EXAMENREGLEMENT VOOR HET GROTIUS COLLEGE

Par. 1

ALGEMEEN

art. 1

Begripsbepalingen
directeur (m/v)
:
kandidaat (m/v)
:
personeelslid (m/v) :
examinator

:

SCHOOLJAAR 2017-2018

de locatiedirecteur van de school of een van zijn plaatsvervangers
een ieder die tot het examen wordt toegelaten
lid van de directie, het onderwijzend of onderwijs-ondersteunend
personeel van de school
personeelslid dat belast is met het afnemen van het examen

Par. 2

ORGANISATIE VAN HET EINDEXAMEN

art. 2

Afnemen eindexamen
1. De directeur is q.q. voorzitter van de examencommissie.
2. De directeur wijst een of meer van de personeelsleden van de school aan tot secretaris
van het eindexamen.

art. 3

Indeling eindexamen
Het eindexamen bestaat uit een Schoolexamen en voor door de minister aangegeven
vakken uit een Centraal Examen.

art. 4

Het Schoolexamen
1. De organisatie van het Schoolexamen wordt beschreven in het jaarlijks voor 1 oktober
vast te stellen 'Programma van toetsing en afsluiting'.
2. Het 'Programma van toetsing en afsluiting' wordt namens het bevoegd gezag
vastgesteld door de directeur.

art. 5

Het Centraal Examen (CE)
1. Het CE wordt afgenomen op door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen
vastgestelde data en in een of meer daarvoor door de directeur aangewezen
lokaliteiten.
2. Het Centraal Examen wordt afgenomen conform de art. 36 t/m 46 van het Besluit
Eindexamens vwo/havo/mavo/lbo van 10 juli 1989, versie 1-1-2002, en de wijzigingen
beschreven in het Besluit van 15 november 1997.
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art. 6

Tijdvakken
De Centrale Examens worden voor de eerste keer afgenomen in het eerste tijdvak, de
herkansingen en uitgestelde examens vinden plaats in het tweede tijdvak. In het derde
tijdvak kunnen kandidaten die in het eerste en/of tweede tijdvak niet aan de examens
konden meedoen, alsnog examen doen voor de staatsexamencommissie.

art. 7

Organisatie
1. De toezichthouders treffen een nadere schriftelijke instructie over de organisatie van
het Centraal (schriftelijk) Examen in het examenlokaal aan.
2. De kandidaten ontvangen voor aanvang van het Centraal (schriftelijk) Examen nadere
instructie over de gedetailleerde gang van zaken bij het eindexamen.
3. De examinatoren ontvangen bij het in ontvangst nemen van het schriftelijk examenwerk
nadere regels voor correctie en het verloop van de correctie.

art. 8

Verslaglegging
Over het verloop van het examen wordt een door de toezichthouders ondertekend procesverbaal opgemaakt. In dit proces-verbaal worden tenminste vermeld: de namen van de
kandidaten, de namen van de toezichthouders, datum, begin- en eindtijd van het
examen, het geëxamineerde vak, binnenkomst- en vertrektijden van de kandidaten als
deze afwijken van de begin- en eindtijd van het examen en alle bijzondere gebeurtenissen
die van belang zijn met het oog op de bij het afnemen van het examen vereiste
zorgvuldigheid.

art. 9

Te laat
1. Een kandidaat die te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van opening
van de enveloppe tot het examenlokaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op het
tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.
2. In geval van duidelijke overmacht of bijzondere omstandigheden kan de directeur
bij wijze van uitzondering besluiten langer aan het examen te laten werken.

art. 10 Afwezigheid
1. Indien een kandidaat verhinderd is aan een of meer onderdelen van het C.E. deel te
nemen, dient door zijn ouders, verzorgers of voogden, binnen vierentwintig uur een
schriftelijke verklaring waaruit de reden van de verhindering blijkt, aan de directeur
overgelegd te worden. De volwassen leerling (18 jaar of ouder) met apart contract dient
deze verklaring (met geldige reden van verhindering!) zelf over te leggen.
2. Bij geldige afwezigheid bij een of meer zittingen in het eerste tijdvak wordt hem in het
tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het Centraal Examen voor ten hoogste twee
examens te voltooien.
3. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het
Centraal Examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid
gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn
eindexamen te voltooien.
4. Eenmaal gemaakt examenwerk behoudt zijn geldigheid, ook als het (nog) niet af is.
Een kandidaat die b.v. ziek is of met andere ernstige problemen te kampen heeft,
moet dat tevoren melden bij de directeur. In die omstandigheden kan deze een
kandidaat eventueel verwijzen naar het volgende examentijdvak.
5. Indien een kandidaat aan enige examenzitting
begint, wordt dat opgevat als afgelegd
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examen. Bij bijzondere omstandigheden kan, na overleg met de inspectie, besloten
worden het examenwerk ongeldig te verklaren.

Par. 3

ONREGELMATIGHEDEN

art. 11

Onregelmatigheden
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen
nemen. Dit geldt dus ook voor alle schriftelijke werken in het examenjaar.
2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar
genomen kunnen worden kunnen zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het Schoolexamen of het Centraal
Examen; deze toets mag dan niet meer herkanst worden.
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen
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 Centraal Examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of
meer onderdelen van het Centraal Examen legt de kandidaat dat examen af in het
volgend tijdvak van het Centraal Examen, dan wel ten overstaan van de
staatsexamencommissie.
3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten
bijstaan. De directeur deelt zijn beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk
mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens
gewezen op het bepaalde in het vierde lid.
De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders,
voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de
inspectie.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het
bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep.
Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de
kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld.

art. 12

Commissie van Beroep
1. De in art. 11 lid 4 bedoelde commissie van beroep is de 'Commissie van Beroep
Eindexamenaangelegenheden'.
2. De regeling van de werkzaamheden van de commissie is opgenomen in het
'Reglement Commissie van Beroep Eindexamenaangelegenheden'.
Een exemplaar van dit reglement ligt vrij ter inzage bij de administratie van de school.
3. Het postadres van de Commissie is: Postbus 2780, 6401 DG Heerlen.
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Par. 4

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING

art. 13

Eindcijfer eindexamen
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer
uit de reeks 1 tot en met 10.
2. De secretaris van het eindexamen bepaalt het eindcijfer voor een vak op het
rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het Schoolexamen en het cijfer voor het
Centraal Examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de
cijfers achter de komma 45 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of
meer zijn, naar boven afgerond.
3. Voor een vak, waarvoor alleen een schoolexamen wordt afgenomen, geldt als eindcijfer
het cijfer van het schoolexamen. Is dit cijfer niet een geheel getal, dan wordt het, indien
de cijfers achter de komma 44 of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 45
of meer zijn, naar boven afgerond.

art. 14

Vaststelling uitslag
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met
inachtneming van het bepaalde in art. 15.
2. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de
secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de
bepaling van de definitieve uitslag. Zulks uiteraard met inachtneming van de wettelijke
regels.
3. De keuze (op basis van het tweede lid) is, ook wanneer meerdere keuzen mogelijk zijn,
definitief, wanneer de kandidaat niet binnen vier dagen heeft medegedeeld dat een
andere keuze gemaakt moet worden.

art. 15

Uitslag
1. De kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
a. voldoet aan de regeling tav de rekentoets ( zie opmerking na art 15.6)
b. voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer een vijf of hoger heeft behaald.
c. als gemiddelde CE cijfer van alle vakken onafgerond tenminste een 5.50 heeft.
d. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger, of
e. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn
overige examenvakken een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger, of
f. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige
een 6 of hoger, waarvan ten minste één 7 of hoger.
2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken lichamelijke opvoeding
en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en in de gemengde en de theoretische
leerweg voor het sectorwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.
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3.
a.
b.
c.

De kandidaat die eindexamen havo of vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien hij:
voldoet aan de regeling tav de rekentoets ( zie opmerking na art 15.6)
als gemiddelde CE cijfer van alle vakken onafgerond tenminste een 5.50 heeft en
voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde en de rekentoets ( dit geldt alleen voor
het vwo!) maximaal één vijf heeft behaald als eindcijfer en

d. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft
behaald,
e. 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,
f. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 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
g. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft
behaald dan wel voor één van de 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,
h. voor geen van de onderdelen, genoemd in het zesde lid, een eindcijfer heeft dat lager is
dan 4.
i. voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel van elk profiel, een beoordeling heeft van «voldoende» of
«goed».
4. Bij de uitslagbepaling volgens het zesde lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van
ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, voor zover
voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer en het profielwerkstuk.
Voor het vwo worden ook de vakken ANW en KCV in de uitslagbepaling betrokken.
5. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het vierde 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 cijfer een 5 of hoger is,
naar boven afgerond.
6. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur deze
schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 16 bepaalde.
De uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 16, eerste lid, geen toepassing vindt.
Ad art 15a: Ten aanzien van de rekentoets geldt het volgende:
a havo en vmbo-T. De kandidaat moet de rekentoets gemaakt hebben. Het cijfer komt
op de cijferlijst te staan.Er zijn vier kansen om de rekentoets te behalen waarvan de eerste kans al

in het voor-examenjaar benut dient te zijn.
b vwo. . De kandidaat moet de rekentoets gemaakt hebben en minimaal het cijfer 5
gehaald hebben. Dit cijfer komt op de cijferlijst te staan. Er zijn vier kansen om de rekentoets
te behalen waarvan de eerste kans al in het voor-examenjaar benut dient te zijn. De rekentoets
maakt deel uit van de kernvakkenregeling.
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art. 16

Herkansing Centraal Examen
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de
uitslag volgens art. 15 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak of, indien art. 10,
tweede lid, van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te
nemen aan het centraal examen.
2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip
schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht.
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde
centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met
overeenkomstige toepassing van art. 14 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat
medegedeeld.
5. Bij een gespreid eindexamen (art. 21) is de regeling van de herkansing in haar geheel
van toepassing in beide examenjaren. Het recht op herkansing (in één vak) in het
eerste jaar ontstaat op het moment waarop de eindcijfers voor de in dat examenjaar
afgelegde vakken voor de eerste maal zijn vastgelegd, ook al kan een uitslag in het
eerste examenjaar nog niet worden bepaald. Na het voltooien in het tweede jaar wordt
bij het bepalen van de uitslag art. 15, eerste lid, toegepast.

art. 17

Diploma en cijferlijst
1. De directeur reikt op grond van de definitieve uislag aan elke kandidaat die
eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers voor het
Schoolexamen en de cijfers voor het Centraal Examen, de eindcijfers voor de
examenvakken, alsmede de uitslag van het examen.
2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen
geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de
bepaling van de uitslag zijn betrokken.
3. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal
vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn
betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft.
4. De directeur en de secretaris van het eindexamen voorzien de diploma's en de
cijferlijsten van hun handtekening.

6

Par. 5

OVERIGE BEPALINGEN

art. 18

Afwijking wijze van examineren
1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat het
examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de
mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop
het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan
de inspectie.
De betreffende kandidaat dient de afwijkende wijze van examineren zo spoedig
mogelijk na het bekend maken van het examenreglement aan te vragen bij de
secretaris van het eindexamen.
2. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse
taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van
een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten
hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet
de moedertaal is.
De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op:
a. het vak Nederlandse taal en letterkunde;
b. het vak Nederlandse taal;
c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende
betekenis is.
3. De in het tweede lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het
centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets
van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van
toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal.
De betreffende kandidaat dient de afwijkende wijze van examineren zo spoedig
mogelijk na het bekend maken van het examenreglement aan te vragen bij de
secretaris van het eindexamen.
4. Van elke afwijking op grond van het tweede lid wordt mededeling gedaan aan de
inspectie.

art. 19

Bewaren examenwerk
Het werk van het Centraal Examen der kandidaten en gegevens die betrekking hebben op
het eindexamen dienen ten minste zes maanden in het archief van de school bewaard te
worden. Na die bewaarperiode worden deze gegevens vernietigd.

art. 20

Spreiding examen
Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van kandidaten
die in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn en ten aanzien van kandidaten die lange tijd
ten gevolge van bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheden
niet in staat zijn geweest onderwijs in het laatste leerjaar te volgen het eindexamen
gespreid over twee schooljaren wordt afgenomen.
Voor elk vak mag maar in één van beide jaren examen worden afgelegd.
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Par. 6

SLOTBEPALINGEN

art. 21

Elke kandidaat zal, tezamen met het 'Programma van toetsing en afsluiting' rond 1 oktober
van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, in het bezit gesteld worden van een
exemplaar van dit reglement. Iedere kandidaat wordt geacht bekend te zijn met de
inhoud van het examenreglement.

art. 22 De kandidaten ontvangen vóór aanvang van het C.E. een 'Instructie t.b.v. C.E.'. De
docenten die betrokken zijn bij het C.E. ontvangen tijdens het C.E. een 'Instructie t.b.v.
C.E.' en een 'Instructie correctie C.E.'. Deze bijlagen maken, wat betreft de inhoud, deel uit
van het examenreglement.
art. 23

1. Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2012.
2. Wijzigingen van dit reglement zijn eerst van toepassing op het eindexamen dat
afgenomen wordt na 1 oktober volgend op de datum waarop tot wijziging besloten
wordt.

art. 24

In gevallen waarin dit reglement niet of niet naar billijkheid voorziet, besluit de directeur.
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