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INLEIDING 

 
Het voor u liggende Examenreglement  vwo / havo / vmbo-tl is gebaseerd op de thans bekende regelgeving, 
zoals die geldt voor het vavo. 

 
  

NB.1: 1. Waar sprake is van “kandidaat” en “hij / hem”, leze men in voorkomende gevallen “kandidate” en 
“zij / haar”. 

 2. Waar sprake is van "leraar" en "examinator", leze men in voorkomende gevallen "lerares" en "exa-
minatrice". 
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Het College van Bestuur van het Arcus College overwegende, dat ter uitvoering van artikel 31 "Eindexamen-
besluit vwo - havo - mavo - vbo" een examenreglement moet worden vastgesteld, laatstelijk gewijzigd in het 
staatsblad van 15 maart 2018, in aansluiting op de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. 
 
Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
 
1.1   In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
"de wet": deel 1 van de “Wet op het voortgezet onderwijs”; 
 
"Onze Minister": Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen; 
 
“DUO” : Dienst Uitvoering Onderwijs 
 
"Inspectie": de inspectie, bedoeld in artikel 5.1 van de wet educatie en beroepsonderwijs; 
 
"staatsexamencommissie": een commissie als bedoeld in artikel 60 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs; 
 
"gecommitteerde": een gecommitteerde in de zin van artikel 29, derde lid van de wet, be-
last met het toezicht op het eindexamen of een deel daarvan; 
 
"het bevoegd gezag": het bevoegd gezag, het College van Bestuur, Arcus college, bedoeld 
in artikel 1.1.1. onderdeel w.1 en w.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs; 
 
"instelling voor educatie en beroepsonderwijs": een instelling als bedoeld in artikel 
1.3.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
 
"opleiding vavo": een opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in 
artikel 7.3.1., eerste lid, onderdeel a, van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
 
"school": Arcus opleidingseenheid vavo; 
 
"directeur": de centrale directie (CvB) van Arcus College of degene aan wie een bepaalde 
taak m.b.t. examinering is gedelegeerd; 

 
“Sub-examencommissie” 
De sub-examencommissie van Arcus vavo valt onder de verantwoordelijkheid van de Exa-
mencommissie van de unit Administratie & Handel. De teamleider vavo, tevens voorzitter 
van de sub-examencommissie van Arcus vavo,  vertegenwoordigt deze in de Examencom-
missie A&H. 
De sub-examencommissie van Arcus vavo is belast met de organisatie en de evaluatie van 
de toetsing en examinering binnen Arcus vavo en bestaat uit een voorzitter, de examense-
cretaris vavo en de teamafgevaardigde van vavo. De sub-examencommissie vavo wordt on-
dersteund en/of geadviseerd door een medewerker van het examenbureau (specifiek belast 
met werkzaamheden voor Arcus vavo) en de kwaliteitszorgfunctionaris. 
 
"examinator": de docent die belast is met het geven van onderwijs in enig jaar waarover het 
schoolexamen zich uitstrekt, is examinator in dat jaar. 
 
"het examensecretariaat vavo": de afdeling  die belast is met de organisatie en uitvoering 
van het schoolexamentraject en de examinering vavo; 
 
"deelnemer": een deelnemer aan een opleiding voor vavo; 
 
"kandidaat": een ieder die door het bevoegd gezag tot het eindexamen wordt toegelaten; 
 
"cursist": een persoon die voldoet aan de toelatingsnormen voor het vavo met wie het insti-
tuut een formele relatie heeft en dewelke "kandidaat" wordt op het moment dat hij wordt toe-
gelaten tot een toets of schoolexamen, die onderdeel zijn van een schoolexamentraject. 
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"schooljaar" het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvol-
gende jaar, daaronder mede begrepen het studiejaar, bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel, 
van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 

 
"examenstof": de aan de kandidaat te stellen eisen;  
 
"eindexamen": een examen in het geheel van de voor het desbetreffende eindexamen 
voorgeschreven vakken; 
 
"profielwerkstuk": het in artikel 4 bedoelde profielwerkstuk; 
 
"toets": een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische 
opdracht; 
 
"centraal examen": het centraal examen dat het einde van de diploma-lijn vwo, havo en 
vmbo-tl markeert; 

 
"herkansing": het opnieuw dan wel alsnog deelnemen aan het centraal examen, als be-
doeld in artikel 51, eerste lid van het eindexamenbesluit; 
 
“hertoets”: het opnieuw deelnemen aan een van de schriftelijke schoolexamens, mits men 
voldoet aan het examenreglement. 

 
Artikel 2. Toelating tot het eindexamen 
 
2.1.  Deelnemers waarmee de instelling voor educatie en beroepsonderwijs een onderwijsover-

eenkomst heeft afgesloten, hebben zich daarmee aangemeld voor het examen, omvattende 
het schoolexamen behorend bij de in de overeenkomst opgenomen eindexamens. 

 
2.2.  Het bevoegd gezag stelt de deelnemers van een instelling voor educatie en beroepsonder-

wijs in de gelegenheid in plaats van een eindexamen een of meer deeleindexamens af te 
leggen. 

 
2.3.   Het bevoegd gezag kan kandidaten toelaten tot het eindexamen die niet als deelnemer van 

de school zijn ingeschreven. 
 
2.4.  Het bevoegd gezag van een instelling voor educatie en beroepsonderwijs kan kandidaten 

als bedoeld in het derde lid eveneens in de gelegenheid stellen een of meer deeleindexa-
mens aan de desbetreffende school af te leggen. 

 
 
Artikel 3. Afnemen eindexamen 
 
  De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het College van 

Bestuur het eindexamen af. 
 
 
Artikel 4. Indeling eindexamen, profielwerkstuk & loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
 
4.1.  Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal examen 

dan wel uit beide. 
 
4.2.  Het schoolexamen vwo / havo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een 

werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, in-
zicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende pro-
fiel. 

 
4.3.  Het schoolexamen vmbo-tl omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is een 

werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, in-
zicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende. 

 
4.3.1  Binnen vmbo-tl kan/mag het profielwerkstuk ook bestaan uit een loopbaanportfolio, zijnde 

een onderdeel van de verplichte loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). 
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4.4  In alle profielen van vmbo-tl is loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) een verplicht onder-

deel. Het heeft een diplomerend karakter en moet worden afgesloten met minimaal de be-
oordeling “voldoende” (gelijk aan de regeling van het profielwerkstuk, zie art. 4.3.1) 

 
 
Artikel 5 Onregelmatigheden 

 
5.1.  Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregel-

matigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen nemen. 
 

5.2.  De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatig-
heid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal exa-

men; 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van 

het schoolexamen of het centraal examen; 
c. het ongeldig verklaren van één 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 vol-
gend tijdvak van het centraal examen. 

 
5.3.  Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de directeur de kan-

didaat. 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 verzonden aan de ou-
ders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, alsmede aan de 
Inspectie. 

 
5.4.  De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de door het Col-

lege van Bestuur van de school in te stellen Commissie van Beroep. Van de Commissie van 
Beroep mag de directeur geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat 
de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk ingesteld bij de 
Commissie van Beroep. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee werk-
weken op het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten 
hoogste twee werkweken. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke 
wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of 
gedeeltelijk af te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. 
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voog-
den of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de 
Inspectie. 

 
  Het adres van de Commissie van Beroep is: 
  Commissie van Beroep Examens Arcus College 
  p/a Arcus College Postbus 207, 6400 AE Heerlen 
 
Artikel 6. Voorschriften en mededelingen 
 
6.1.  Eventuele nadere voorschriften zullen tijdig aan de kandidaat worden meegedeeld. 
 
6.2.  De school stelt zich niet verantwoordelijk voor mededelingen over zaken betreffende school-

examen en eindexamen, gedaan door andere partijen, niet zijnde (de voorzitter) van de exa-
mencommissie A&H, sub-examencommissie vavo of de examensecretaris vavo. 
De kandidaten wordt met klem aangeraden dit soort informatie uitsluitend bij de laatstge-
noemden in te winnen. 
 

6.3.  Deelnemers van Arcus vavo moeten zich tijdens alle toets- en examenmomenten te allen 
tijde kunnen legitimeren. Dit kan middels een geldige Arcus-schoolpas of een geldig ID-be-
wijs. 
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Hoofdstuk 2 INHOUD VAN HET EINDEXAMEN 
 
Artikel 7. Examenprogramma 
 
7.1.  Onze Minister stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en andere 

programmaonderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de onderwijs-
soorten examenprogramma's vast, waarin zijn opgenomen: 

 
a. een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, 
b. welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke examen-

stof het schoolexamen zich uitstrekt, en 
c. het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. 

 
Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de 
aard, de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het 
schoolexamen. 

 
7.2.  Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 
 
Artikel 8. Keuze van de eindexamenvakken 
 
8.1.  De kandidaten kiezen, met inachtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken zij examen wil-

len afleggen. Voor deelnemers geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag, al dan niet 
in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer andere scholen, hen in de gele-
genheid heeft gesteld zich op het examen in die vakken voor te bereiden. Voor wie niet als 
deelnemer is ingeschreven geldt deze keuze voor zover het bevoegd gezag hen tot het exa-
men in die vakken toelaat. 

 
8.2.  De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in meer vakken exa-

men afleggen dan in de vakken die tenminste tezamen een eindexamen vormen. 
 
8.3.  Voor zover de school - eventueel in samenwerking met andere scholen - de mogelijkheid 

biedt volgens meerdere programma's per vak eindexamen af te leggen, kiest een kandidaat 
een of twee van die programma's voorafgaand aan het schoolexamen. 

 
 
Artikel 9. Inruilen examencijfers/vrijstellingen vavo van rechtswege 
 
9.1. Het is bij vavo mogelijk om eerder behaalde certificaten in te zetten voor het examen (inrui-

len).Wie bij het vavo opnieuw examen  aflegt voor een vak/meerdere vakken, kiest ervoor 
om geen eindexamencijfer (combinatie SE/CE-cijfer voor een vak van enig jaar), dat eerder 
behaald is, in te ruilen. Bij de bepaling van de uitslag telt het nieuw behaalde eindcijfer (com-
binatie SE/CE-cijfer).  

 Er kan niet voor worden gekozen om achteraf bij de uitslag terug te vallen op het eerder be-
haalde eindcijfer voor dat vak. Criterium hierbij is dat de kandidaat heeft deelgenomen aan 
het nieuwe CE voor dat vak. 

 Bron: Examenblad.nl d.d. 2 mei 2012 en d.d. 21 september 2012 
 
9.2 Vrijstellingen worden door vavo niet verleend, maar door de school waar de deelnemer eer-

der examen heeft afgelegd (bijv. LOOT- of DAMU-regeling). 
 
9.3 Inruilen van examencijfers (9.1)/overnemen van vrijstellingen (9.2) is uitsluitend mogelijk in-

dien na het jaar waarin het eindcijfer of de beoordeling is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn 
verstreken. 

 Bij inruilen is het toegestaan eindcijfers van 2 of meer afzonderlijke cijferlijsten van het voort-
gezet onderwijs/vavo in te zetten. 

 
9.4 Inruilen van resultaten voor praktische opdrachten bij doubleren (schoolbeleid) 
 Een kandidaat die in het examenjaar van vmbo-tl, havo of vwo doubleert, mag een eerder 

gemaakt resultaat voor praktische opdrachten inruilen in het jaar waarin wordt gedoubleerd 
indien de betreffende praktische opdracht eerder bij Arcus vavo is gemaakt en de inhoud 
van de opdracht gelijk of vergelijkbaar is. Is de weging van het resultaat in een volgend jaar 
gewijzigd, dan geldt bij inruil de weging van het actuele PTA. 
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Artikel 10  Procedure inruilen certificaten/vrijstellingen 
 
Een verzoek tot inruilen certificaten/overnemen van vrijstellingen, als bedoeld in artikel 9 wordt ingediend bij 
het examensecretariaat, onder overlegging van een officiële cijferlijst. Aanvraag voor vrijstelling dient uiterlijk 
op 1 oktober van het betreffende schooljaar bij het examenbureau zijn ingediend. 
 
 
Artikel 11. Eindexamen 
 
11.1.  Eindexamen volgens de Vernieuwde Tweede Fase Regeling 
  Het eindexamen vwo / havo omvat: 

a) de vakken uit het Gemeenschappelijk Deel; 
b) de vakken uit het Profieldeel; 
c) een vak uit het Vrije Deel; 
d) een Profielwerkstuk; 
e) de rekentoets 3F. 

 
11.2.  Eindexamen vmbo-tl 
 Het eindexamen vmbo-tl omvat: 

a) de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel; 
b) de vakken van het profieldeel, waaronder tevens begrepen een profielwerkstuk; 
c) de vakken van het vrije deel van elk profiel; 
d) de rekentoets 2F. 
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Hoofdstuk 3 REGELING VAN HET SCHOOLEXAMEN 
 
AFDELING 1: EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 
 
Artikel 12. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 
 
12.1.  Het bevoegd gezag van een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, respectievelijk de 

sub-examencommissie vavo, stelt een examenreglement vast. Het examenreglement bevat 
in elk geval informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5 , en de toepassing daarvan, 
alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen, de gang van zaken 
tijdens het eindexamen, en wat scholen voor voortgezet onderwijs betreft, de samenstelling 
en het adres van de in artikel 5 bedoelde commissie van beroep. Ten aanzien van de her-
kansingen wordt in elk geval bepaald, in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan 
worden bepaald dat tot die gevallen kunnen behoren gevallen dat de kandidaat door ziekte 
of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is 
geweest, aan de desbetreffende toets deel te nemen. 

 
12.2.  Het bevoegd gezag van een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, respectievelijk de 

sub-examencommissie vavo, stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en 
afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende schooljaar. In het pro-
gramma wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het examenprogramma in het 
schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen, de 
wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de herkansing van het schoolexamen, het her-
examen van het schoolexamen, alsmede de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het 
schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt. 

 
12.3.  Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door de directeur 

vóór 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. 
 
AFDELING 2: SCHOOLEXAMEN 
 
Artikel 13. Schoolexamen 
 
13.1.  Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. Het schoolexa-

men vwo/havo/vmbo-tl wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in 
artikel 34. Het bevoegd gezag kan in afwijking van de tweede volzin een kandidaat die ten 
gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexa-
men niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid 
stellen het schoolexamen in dat vak af te sluiten voor het centraal examen in dat vak, doch 
na de aanvang van het eerste tijdvak. 

 
13.2.  Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het schoolexamen zoals gedocu-

menteerd in een door het bevoegd gezag gekozen vorm. 
 
13.3.  Het schoolexamen in de examenvakken wordt gehouden overeenkomstig hetgeen  

voor elk vak afzonderlijk in het programma van toetsing en afsluiting is aangegeven. 
 
13.4.  Schriftelijke toetsen worden alleen afgenomen in de vooraf bepaalde toetsweken, 
  de inhaalperiodes en de hertoetsingsperiode. 

Mondelinge en luistertoetsen kunnen zowel in de lesweken als in de toetsweken worden af-
genomen. 
Praktische opdrachten en handelingsdelen dienen in de lesperiodes plaats te vinden, vol-
gens de inlevermomenten, zoals die aangegeven zijn in het PTA. 

 
Artikel 14. Inhalen en hertoetsen schoolexamen vwo / havo / vmbo-tl 
 
14.1.  De kandidaat die eindexamen vwo / havo / vmbo-tl aflegt, heeft met inachtneming van het 

tweede lid van artikel 14 het recht om opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan toetsen 
van het schoolexamen die worden beoordeeld door middel van een cijfer. Zie inhalen en 
hertoetsen. 

 
14.2.  Het bevoegd gezag stelt regels vast voor de toepassing van het eerste lid, waaronder in elk 

geval regels over het aantal malen dat aldus opnieuw dan wel alsnog aan een toets mag 
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worden deelgenomen, met dien verstande dat dit aantal malen ten hoogste twee is. 
 
  De sub-examencommissie vavo maakt ten aanzien van artikel 14. het volgende onder-

scheid: 
  

A. Het inhalen van toetsen 
 

A.1. Onderstaande inhaalregeling geldt alleen voor schriftelijke en mondelinge schooltoetsen 
en presentaties. 

 
A.2. Indien een kandidaat: 
 vanwege zeer bijzondere omstandigheden (bijv. ernstige ziekte van de kandidaat, sterf-

geval in naaste familie) het officiële toetsmoment gemist heeft 
 of 
 vanwege deze omstandigheden niet in de gelegenheid  was om een mondelinge toets 

af te leggen of deel te nemen aan de luister- of practicumtoets,  
 kan hij in aanmerking komen voor een inhaaltoets. 
 
A3. Bij verzuim kan de cursist gebruik maken van de extramomenten zoals die hieronder 

beschreven zijn. 
 
A4. Het inhalen van een toetsmoment kost altijd 1 extra moment. 
 Mochten alle extra momenten opgebruikt zijn, dan bestaat er geen mogelijkheid meer 

om schoolexamens, luistertoetsen, practica , handelingsdelen enz. in te halen en kan 
men voor het betreffende vak worden uitgeschreven (als nog niet aan alle verplichtin-
gen voor dat vak voldaan was). 

 
A5. Het inhalen van een gemist schriftelijk SE (ST) vindt plaats in de week zoals vermeld in 

het PTA. 
   
A6. Het aantal extra momenten is beperkt en afhankelijk van het aantal vakken dat men 

volgt. Zie hiervoor onderstaand schema: 
 

Aantal  
vakken 

Max.aantal 
extra momenten 

≥ 8 4 
7 4 
6 3 
5 3 
4 2 
3 2 
2 1 
1 1 

 
  A7. Bij hoge uitzondering, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, ter beoordeling van de sub-

examencommissie, kan het aantal extra momenten uitgebreid worden, indien deze mo-
menten gebruikt moeten worden om SE’s in te halen. 
In geval van ziekte dient de kandidaat desgewenst, ter beoordeling van de voorzitter 
van de sub-examencommissie vavo, een verklaring van een arts te overleggen. 

 
 B. Het hertoetsen van schoolexamens. 
 

 Aan het eind van het schoolexamentraject heeft de kandidaat beperkt de gelegenheid om 
toetsen te herkansen. Het herkansen is gebonden aan de volgende regels: 

 
 B1. Afhankelijk van het aantal vakken waarvoor men op het moment van de hertoetsweek 

ingeschreven staat, kan men in de bovenstaande tabel aflezen op hoeveel hertoetsen 
(maximaal 3) men recht heeft. 

 
  B2. Heeft men reeds in een eerder stadium extra momenten gebruikt voor inhaaltoetsen, 

dan kan het daadwerkelijke aantal hertoetsmogelijkheden minder dan 3 zijn. 
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   B3. Men kan uitsluitend deelnemen aan de gekozen hertoetsen als men minimaal 80% van 
de lessen van een bepaald vak gedurende het gehele schooljaar aanwezig was. 

 
  B4. In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat aangegeven welke van de reeds ge-

maakte schriftelijke toetsen hertoetst kunnen worden. Na de hertoetsing telt de hoogste 
score voor de betreffende toets. 
Het is vanwege het tijdig aanleveren van de behaalde resultaten bij DUO, niet mogelijk 
om na de officiële hertoetsweek eventueel verzuimde hertoetsen in te halen. 

  
14.3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de inhaaltoetsen of de hertoetsen en bij de eerder af-

gelegde toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. 
 
 
Artikel 15. Inzage in gemaakte werken van het schoolexamen / beroepsprocedure 
 
15.1.  De bij de toets gemaakte werken worden na correctie en vaststelling van het cijfer door de 

docent besproken.  
 
15.2.   Na bespreken van de toets worden de gemaakte werken door de docenten vervolgens ter 

bewaring overgedragen aan het Examenbureau van Arcus College. 
 
15.3.  Inzien van een gemaakte toets kan tot twee werkweken na afname van de desbetreffende 

toets. De kandidaat dient daartoe tijdig, gelet op bovengenoemde termijn, schriftelijk bij exa-
mensecretaris vavo een verzoek in. 
 

15.4.  Vanaf de in het PTA vermelde datum dat de schoolexamenresultaten naar DUO worden ver-
stuurd, zijn de behaalde resultaten definitief: Inzage en reclameren is dan niet meer moge-
lijk. 
 

15.5 Studenten kunnen binnen 10 werkdagen na bekendmaking van het examenresultaat schrif-
telijk bezwaar aantekenen tegen het besluit (examenresultaat) van de sub-examencommis-
sie. De sub-examencommissie zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bezwaar-
schrift de student informeren over het resultaat. 
 
Studenten kunnen binnen 10 werkdagen na bekendmaking van de beslissing van de sub-
examencommissie schriftelijk beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep voor de exa-
mens. De Commissie neemt binnen een termijn van 20 werkdagen een besluit over het be-
roep.  
 
De Examencommissie en de Sub-examencommissie dragen er zorg voor dat de procedure 
wordt nageleefd en de uitspraak van de Commissie van Beroep voor de Examens wordt op-
gevolgd.  

 
 
Artikel 16 Inleverdata 
 
16.1. Inleverdata van PWS, PO’s, verslagen en handelingsdelen worden vermeld in het PTA, of 

tijdens het schooljaar vastgesteld in overleg met de vakdocent. 
 
 
Artikel 17.  Het bewaren van gemaakte werken bij het schoolexamen. 
 
17.1.  De gemaakte werken moeten gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de 

uitslag van het examen op school worden bewaard, tezamen met de opgaven, de beoorde-
lingsnormen en de behaalde resultaten, ter inzage voor belanghebbenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Examenreglement Arcus vavo – 2018/2019  P a g i n a  | 14 

Artikel 18. Cijfer schoolexamen. 
 
18.1.  Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers lo-

pende van 1 tot en met 10. 
 
18.2  Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste lid ge-

noemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Men rekent 
door tot 2 decimalen en rondt af op 1 decimaal. Dus bijv. 6,44 wordt 6,4 en 6,45 wordt 6,5. 

   
  Indien in een vak geen centraal examen wordt afgelegd, dan is het schoolexamen het defini-

tieve cijfer. Dit ontstaat door af te ronden op het dichtstbijzijnde gehele cijfer. Dus bijv. 6,49 
wordt 6 en 6,50 wordt 7. 

 
18.2  Het profielwerkstuk havo en vwo in de vernieuwde 2de fase wordt beoordeeld met een cijfer. 

Dat cijfer vormt samen met het cijfer van maatschappijleer (uit het gemeenschappelijk deel) 
het combinatiecijfer. 

  Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde 
cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld (met een gelijk gewicht voor elk onder-
deel).  

 
Artikel 19  Registratie en autorisatie van cijfers en resultaten. 
 
19.1. De docenten stellen op grond van tevoren opgestelde beoordelingscriteria de door de kandi-

daat definitief behaalde cijfers en resultaten samen voor onderdelen van een schoolexamen. 
  Deze beoordelingen worden door de docent op daartoe aangereikte cijferlijsten ingevuld. 

De cijferlijst wordt ondertekend en vervolgens aan het eind van elke periode ingeleverd bij 
het Examenbureau van Arcus College. Daar worden ze in een geautomatiseerd systeem 
ingevoerd. 
 

19.2.  Op grond van uitgedraaide cijferlijsten stelt de sub-examencommsie de resultaten vast. 
 
19.3.  De kandidaat krijgt na elke vaststelling online inzage in de behaalde resultaten. 
 
Artikel 20 Mededeling cijfers schoolexamen 
 
20. Voor de aanvang van het centraal examen vwo/havo/vmbo maakt de directeur aan de kandi-

daat bekend, voor zover van toepassing: 
  a. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen, 
  b. de beoordeling van het profielwerkstuk. 
 
Artikel 21. Definitieve voltooiing van het Schoolexamen. 
21.  Een kandidaat heeft het schoolexamen definitief afgerond indien: 

a. het combinatiecijfer is vastgesteld, 
b. het PWS, de praktische opdrachten, handelingsdelen en toetsen voor de tot een pro-

fiel behorende vakken conform het  PTA zijn afgerond/afgelegd en derhalve voor 
deze vakken een cijfer is verkregen. In het PTA wordt de uiterste datum genoemd 
waarop deze  onderdelen moeten zijn afgehandeld, om een kandidaat te kunnen la-
ten deelnemen aan het Centrale Examen. 
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Hoofdstuk 4: HET CENTRALE EXAMEN 
 
Artikel 22. Tijdvakken van het centraal examen 
 
22.1.  Het centraal examen voor de scholen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het 

derde tijdvak. 
 
22.2.  Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 
 
22.3.  Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door de  
 staatsexamencommissie. 
 
22.4.  Onze minister kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer geringe aantal  
 kandidaten, het eindexamen in het tweede tijdvak eveneens worden afgenomen door  
 de staatsexamencommissie. 
 
Artikel 23. Opgave kandidaten centraal examen 
 
23.1  De directeur deelt jaarlijks voor 1 november aan DUO mede hoeveel kandidaten in elk vak 

aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. 
 
23.2  De directeur zendt jaarlijks tenminste drie dagen voor de aanvang van de centrale examens 

in het eerste tijdvak, aan de inspectie een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in 
welke vakken hij centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de 
kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald. Voor de aanvang van het tweede tijdvak 
worden een lijst met de kandidaten, de in het eerste tijdvak door die kandidaten behaalde 
cijfers, de, voor zover van toepassing, alsnog behaalde cijfers voor het schoolexamen, als-
mede een overzicht van het vak of de vakken waarin elke kandidaat examen zal afleggen, 
aan de inspectie gezonden. 

 
23.3  Onmiddellijk na afloop van het eerste onderscheidenlijk het tweede tijdvak zendt de direc-

teur aan de DUO een lijst waarop voor ieder vak is aangegeven welke kandidaten aan het 
centraal examen in dat vak zullen deelnemen in het derde tijdvak. 

 
Artikel 24. Regels omtrent het centraal examen 
 
24.1.  Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen mededelingen 

van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan. 
 
24.2.  Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets tot 

die toets worden toegelaten. 
 
24.3.  De aan de kandidaten voorgelegde opgaven voor een toets van het centraal examen blijven 

in het examenlokaal tot het einde van die toets. 
 
24.4. Bij ministeriële regeling kan ten aanzien van een of meer zittingen worden bepaald dat de 

kandidaten de opgaven, de door hen gemaakte aantekeningen alsmede andere door hen 
gemaakte stukken inleveren bij een van degenen die toezicht houden. Bij die regeling wordt 
bepaald wanneer de opgaven, de aantekeningen en de andere stukken, bedoeld in de eer-
ste volzin, aan de kandidaten worden teruggegeven. 

 
24.5.  Het gebruik van boeken, logaritmetafels, tabellen en andere hulpmiddelen is de kandidaat  

verboden met uitzondering van die waarvan het gebruik door de centrale examencommissie 
vaststelling opgaven is toegestaan. Deze boeken, logaritmetafels, tabellen en andere hulp-
middelen zijn in het examenlokaal aanwezig en worden door de secretaris of een door hem 
aangewezen surveillant onderzocht. Het is de kandidaat niet geoorloofd boeken, logaritmeta-
fels en tabellen en evenmin andere hulpmiddelen dan door de commissie genoemd in de 
eerste volzin van dit lid is toegestaan, mee te nemen in het examenlokaal. 

 
24.6.  Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich, zonder toestemming van 

degenen die toezicht houden, uit het examenlokaal te verwijderen. 
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24.7.  Het is niet toegestaan tijdens examens telefoons, geluidsdragers, zend- of ontvangstappara-
tuur etc. mee de toetsruimte in te nemen. 

 
Artikel 25. Correctie centraal examen 
 
25.1.  De secretaris doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en een exem-

plaar van de beoordelingsnormen en het procesverbaal van het examen toekomen aan de 
examinator in het desbetreffende vak. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoorde-
ling aan de secretaris. De examinator past bij zijn beoordeling de normen toe, alsmede de 
regels voor het bepalen van de scores die zijn voorgeschreven door de centrale examen-
commissie vaststelling opgaven. 
 
De examinator drukt zijn beoordeling uit in een score. 

 
25.2.  De secretaris doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de op-

gaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de 
scores onverwijld aan de betrokken gecommitteerde toekomen. 

 
25.3.  De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling de 

regels voor het bepalen van de scores toe. 
 
25.4.  Onze Minister kan nadere voorschriften geven voor de uitvoering van de voorgaande leden. 
 
25.5.  Onze Minister kan bepalen, dat in verband met de aard van de opgaven, ter vermijding van 

overbelasting van de gecommitteerden dan wel ter versnelling van de examenprocedure 
wordt afgeweken van de overige leden van dit artikel en van artikel 29. 

 
Artikel 26. Vaststelling score en cijfer centraal examen 
 
26.1.  De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor het centraal 

examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming 
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit 
bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. 
Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspec-
tie. De inspectie kan een onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze cor-
rector komt in de plaats van de eerdere beoordelingen. 

 
26.2  De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van de score, 

bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 
 
 
Artikel 27. Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen 
 
27.  Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft 

plaatsgehad kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten op-
nieuw wordt afgenomen. 

 
Artikel 28. Onvoorziene omstandigheden centraal examen 
 
28.  Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in één of meer vakken aan 

één of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, beslist Onze 
Minister hoe alsdan moet worden gehandeld. 

 

Artikel 29. Verhindering centraal examen 
 
29.1.  Indien een kandidaat, met opgave van een geldige reden, zulks ter beoordeling van de direc-

teur, is verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak, wordt hem in het tweede tijd-
vak de gelegenheid gegeven het centraal examen te voltooien. 

 Het aantal in te halen toetsen is per tijdvak (of per dag) aan een maximum gebonden. Hier-
voor geldt de maart-mededeling van het betreffende examenjaar van het CvTE. 

 
29.2.  Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is (met opgave van een gel-

dige reden, zulks ter beoordeling van de directeur), of wanneer hij het centraal examen in 
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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. Voor de in-
schrijving voor het 3e tijdvak dient de kandidaat tijdig contact op te nemen met de secretaris 
van het examen. 

 
29.3. Na afloop van het derde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de 

directeur. 
 
Artikel 30. Inzage Centraal Schriftelijk Examen 
 
30.1.  Indien een kandidaat het Centrale Schriftelijk Examen van een vak wil inzien, kan daartoe 

binnen twee werkdagen na vaststelling van de uitslag een verzoek ingediend worden bij de 
examensecretaris van Arcus vavo. 
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Hoofdstuk 5 UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 
Artikel 31. Eindcijfer eindexamen 
 
31.1.  Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit 

de reeks 1 tot en met 10. 
 
31.2.  De examinator 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 49 of minder zijn, naar 
beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven afgerond. 

 
31.3.  Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het schoolexamen 

na rekenkundige afronding op een geheel cijfer, tevens het eindcijfer. 
 
Artikel 32. Vaststelling uitslag 
 
32.1.  De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen  
 de uitslag vast. 
 
32.2.  De uitslag luidt : “geslaagd voor het eindexamen” of  “afgewezen voor het eindexamen”. 
 
32.3.  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 defini-
tieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen. 

 
32.4.  Cijferlijsten worden uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het jaar  

waarin zij zijn vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn verstreken. Vrijstellingsbewijzen worden 
uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken indien na het jaar waarin het onderlig-
gende diploma, getuigschrift of ander bewijsstuk is vastgesteld, nog geen 10 jaren zijn ver-
streken. 

 
Artikel 33. Uitslag 
 
  Havo / vwo nieuwe 2e fase 
  Slaag-/zakregeling havo vernieuwde 2de fase: 
  Een examenkandidaat is geslaagd: 

 als alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
 bij één 5 en de rest 6 of hoger; 
 bij één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0; 
 bij twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger en gemiddeld tenminste 6,0. 
 als het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is. 
 als voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf behaald wordt 

(kernvakkenregeling havo) 
 als voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één vijf behaald wordt 

(kernvakkenregeling vwo); 
 als voor de rekentoets minimaal het cijfer 1 (één) behaald is (vwo) 
 Let op: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer (zie 18.3) een drie (3) of la-

ger is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde zes (6) of hoger zou zijn. 
 
  Vmbo-tl 
  Slaag-/zakregeling: 
  De kandidaat die eindexamen vmbo-tl heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vak-

ken heeft afgelegd, is geslaagd indien hij voor elk van zijn 7 eindexamenvakken een 6 of ho-
ger heeft behaald. Wanneer er onvoldoendes gescoord zijn, kan een kandidaat geslaagd zijn 
als voldaan wordt aan de compensatieregels. 

  De compensatieregels zijn als volgt: 
 maximaal één 5 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn; 
 maximaal tweemaal een 5, kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of 

meer zijn en waarvan minstens één cijfer 7 of hoger is; 
 maximaal één 4 kan worden gecompenseerd doordat de overige cijfers 6 of meer zijn en 

waarvan minstens één cijfer 7 of hoger is; 
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 Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn. 
 Aanscherping uitslagregel m.i.v. 2014: eindcijfer Nederlands ten minste vijf (5). 

 
Artikel 34. Herkansing centraal examen 
 
34.1.  De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de  

uitslag is vastgesteld het recht om van een herkansing gebruik te maken.  
 
34.2.  De kandidaat stelt de secretaris van het eindexamen vóór een door deze laatste te bepalen 

dag en tijdstip schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde 
recht. 

 
34.3.  Als de kandidaat een herkansing van het centraal examen in één van zijn vakken vraagt, 

blijft het behaalde eindcijfer schoolexamen voor dit vak staan. 
 
34.4.  Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde  

centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 
 
Artikel 35. Diploma en cijferlijst 
 
35.1.  De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die  

eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld de cijfers voor het schoolexa-
men en volgens welk programma elk vak is geëxamineerd en de cijfers voor het centraal 
examen, de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, de beoordeling van 
het profielwerkstuk en de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het 
eindexamen. 

 
35.2.  De sub-examencommissie vavo reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor een 

deeleindexamen afgewezen kandidaat een lijst uit waarop ten aanzien van de eindexamen-
vakken waarvoor hij een eindcijfer lager dan 6 heeft behaald, zijn vermeld de cijfers van het 
schoolexamen, de cijfers van het centraal examen en de eindcijfers. 

 
35.3.  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. Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt. 

 
35.4  Indien een kandidaat in méér vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten min-

ste tezamen een eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de 
bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daarte-
gen bezwaar heeft. 

 
35.5.  Onze Minister stelt de modellen van de cijferlijst vast. 
 
35.6.  De centrale directie (CvB) en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de 

cijferlijsten. 
 
35.6.1  Mandatering ondertekenen diploma’s, certificaten en cijferlijsten vavo 
  Artikel 52 van het Eindexamenbesluit VO beschrijft dat de directeur diploma’s, certificaten en 

cijferlijsten, uitgereikt door vavo, ondertekent. Voor Arcus vavo treedt het College van Be-
stuur van de Stichting Arcus College op als centrale directie. De centrale directie mandateert 
voor schooljaar 2018/2019 onderstaande functionaris voor het ondertekenen van diploma’s, 
certificaten en cijferlijsten: 

 
   Mevrouw S.N. Rambaran 
   Onderwijsmanager 
 
  Aldus ondertekent mevrouw Rambaran diploma’s, certificaten en cijferlijsten “namens de 

centrale directie”, zijnde het College van Bestuur van Stichting Arcus College. 
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Artikel 36. Certificaten en cijferlijst 
 
36.1.  De sub-examencommissie vavo reikt aan de kandidaat die deeleindexamen heeft afgelegd 

aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs, een cijferlijst uit waarop vermeld 
staan, voor zover van toepassing: 
a. de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen; 
b. de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, alsmede de beoordeling 

van het profielwerkstuk; 
c. de eindcijfers voor de examenvakken. 

 
36.2.  De sub-examencommissie vavo reikt aan de in het eerste lid bedoelde kandidaat, alsmede 

aan de kandidaat aan wie op grond van de definitieve uitslag geen diploma kan worden uit-
gereikt, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing, het vak of de 
vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 
 

36.3.  Onze Minister stelt het model van het certificaat vast. 
 
Artikel 37. Duplicaten en afgifte verklaringen 
 

1. Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, vrijstellingsbewijzen en cijferlijsten 
worden niet verstrekt. 

2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is afgegeven, 
welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door de 
Informatie Beheer Groep worden verstrekt. 
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Hoofdstuk 6. OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 38. Afwijking wijze van examineren 
 
38.1.  De directeur kan toestaan (binnen de geldende regelgeving) dat een gehandicapte kandi-

daat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijk-
heden 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. 

 
38.2.  Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 

van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 
 

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of ortho-
pedagoog 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 de desbetreffende toets van het cen-
traal examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder 
a genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt ge-
daan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, 
vermeld in die deskundigenverklaring. 

 
Artikel 39. Gegevensverstrekking 
 
39.  Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag 

aan DUO een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: 
a. de vakken waarin examen is afgelegd; 
b. de cijfers van het schoolexamen; 
c. de cijfers van het centraal examen; 
d. eindcijfers; 
e. de uitslag van het eindexamen of het deeleindexamen. 
f. het profiel waarop het examenbetrekking heeft. 

 
Artikel 40. Bewaren examenwerk 
 
40.1.  Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende tenminste zes maanden 

na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage voor belanghebben-
den. 

 
40.2.  Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend exemplaar van de 

lijst, bedoeld in artikel 40.1 wordt gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van 
de uitslag in het archief van de school bewaard. 

 
40.3.  De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens ge-

bruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag be-
waard blijft in het archief van de school. 

 
Artikel 41. Spreiding voltooiing eindexamen 
 
41.1.  Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een kandidaat 

die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat die lange tijd 
ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de kandidaat onafhankelijke omstandigheid 
niet in staat is geweest het onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken gedurende het 
laatste leerjaar te volgen, het centraal examen en in voorkomend geval het schoolexamen, 
voor een deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop 
volgende schooljaar wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak in het 
eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 
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BIJLAGE 1 
 
Voor de organisatie en dagelijkse uitvoering van de examens zorgt de Examencommissie van de unit 
Administratie en Handel. Arcus vavo is een onderdeel van de unit Administratie & Handel. 
 
Voorzitter van de Examencommissie Administratie en Handel 
 
Dhr. P. Bormans 
 
 pbormans@arcuscollege.nl  
 
Voorzitter sub-examencommissie Arcus vavo 
 
Dhr. R.C.L. Dudziec 
 
 rdudziec@arcuscollege.nl  
 
Examensecretaris vavo 
 
Mw. drs. E.M.A. Theelen MEd. 
 
 etheelen@arcuscollege.nl  
  



 

 



 

 


