Heerenmäten (havo en vwo): 
H. Boersma, onderwijsdirecteur  
A. Willemsen, secretaris eindexamen 
P.  Schijvens, lid examencommissie 
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1.  Algemeen en functionaris 
 

1.1. Dit examenreglement (algemeen PTA) voor Agora is een aanvulling op 
het algemene reglement van Quadraam.  

1.2. Het examenreglement wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. Het  
examenreglement staat ter inzage op de site van het Liemers College. 

1.3. Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement 
tussentijds  wijzigen. 

1.4. De examencommissie Agora is een onderdeel van de examencommissie 
van het Liemerscollege. Het bestaat uit de onderwijsdirecteur voor 
Agora, de examensecretaris en een coach van Agora. 

1.5. De examencommissie Agora is gemachtigd om de uitvoerende zaken te 
regelen. 

1.6. In gevallen waarin dit reglement voor wat betreft het schoolexamen niet 
voorziet, beslist de onderwijsdirecteur.  

1.7. Bij Agora kunnen leerlingen vakken volgen op een hoger niveau dan hun 
beoogde diploma. Dit gaat in overleg met coaches, vak-experts en ouders. 

1.8. Het is mogelijk om voor individuele leerlingen een individueel vak-PTA 
op te stellen, bijvoorbeeld bij een leerling die doorstroomt of afstroomt. 
Dit individuele van PTA wordt opgesteld met de vak-expert en ter 
goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie. Dit wordt vastgelegd 
in het leerling administratie systeem. 

 

2. Onderdelen van het schoolexamen 
  

2.1 - Het schoolexamen per vak kan bestaan uit de volgende toetsen: 
- Mondelinge toetsen; (MO) 
- Schriftelijke toetsen met gesloten en/of open vragen -kan ook digitaal 
   zijn (ST) 
- Praktische opdrachten. (PO) 
- Luistertoetsen (LT)  
- Kijk- en luistertoetsen (KLT) 
- Handelingsopdrachten (HO) 

2.2 Het schoolexamen wordt gehouden overeenkomstig het voor ieder vak  
geldend programma van toetsing en afsluiting (vak-PTA). Agora vak 
experts stellen voor elk vak een Agora vak-PTA op, dit vak-PTA geldt voor 
de Agora examenkandidaat. Uitzonderingen:  
a. Leerlingen van Agora die vakken volgen via Q-Highschool worden 
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    verwezen naar het vak-PTA van Q-highschool; 
b. leerlingen van Agora die vakken volgen in de reguliere stroom van het  
Liemers College, volgen het vak-PTA dat voor de reguliere leerlingen is  
opgesteld. 

2.3 De kandidaten ontvangen voor aanvang van het schoolexamen het 
examen- reglement met het bijbehorende Programma van Toetsing 
en Afsluiting (vak- PTA), waarin vermeld staan: 
-  Een overzicht van de soort, het aantal en de weging van de  toetsen,  
   daaronder begrepen praktische opdrachten van het schoolexamen; 
-  het onderwerp van de toetsen; 
-  de wijze waarop het eindcijfer schoolexamen wordt berekend. 

2.4 Het schoolexamen dossier voor mavo omvat ook de vakken KCKV en 
Lichamelijke Opvoeding. Voor elk van deze vakken moet de 
eindkwalificatie ‘voldoende’ worden gehaald, anders kan de kandidaat niet 
worden toegelaten tot deelname aan het centraal examen.  

2.5  Het profielwerkstuk mavo wordt beoordeeld met een woord-beoordeling 
en moet met ‘voldoende ’of ‘goed’ zijn afgerond..  

2.6       Bij de uitslagbepaling in het eindexamenjaar havo/vwo telt het 
zogenaamde  
combinatie- cijfer mee. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde 
van het afgeronde eindcijfer van het profielwerkstuk, het vak 
maatschappijleer en het vak CKV.  

 

3. Tijdvakken waarbinnen de toetsen en 
herkansingen plaatsvinden 

 
3.1. De kandidaten op Agora bouwen hun examendossier op in twee (mavo, 

havo) of drie (vwo) leerjaren. Dit kan in kortere of langere tijd, in overleg 
met vak-experts en coaches.  
 

3.2. De opbouw van het examendossier ten behoeve van het schoolexamen 
havo en vwo begint in het 4e leerjaar van de opleiding. De opbouw van 
het examendossier ten behoeve van het schoolexamen mavo begint in het 
3e leerjaar 

4. Cijfers voor het schoolexamen 
 
4.1 In elk vak-PTA staat hoe het cijfer voor het schoolexamen tot 

stand komt 
4.2 Het cijfer van ieder PTA onderdeel moet binnen redelijke 

termijn aan de kandidaat bekend worden gemaakt. De 
kandidaten hebben het recht het door hen  gemaakte werk in te 
zien. 

4.3 In Agora werken we niet met afgebakende leerjaren. Mocht de 
leerling in overleg met de coaches toch besluiten een heel 
leerjaar overnieuw te doen, wordt in overleg met de 
examencommissie bepaald welke cijfers voor welke 
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schoolexamenonderdelen gehandhaafd blijven.  
 

4.4 Indien een kandidaat bezwaar maakt tegen een beoordeling van een 
schoolexamen onderdeel 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 examencommissie. De 
examencommissie hoort de kandidaat en de examinator en legt het 
bezwaar voor aan een derde onafhankelijke ter zake deskundige persoon 
en neemt op basis hiervan een besluit. 

4.5 In het geval van herkansing van een PTA onderdeel, geldt altijd het 
hoogste cijfer als definitief cijfer. 

4.6 Het combinatiecijfer op Havo en VWO is het rekenkundig gemiddelde van 
het afgeronde eindcijfer van het profielwerkstuk, het vak maatschappijleer 
en het vak CKV. De ondergrens voor de afzonderlijke vakken en het 
profielwerkstuk is het eindcijfer 4.   

 
 

5. Herkansingen en herexamens van de 
schoolexamens (aantal, voorwaarden, vorm) 
 

5.1  Alle schoolexamens zijn herkansbaar zoals in de relevante vak-PTA’s is 
vermeld. 

5.2  Een kandidaat voor het Agora Mavo schoolexamen heeft in totaal (over 
leerjaar 3 en 4) de mogelijkheid om 6 PTA onderdelen te herkansen, met 
uitzondering van de werken die in het vak PTA als ‘niet herkansbaar’ zijn 
aangemerkt. 

5.3  Een kandidaat voor het Agora Havo schoolexamen heeft in totaal 
(over leerjaar 4 en 5) de mogelijkheid om 7 PTA onderdelen te 
herkansen, met uitzondering van de werken die in het vak PTA als 
‘niet herkansbaar’ zijn aangemerkt.  

5.4 Een kandidaat voor het Agora VWO schoolexamen heeft in totaal 
(over leerjaar 4, 5 en 6) de mogelijkheid om 8 PTA onderdelen te 
herkansen, met uitzondering van de werken die in het vak PTA als 
‘niet herkansbaar’ zijn aangemerkt.  

5.5 Een werk dat herkanst is, mag niet nogmaals herkanst worden.  
5.6 Ook voldoendes mogen worden herkanst het hoogst behaalde cijfer 

is het definitieve cijfer (zie 4.5). 
5.7 Indien de bovenstaande regelingen tot onbillijke/onredelijke 

situaties leidt, kan de examencommissie besluiten het aantal 
herkansingen aan te passen aan    de individuele situatie van de 
kandidaat. 
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6. Regels mbt onvolkomenheden tijdens het 
schoolexamen 
 

6.1. Omdat we in Agora niet met vastgestelde toetsweken werken, is het 
belangrijk dat kandidaten en vak-experts toetsdata en inleverdata voor 
PTA onderdelen duidelijk van te voren vaststellen, met inachtneming van 
een redelijke voorbereidingstijd.  

6.2. Indien de examinator kan aantonen dat het ingeleverde of gemaakte 
werk niet het werk van de betrokken kandidaat is, wordt dat aangemerkt 
als fraude. Zie examenreglement QUADRAAM 

6.3. Een kandidaat dient ervoor te zorgen dat hij bij elk onderdeel van het 
schoolexamen van elk vak op tijd aanwezig is. 

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

6.5. Voor andere onvolkomenheden (te laat komen en verhindering) geldt het 
examenreglement van Quadraam. Hieronder staan enkele bepalingen in 
iets eenvoudigere taal (let op: de originele tekst van Quadraam is geldig).  
 

 

a. Als een kandidaat te laat komt bij een schriftelijk onderdeel van het schoolexamen, 
mag hij tot na een half uur na de begintijd nog worden toegelaten. De eindtijd blijft 
hetzelfde als van de andere kandidaten.  
 
b. Als een kandidaat te laat komt bij een luistertoets of mondelinge toets, wordt deze 
niet meer afgenomen en wordt een ‘1’ genoteerd. De kandidaat kan één van de 
herkansingen gebruiken om dit onderdeel te herkansen 
 
c. Overschrijding van de inleverdatum van een PTA onderdeel wordt gelijkgesteld met 
afwezigheid bij een onderdeel van het schoolexamen. De examencommissie kan 
beslissen over de geldigheid van de reden van overschrijding en beslist over de 
maatregelen. Technische mankementen gelden niet als excuus voor het te laat inleveren.  
 
d. als een kandidaat door ziekte of een andere échte reden een toets of inlevermoment 
moet missen, kan de kandidaat of ouders/verzorgers dat zo snel mogelijk, schriftelijk 
laten weten aan de examencommissie. Ook moet er een schriftelijke brief naar de 
directeur, die kan afwegen (eventueel met bewijs) of uitstel verleend kan worden.  
 
e. als een kandidaat onwel wordt tijdens een toets, kan deze onder begeleiding het 
examenlokaal verlaten. In overleg met de examensecretaris kan er extra tijd toegekend 
worden na hervatting, of – in uiterste gevallen- kan de directeur het werk ongeldig 
verklaren (melden bij de inspectie). Je kan je niet achteraf beroepen op ‘niet lekker 
tijdens een toets’.  
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7. Regels mbt vorm en beheer van het 
examendossier 

 
 
7.1. Het gemaakte PTA werk wordt bewaard in een afgesloten ruimte.  
7.2. Cijfers van de gemaakte PTA onderdelen worden geregistreerd in het 

leerling administratie systeem. 
7.3. 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. 

 

8. Het centraal eindexamen 
 
Voor de regels rondom de centrale eindexamens, verwijzen we naar het 
examenreglement van Quadraam, en de landelijke regelingen die worden 
gepubliceerd in de vorm van het  VO eindexamenbesluit. 
Eindexamenbesluit vwo-havo-vmbo. 

 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2021-08-01

