
SCHOOLSPECIFIEK EXAMENREGLEMENT
GRESCOLLEGE 2022-2023

Artikel E.2. specifieke schoolregels vastgesteld door de directie op 01-10-2022.

Dit reglement is bestemd voor kandidaten van het schooljaar 2022-2023.

Artikel 1
Begripsbepalingen

A. directeur: directeur of zijn plaatsvervanger

B. examensecretaris: functionaris belast met administratieve verwerking van de

examenresultaten. Examencommissie: commissie verantwoordelijk voor en houdt

toezicht op de toepassing van het examenreglement.

C. examendossier: het geheel der onderdelen waaruit het schoolexamen

bestaat

D. commissie van beroep: commissie behandelt klachten van kandidaten en

examinatoren die in het normale overleg niet opgelost worden.

E. kandidaat: ieder die tot het vmbo, is toegelaten.

F. examinator: degene belast met het afnemen van (een deel van) het

examen

G. schoolexamen: het gedeelte van het examen dat de school onder eigen

verantwoordelijkheid afneemt, verder te noemen se

H. centraal examen: ce, het gedeelte van het examen dat door het departement

centraal wordt aangeleverd.

I. cspe: centraal schriftelijk praktijk examen

J. pta: Programma van Toetsing en Afsluiting per vak



Artikel 2
2.a. aan wie zijn specifieke bevoegdheden m.b.t. de uitvoering van het examen
gemandateerd;

Als secretaris van de examens is aangewezen:
mevr. C. Jacobs-de Bie

Als plaatsvervangend secretaris is aangewezen:
mevr. F. Sonnemans

De examencommissie bestaat uit:
mevr. C. Jacobs ex.secr. en docent

mevr. F. Sonnemans extern lid

mevr. M. Bicker docent

mevr. F. Walraven docent

dhr. D. Bevort teamleider bovenbouw

Ondersteuning Examencommissie
Facet en ict: dhr. M.Blommers docent

Magister: dhr. O.Pipers applicatiebeheer

Mailadres examencommissie: examencommissie@grescollege.nl

2.b. in welke vakken de kandidaat examen kan afleggen en of de kandidaat in meer
vakken examen mag afleggen dan nodig is voor een volledig examen;

De kandidaat kan voor de vakken vmbo basis digitale examens afleggen:
• Talen: Nederlands verplicht, Engels en Duits

• Exacte vakken: Wiskunde, Natuurkunde en scheikunde 1, Biologie

• Maatschappelijke vakken: aardrijkskunde, economie

• Profielvakken: EO, PIE en ZW

De kandidaat kan voor de vakken vmbo kader digitale examens afleggen:
• Talen: Nederlands verplicht, Engels en Duits

• Exacte vakken: Wiskunde, Natuurkunde en scheikunde 1, Biologie

• Maatschappelijke vakken: aardrijkskunde, economie

• Profielvakken: EO, PIE en ZW



De kandidaat kan voor de vakken vmbo GT papieren examens afleggen:
• Talen: Nederlands verplicht, Engels en Duits

• Exacte vakken: Wiskunde, Natuurkunde en scheikunde 1, Natuurkunde en Scheikunde 2,

Biologie

• maatschappelijke vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en economie

• Voor vmbo gt dient ook een profielwerkstuk gemaakt te worden en deze dient afgerond te

worden met een voldoende.

De volgende vakken worden door de kandidaat alleen met een SE (schoolexamen) afgesloten
voor alle leerwegen:

• Maatschappijleer,

• Lichamelijke oefening (LO),

• LOB,

• Rekenen (is verplicht, als je geen wiskunde in het vakkenpakket hebt),

• CKV

Eindexamen doen in extra vakken

De kandidaten kunnen examen doen in extra vakken. Het eindcijfer voor extra vakken wordt op

dezelfde manier berekend als voor de andere examenvakken. De kandidaat kan vragen om de

examenresultaten van extra vakken op de cijferlijst op te nemen. Kandidaten kunnen niet zakken

op een onvoldoende voor het examen in een extra vak. Je moet dan wel zonder dit extra vak

voldoen aan de eisen om te slagen. Als de kandidaat het cijfer voor het extra vak niet op de

cijferlijst wil, dan moet de kandidaat dit aangeven bij de school.

2.c. op welke wijze de kandidaat op de hoogte wordt gesteld van de toegestane
hulpmiddelen;

Schoolexamenweken
Voor het uitvoeren van de examenopdrachten tijdens de schoolexamenweken mogen in het

lokaal, alleen die zaken het lokaal ingebracht worden, die voor de voorgeschreven en

toegestane uitvoering van de opgaven noodzakelijk zijn.

Persoonlijke bezittingen zoals tassen, boeken, elektronische apparatuur, mobiele telefoons,

horloges en/of smartwatches en dergelijke zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn de

toegestane hulpmiddelen die staan vermeld op de lijst van toegestane hulpmiddelen.

De kandidaat maakt bij de schoolexamens uitsluitend gebruik van toegestane bronnen en

draagt ervoor zorg dat medekandidaten geen gebruik kunnen maken van informatie of werk

van de kandidaat zelf.



Toegestane hulpmiddelen vmbo leerjaar 3 en 4
De toegestane hulpmiddelen bij de schoolexamens komen overeen met de toegestane

hulpmiddelen van de centrale examens zoals vastgelegd in Bijlage 1A Regeling toegestane

hulpmiddelen voor de centrale examens vmbo 2023 als bedoeld in artikel 1. De school kan

gegronde redenen hebben om bijvoorbeeld vast te leggen dat bij kleinere se’s in de moderne

vreemde talen geen woordenboek is toegestaan, of dat bij sommige se’s in een vak met

grafische rekenmachine volstaan moet worden met een eenvoudige grafische rekenmachine of

dat zelfs helemaal geen rekenmachine gebruikt mag worden. De school kan omgekeerd ook bij

schoolexamentoetsen hulpmiddelen toestaan die in het centraal examen niet zijn toegestaan.

Indien de toegestane hulpmiddelen afwijken van bovenstaande bijlage dient dit vooraf aan de

leerlingen te zijn meegedeeld.

2.d. welke school specifieke eisen worden gesteld aan de uitvoering van het
profielwerkstuk;

Elke kandidaat van de gemengde leerweg of theoretische leerweg maakt een profielwerkstuk dat

beoordeeld wordt met voldoende of goed. Het onderwerp wordt door de kandidaat in overleg met

een docent of coach bepaald. Het profielwerkstuk in het vmbo heeft betrekking op een thema uit

het profiel waarin de kandidaat onderwijs volgt. Op de website staat het pta voor het

profielwerkstuk.

Het profielwerkstuk wordt op het vmbo beoordeeld met onvoldoende, voldoende of

goed door tenminste de coach van de kandidaat.

Als het werkstuk als onvoldoende (vmbo) wordt beoordeeld, moeten de onvoldoende

aspecten in het werk worden aangegeven en moet de kandidaat doorgaan tot het

profielwerkstuk met een voldoende wordt beoordeeld.



2.e. volgens welke procedure een kandidaat examen kan aanvragen op een hoger
niveau;

Vakken op een hoger niveau dan de gekozen leerweg
A. Het bevoegd gezag beslist of de kandidaat in de gelegenheid wordt gesteld één of meer

vakken voortijdig af te sluiten inclusief centraal eindexamen.

B. In de basisberoepsgerichte leerweg kan het beroepsgerichte programma worden

vervangen door het overeenkomstige programma uit de kaderberoepsgerichte leerweg.

Het beroepsgerichte programma in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg kan niet

worden vervangen door het beroepsgerichte programma uit de gemengde leerweg.

a. Het eindcijfer van het overeenkomstige vak wordt (zonder omrekening)

betrokken bij de vaststelling van de uitslag.

b. Alle regels van het overeenkomstige vak uit het hogere niveau gelden; het desbetreffende

examenprogramma en de voorgeschreven weging voor de berekening van het eindcijfer van

het vak (verhouding van het meetellen van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor

het centraal examen), het daarbij behorend examen en de daarbij behorende normering.

C. Een herkansing vindt altijd plaats op hetzelfde niveau, als waarop het examen in een vak is

afgelegd.

Het recht bestaat er immers uit dat een afgelegd examen opnieuw kan worden afgelegd, dit

impliceert dat het om hetzelfde vak gaat.

D. Het niveau waarop in een vak centraal examen wordt afgelegd is bepaald op het moment

waarop de school het schoolexamencijfer verstrekt aan DUO.

E. Maatwerk vakken op een hoger niveau:

Ben je erg goed in 1 of meerdere vakken? Dan mag je deze op een hoger niveau

volgen. Ook mag je dan op een hoger niveau eindexamen doen. Volg je een vak op

een hoger niveau? Dan mag je ook op dat niveau eindexamen doen. Is het niveau

niet haalbaar, dan kun je alsnog eindexamen op je eigen niveau af leggen. Dit moet

wel aangegeven worden  voordat het eerste tijdvak van het centraal examen begint.

Terugvallen naar oorspronkelijk niveau na examen op hoger niveau:
Heb je examen gedaan op hoger niveau en valt het cijfer tegen? Je mag dan op een later

moment (bijvoorbeeld het tweede tijdvak) alsnog het centraal examen op het eigen niveau

afleggen. Dit is geen herkansing, dus je recht op een herkansing verlies je hiermee niet. Je

laatst behaalde cijfer telt. Als je terugvalt naar het eigen niveau, vervalt het cijfer op hoger

niveau, ook al is dat een hoger cijfer.



2.f. op welke wijze een kandidaat ontheffing of vrijstelling kan aanvragen;

De kandidaat dient per mail aan de examencommissie een aanvraag voor ontheffing of

vrijstelling in te dienen.

De richtlijnen die de examencommissie daarbij hanteert komen overeen met

de regels die in het inrichtingsbesluit staan beschreven.

Vmbo gemengd-theoretische leerweg

De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vmbo gt is bij het

eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van

het volgen van onderwijs op grond van Artikel 25 en Artikel 26 Eindexamen vmbo gl van

het Inrichtingsbesluit WVO.

vmbo kader

De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vmbo kader is bij het

eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het

volgen van onderwijs op grond van Artikel 24 en Artikel 26 Eindexamen vmbo kader van het

Inrichtingsbesluit WVO.

vmbo basis

De kandidaat die het eindexamen aflegt aan een school voor vmbo basis is bij het

eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor vrijstelling of ontheffing is verleend van het

volgen van onderwijs op grond van Artikel 23 en Artikel 26 Eindexamen vmbo basis van het

Inrichtingsbesluit WVO.

2.g. de specifieke data waarop het schoolexamen start en eindigt;

Het pta bestaat bij vmbo uit 3 periodes in twee leerjaren:

PTA3: dit betreft het voorexamenjaar met een toetsweek aan het einde van het schooljaar.

SE1: dit betreft de eerste periode in het examenjaar welke afgesloten wordt met een

toetsweek in week 49 (start 9 december 2022) tot en met 50 (16 december 2022)

SE2: dit betreft de tweede periode in het examenjaar welke afgesloten wordt met een

toetsweek in week 11 (start 17 maart 2023) tot en met week 12 (24 maart 2023).

Gedurende de periodes worden de specifieke afnamedata van de schoolexamens door

de vakdocent bepaald en minimaal twee weken voor afname van het schoolexamen met

de kandidaten gecommuniceerd.



Afsluitdatum
De schoolexamens in de vakken waarin wel centraal eindexamen wordt afgenomen, zijn

tenminste tien werkdagen voor aanvang van het eerste centraal eindexamen in het laatste

examenjaar afgerond.

2.h. de afsluitdatum van vakken waarvoor geen cijfer wordt gegeven;

De schoolexamens in de vakken waarin niet het centraal eindexamen wordt afgenomen, zijn

tenminste tien werkdagen voor aanvang van het eerste centraal eindexamen in het laatste

examenjaar afgerond.

2 i. de exacte werkwijze rondom de afname van (school)examens;

Het schoolexamenproces bestaat uit verschillende onderdelen waarbij verschillende
betrokken actoren samenwerken:

• docenten en de vaksecties zijn verantwoordelijk voor opstellen van het PTA, constructie van

de schoolexamens, afname van de schoolexamens, nakijken en beoordelen van de

schoolexamens, evaluatie van schoolexamens op toetsniveau;

• teamleiders/afdelingsleiders hebben een verantwoordelijkheid bij controle of het PTA aan

wettelijke eisen voldoet, communicatie over het PTA en examenreglement naar docenten en

naar leerlingen/ouders, toelating van kandidaten tot schoolexamen en toelating tot

herkansingen, de evaluatie van schoolexamens op vakniveau;

• examensecretarissen zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het examenreglement,

controle of examenreglement en het PTA aan wettelijke eisen voldoen, communicatie over het

PTA en examenreglement naar docenten en naar kandidaten/ouders, toelating van

kandidaten tot schoolexamen en toelating tot herkansingen, afname van het schoolexamen,

registratie van schoolexamenresultaten in BRON; 

• de directie is verantwoordelijk voor opstellen van het examenreglement, controle of

examenreglement en het PTA aan wettelijke eisen voldoen, toelating van kandidaten tot

schoolexamen en toelating tot herkansingen, nemen van maatregelen bij onregelmatigheden,

de evaluatie van schoolexamens op schoolniveau; 

• de administratie is veelal (mede)verantwoordelijk voor de registratie van de

schoolexamenresultaten in de administratiesystemen.

Zie verder ook protocol pta.



2 j. de procedure waarop een kandidaat aangeeft gebruik te willen maken van een
herkansing voor een schoolexamen en voor een herkansing van het centraal examen;

Herkansing schoolexamen

• Elke sectie geeft in het pta aan welke onderdelen herkanst kunnen worden;

• Vmbo basis/ vmbo kader/ vmbo gl en vmbo tl hebben recht op maximaal 6 herkansingen

voor het betreffende cohort.

Leerjaar 3: Op het einde schooljaar, twee herkansingen,

leerjaar 4: periode SE1 twee herkansingen

periode SE2 twee herkansingen

• De herkansingen vinden plaats op een centraal moment na afloop van een periode;

• De kandidaat kan zich inschrijven voor maximaal twee herkansingen per periode voor twee

verschillende vakken, ongeacht welk cijfer. Het hoogste cijfer telt;

• Aanmelding voor een herkansing van een se dient te gebeuren via magister, binnen de

periode die aangeven wordt via de nieuwsbrief of mail en met goedkeuring van het bevoegd

gezag;

• Onderdelen waarvan in het pta is aangegeven dat ze van herkansing zijn uitgesloten,

kunnen niet worden herkanst;

• Indien een kandidaat bij een herkansing niet verschijnt zonder geldige reden, dan vervalt

het recht op de herkansing;

2.k. de regeling voor het herexamen van vakken die met alleen een schoolexamen
worden afgesloten;

Herexamen van vakken die alleen met een schoolexamen worden afgerond:

Op advies van de examencommissie bepaalt de directeur dat de kandidaat die een

eindexamen of deeleindexamen aflegt, voor één of meer vakken van het schoolexamen

waarin geen centraal examen wordt afgenomen, het betreffende examen opnieuw kan

afleggen.

De directie verleent dit recht in elk geval voor het vak maatschappijleer dat tot het

gemeenschappelijk deel van de leerwegen behoort, indien de kandidaat voor dat vak een

eindcijfer heeft behaald lager dan 6.

Het betreffende herexamen vraagt om een herexamen dat het volledige eindcijfer voor één of

meer vakken het schoolexamen waarin geen centraal examen wordt afgenomen, vervangt.

Het behaalde cijfer voor het herexamen vervangt het eindcijfer, als het cijfer voor het

herexamen hoger ligt dan het eindcijfer.



De school vervangt dus niet het cijfer voor één onderdeel van het PTA, maar het eindcijfer.

De vaksectie bepaalt over welke onderdelen van het examenprogramma het herexamen

gaat. Omdat het gaat om een herexamen waarvan het cijfer het eindcijfer voor het vak in

zijn geheel vervangt, bestaat het herexamen uit een representatieve selectie uit alle

onderdelen/ eindtermen van het PTA.

Het herexamen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het eerste centraal examen

te zijn afgerond.

Herexamen centraal examen en CSPE

De kandidaat dient een schriftelijk verzoek tot het doen van herexamen aan te reiken. De data

van het CE herexamen vmbo gt zijn landelijk vastgesteld. De data voor herexamens vmbo

basis en kader met betrekking tot digitale flexibele examens en cspe worden door de school

vastgesteld.

2.l. de exacte samenstelling van het combinatiecijfer en de wijze waarop dit cijfer
wordt bepaald;

Vmbo basis en kader:
Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het

combinatiecijfer het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken.

In artikel 3.35 lid 1 onderdeel d Uitvoeringsbesluit WVO 2020 is geregeld dat voor ieder

keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 mag worden behaald.

Vmbo gl:
Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers

voor het profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profielvak

zo vaak meetelt als dat er beroepsgerichte keuzevakken zijn. Als er examen is gedaan in drie

keuzevakken, dan tellen die drie cijfers ieder één keer en het cijfer voor het profielvak drie

keer.

2.m. de procedure die een kandidaat moet volgen om bezwaar te maken tegen een
beoordeling;

Wanneer een kandidaat het niet eens is met een beoordeling in de vorm van bijv. een sanctie

n.a.v. vastgestelde onregelmatigheden, kan deze bezwaar maken bij de teamleider van de

betreffende afdeling. In gesprek met deze wordt ingegaan op en uitleg gegeven omtrent het

waarom. Indien de kandidaat het dan nog oneens is met het genomen besluit, kan deze een

bezwaar indienen bij de commissie van beroep.

https://www.examenblad.nl/wetgeving/uitvoeringsbesluit-wvo-2020/artikel-3-35-uitslag-eindexamen/2023


Zie SOML examenreglement hoofdstuk D ‘Commissie van Beroep voor de examens”, artikel

D1 t/m D3.

2.n. de procedure voor het toelaten van een kandidaat voor een (schriftelijke) toets die
zonder reden te laat komt;

Een kandidaat die na 15 minuten na aanvang van de toets nog binnenkomt, mag

niet meer aan de toets beginnen.

2.o. de procedure met betrekking tot het bepalen van het inhaalmoment indien een
kandidaat door ziekte of overmacht een toets van het schoolexamen heeft gemist;

Geldige reden:
Een kandidaat  die met geldige reden (bijvoorbeeld ziekte) verhinderd is van deelname aan

het schoolexamen en dit tijdig conform artikel Artikel A.2 Verhindering schoolexamen heeft

gemeld, mag het schoolexamen in halen. De betreffende vakdocent maakt met de kandidaat

een afspraak wanneer het schoolexamen wordt ingehaald. Dit gebeurt zo snel mogelijk tijdens

het vaste inhaalmoment.

Zonder geldige reden:
Indien de kandidaat zonder geldige reden een schoolexamen heeft gemist wordt dit door de

betreffende vakdocent doorgegeven aan de coach en teamleider. Deze zet de volgende

maatregelen in:

● Tussen de leerlingbegeleider, mentor/coach en de kandidaat vindt een gesprek

plaats. De uitkomst van het gesprek wordt door de /coach met de ouders/verzorgers

en de teamleider gedeeld.

● Op advies van de examencommissie legt de directeur een maatregel op zoals

genoemd in artikel 5 lid 2 (hoofdstuk 1) van het SOML Examenreglement 2022-2023,

VMBO, HAVO,VWO of neemt het besluit om het aantal herkansingsmogelijkheden in

mindering te brengen.



2.p. de wijze waarop de resultaten van onderdelen van het schoolexamen van het
voorbije jaar verwerkt worden indien een kandidaat doubleert;

Wanneer een kandidaat  doubleert, wordt op individuele basis bekeken wat mogelijk is. Het

komt erop neer dat in beginsel het pta-programma van jaar 4 opnieuw doorlopen wordt.

Voor de vakken maatschappijleer, LO, LOB kan bij een voldoende in het voorgaande jaar,

deze cijfers worden overgenomen. Bij vmbo gt geldt dit ook voor het profielwerkstuk, indien dit

met een voldoende is afgerond.

2.q. duplicaten en afgifte verklaringen;

Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, bewijzen van ontheffing en

cijferlijsten worden niet verstrekt.

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 DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) worden verstrekt.


