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Inleiding 
 

Het schoolexamen vmbo, havo en vwo wordt afgenomen in de vorm van een 

examendossier. De leerlingen werken aan het examendossier gedurende de gehele 

bovenbouwperiode. Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks het Programma 

van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast. De inhoudelijke eisen waaraan het 
examendossier moet voldoen, zijn beschreven in de examenprogramma’s van de 

betreffende vakken. 

 
In het examenreglement van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zijn alle 

regels en afspraken vastgelegd rondom het centraal examen en het schoolexamen. 

 

In het geval van een mogelijke tegenspraak met het examenbesluit (hierin staan alle 
regels en richtlijnen vanuit de overheid rondom het examen), is het examenbesluit 

altijd leidend. 

 

 

*De school behoudt zich het recht om gedurende het schooljaar, indien nodig, 

aanpassingen in het PTA aan te brengen. Gedurende het schooljaar kan blijken dat 
leerlingen niet de gehele stof van afgelopen jaar tot zich hebben kunnen nemen in de 

periode dat de leerlingen verplicht onderwijs op afstand hebben moeten volgen. 
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1. Het examendossier 

 

Het examendossier is het geheel van onderdelen van het schoolexamen. Het 

examendossier bevat tevens de resultaten die de leerling heeft behaald voor de 

eindexamenvakken. 
 

 

2. Het PTA 

 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting beschrijft de toetsing van het 

schoolexamen. Het algemene gedeelte bevat regels over herkansingen, 

herexamens, overgangsnormen en de rechten en de plichten van doubleurs. 

In het vakinhoudelijke gedeelte worden de schoolexamens, de praktische opdrachten 
en de handelingsdelen beschreven met hun wegingen, de domeinen en of een werk 
herkansbaar is. 
  
Het PTA heeft twee functies: 

- Het is een document dat bedoeld is om de leerlingen en de ouders te informeren 

over de inhoud en de afname van het schoolexamen. 

- Het PTA is een verantwoording van de school aan de inspectie. Het PTA kan 
geraadpleegd worden op de website van de school. 

 

Het PTA moet voldoen aan de volgende voorwaarden:   
- In het PTA zijn de verplichte domeinen van het eindexamenprogramma herkenbaar 

aangegeven en naar evenredigheid vertegenwoordigd.  
- Binnen elk van de domeinen van het examenprogramma zijn de schoolexamens, 

de praktische opdrachten en de handelingsdelen representatief voor de 

desbetreffende eindtermen.  
- De variatie aan toetsvormen in het schoolexamen is aangegeven en is dekkend en 

evenwichtig ten opzichte van het eindexamenprogramma.   
- Er is geen (groot) verschil in moeilijkheidsgraad tussen het schoolexamen en het 

centraal examen. 

 

 

http://www.ursula.nl/
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3. De beoordeling 

 

3a. De regels rondom beoordeling van het schoolexamen zijn vastgelegd in het 
examenreglement van SOML.  
 

3b. Van elk schoolexamen zijn de beoordelingscriteria en de puntentoekenning vóór 

de afname vastgelegd door de vakgroepen. Achteraf is een bijstelling van de 

puntentoekenning en/of de cesuur mogelijk bij een verkeerde inschatting van de 

toetstijd en/of van de moeilijkheidsgraad of bij misverstanden over de te bestuderen 
stof. Dit alles ten gunste van de leerlingen. Treedt hierbij een meningsverschil op 

tussen leerlingen en de vakgroep, dan beslist de directeur.  
Indien zich tijdens een schoolexamen bijzondere omstandigheden hebben 
voorgedaan, is er de mogelijkheid om het schoolexamen over te doen. Ook hierover 
beslist de directeur. 
 

3c. De beoordelingscriteria en de puntentoekenning van praktische opdrachten (niet 

zijnde praktische opdrachten voortkomend uit het beroepsgericht programma in het 

vmbo) en handelingsdelen worden vooraf door de docent schriftelijk aan de 

leerlingen bekend gemaakt.    
Indien zich tijdens een praktische opdracht of een handelingsdeel bijzondere 

omstandigheden hebben voorgedaan, is er de mogelijkheid om de praktische 

opdracht of het handelingsdeel over te doen. Ook hierover beslist de directeur. 
 

Opmerking:  

Artikel 5 van het Eindexamenbesluit Onregelmatigheden sluit de mogelijkheid uit om 

voor het te laat inleveren van een opdracht punten in mindering te brengen op het 

cijfer.  
 

3d. Binnen tien werkdagen nadat een schoolexamentoets is gemaakt, wordt deze met 
de leerling besproken. Indien een leerling het niet eens is met de beoordeling van het 

door hem gemaakte werk, kan de leerling zich wenden tot de teamleider. De 

teamleider zal dit bespreken met de directeur. Krijgt de leerling ook hier geen gelijk, 

dan kan de leerling in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag ingestelde 
commissie van beroep. 

 
3e. In de vooreindexamenjaren worden de cijfers van het schoolexamen vastgelegd en 

uitgereikt aan de leerlingen. Bij de start van het examenjaar, uiterlijk voor 1 oktober, 
krijgen de leerlingen een overzicht van de behaalde cijfers behaald in de 

voorexamenja(a)r(en). Tot één week na de uitreiking van het deze cijferlijst krijgt de 

leerling de tijd om bezwaar te maken tegen behaalde cijfers.  
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De leerlingen verklaren uiterlijk één week na uitreiking van de cijferlijst zich door 

middel van een handtekening op een cijferlijst akkoord met de behaalde (eind)cijfers.  
 

3f. Iedere vakgroep dient zich te verantwoorden voor de kwaliteit van het 

schoolexamen. Elk schooljaar levert iedere vakgroep ten minste een schoolexamen 
of een praktische opdracht (met beoordelingscriteria) in bij de directeur. De directeur 

bepaalt wanneer dit gebeurt. De tijdstippen van inlevering kunnen per jaar en per 

vakgroep verschillend zijn. Deze schoolexamens, opdrachten en handelingsdelen 

worden bekeken door de directeur, eventueel met behulp van derden. De 
aangeleverde schoolexamens, opdrachten en handelingsdelen worden vijf jaar 

bewaard in een dossier. 

 

3g. In schooljaar 2020-2021 (i.v.m. de situatie rondom corona) mogen de leerlingen 
van havo en vwo twee herkansingen maken na afsluiting van het voorexamenjaar. 

Een herkansing kan alleen ingezet worden bij de vakken met een centraal schriftelijk 

eindexamen en het vak wiskunde-D (dat afsluit met een schoolexamen). De 

herkansing omvat de gehele stof van het betreffende vak van het voorexamenjaar en 
vervangt het eindcijfer, indien hoger, van het betreffende vak in het voorexamenjaar. 

De herkansing wordt afgenomen in de periode oktober/november van het 

examenjaar. De exacte planning wordt opgenomen in de jaaragenda en met de 
leerlingen aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd door de teamleider. 

 

3h. De leerling mag een (school)herexamen doen voor het vak maatschappijleer (dat 

afsluit eind leerjaar 3 vmbo en eind leerjaar 4 havo/vwo). Dit herexamen gaat over 
de gehele stof en wordt in het begin van het nieuwe schooljaar afgenomen. Voor het 

vak wiskunde-D op het vwo kan de leerling bij de start van het examenjaar een 

herexamen doen en voor het havo is dit na afronding van het schoolexamen in 

leerjaar 5. 
Voor de vakken ckv en lo bestaat geen herexamen. 

 

3i. De leerlingen (vmbo, havo, vwo) mogen aan het eind van het schooljaar, na 

afronding van het schoolexamen, twee herkansingen inzetten. 
 

 

In het PTA is per vak aangegeven welke onderdelen herkansbaar zijn. Zowel bij de 
herkansingen als de herexamens telt het hoogst behaalde cijfer voor de bepaling van 

het uiteindelijke schoolexamencijfer. De exacte planning wordt opgenomen in de 

jaaragenda en met de leerlingen aan het begin van het schooljaar gecommuniceerd 

door de teamleider. 
 

* In de regel zijn de werken met de hoogste weging herkansbaar. 
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4. Het profielwerkstuk 
 

4a. Het schoolexamen omvat voor havo en vwo een profielwerkstuk.  
Het profielwerkstuk is een werkstuk (voor het havo een ondernemersplan), een 
presentatie daaronder inbegrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 
vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het betreffende profiel.  

Het profielwerkstuk heeft betrekking op een of meer vakken. Het vak of de vakken 

waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, maakt/maken onderdeel uit van het 
totale pakket (eindexamen) van de leerling. Wel moet altijd minstens één groot vak 

betrokken zijn. Een groot vak heeft in de bovenbouw van het havo een omvang van 

minimaal 320 uur en op het vwo minimaal 400 uur.   
 

4b. Het schoolexamen omvat ook voor de theoretische leerweg en de gemengde 

leerweg een profielwerkstuk.  
Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 

geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen en die van 
betekenis zijn in de betreffende sector.  
Het profielwerkstuk heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de 

leerling onderwijs volgt. 
 

4c. Voordat leerlingen aan het profielwerkstuk gaan werken is aangegeven: 

- de eisen van het aantal betrokken vakken, 

- de eisen met betrekking tot het werken in duo’s of individueel, 

- de eisen betreffende de presentatie. 
 

Het profielwerkstuk (havo-vwo)wordt beoordeeld door middel van een cijfer. Het 

cijfer is onderdeel van het combinatiecijfer.  
Het profielwerkstuk (vmbo) wordt beoordeeld met “onvoldoende”, “voldoende” of 

“goed”. Om te kunnen voldoen aan de slaag-zakregeling moet voldoende of goed 

behaald zijn. 
 

Het profielwerkstuk wordt beoordeeld door een of twee examinatoren die 

de leerling hebben begeleid bij de totstandkoming van het profielwerkstuk.  
 

4d. Omdat het profielwerkstuk een onderdeel is van het schoolexamen moet het zijn 
afgerond en beoordeeld op het moment dat de SE-cijfers definitief worden 

vastgesteld.  

Op grond van artikel 32, tweede lid, kan het bevoegd gezag hiervan afwijken. 
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5. Lichamelijke opvoeding, ckv, maatschappijleer en 

LOB 
 

5a. De vakken kunstvakken inclusief ckv (alleen vmbo) en lichamelijke opvoeding 

worden beoordeeld met “onvoldoende”, “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling 
gaat uit van de mogelijkheden van de leerling en geschiedt op de grondslag van 

het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals blijkend uit het 
PTA.  
Voor bovengenoemde vakken moet minimaal de kwalificatie “voldoende” 

zijn behaald. 
 

5b. Het vak ckv wordt op het havo en op het atheneum afgesloten met een cijfer. Het 

vak ckv is onderdeel van het combinatiecijfer. 
 

5c. Indien een leerling doubleert in klas 4 havo of 4 atheneum,kan een leerling 
vrijstelling aanvragen voor het vak ckv en/of maatschappijleer als het vak met 

minimaal het cijfer 7 is afgesloten. Bij het cijfer 7 of hoger mag de leerling altijd 
proberen een nog hoger cijfer te behalen. 
 

5d. Kunstvakken inclusief ckv sluit op het vmbo af in klas 3. Het vak ckv moet met 
een voldoende worden afgesloten om te kunnen voldoen aan de slaag-zakregeling. 

Indien een leerling niet aan deze eis voldoet moet de leerling in klas 3 doubleren om 

zo opnieuw te kunnen voldoen aan de eis om het vak ckv met een voldoende af te 

sluiten. 
 

5e. Het vak lichamelijke opvoeding sluit af in het eindexamenjaar. Indien de 

beoordeling “onvoldoende” is, kan de leerling niet slagen voor zijn eindexamen. Deze 

leerling wordt aangeraden om in de eindexamenklas te doubleren om zo opnieuw het 

vak lichamelijke opvoeding te kunnen volgen.  
 

5f. Het vak maatschappijleer wordt op het vmbo afgesloten in klas 3. Het behaalde 

eindcijfer wordt meegenomen in de slaag/zakregeling van het eindexamen.  
Op havo en vwo wordt dit vak afgesloten in klas 4 met een cijfer en maakt 
deel uit van het combinatiecijfer. 
 

5g. Voor vmbo: er moet, als onderdeel van het examenprogramma, voldoende 
invulling zijn gegeven aan het LOB-dossier (opgenomen in PTA). 
 

5h. Op het havo en atheneum tellen de vakken ckv, maatschappijleer 

en het profielwerkstuk mee in het combinatiecijfer (voor het 

gymnasium telt ckv niet mee in het combinatiecijfer). 
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5i. Voor de vakken ckv en lo is geen herexamen mogelijk. 
 

6. De examenprogramma’s 
 

Het ministerie stelt voor elk van de onderwijssoorten de examenprogramma’s vast, 
waarin zijn opgenomen:  

- een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak,  
- welk deel van de examenstof centraal wordt geëxamineerd en over welke 

examenstof het schoolexamen zich uitstrekt,  
- de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. 

 

 

7. Fraude 
 

In het Examenbesluit (Artikel 5) komt de term fraude niet voor. De wetgever gebruikt 

de veelomvattende term onregelmatigheid. Het plegen van fraude valt hieronder. 

Hieronder worden een aantal mogelijke onregelmatigheden weergegeven. 
 

7a. Indien een toezichthouder waarneemt dat een leerling zich schuldig maakt aan 

een frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende leerling hier 
onmiddellijk van in kennis. 
 

7b. De leerling wordt in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om 
beroepsprocedures niet in de weg te staan. In geval van een schriftelijk examen krijgt 

de leerling een nieuw antwoordblad. Op het oorspronkelijke blad wordt een melding 

van fraude aangetekend. Om te voorkomen dat de leerling iets kan uitwissen wordt dit 

blad vervolgens ingenomen. 
 

7c. De toezichthouder maakt van het geconstateerde een schriftelijke melding. 
 

7d. Na afloop van het examen wordt de schriftelijke melding overhandigd aan de 

directeur. De directeur stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen 
worden gehoord. 
 

7e. De leerling en, bij minderjarigheid diens ouders en ouders die door de 

meerderjarige leerling gemachtigd zijn, worden schriftelijk van de beslissing 
van de directeur in kennis gesteld. De leerling wordt vanzelfsprekend gewezen 

op de beroepsmogelijkheid. 
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7f. De sancties die kunnen worden opgelegd nadat een onregelmatigheid is 

vastgesteld zijn terug te vinden in artikel 5 van het Examenbesluit. De hier genoemde 

maatregelen zijn limitatief. Er kan geen maatregel aan worden toegevoegd, zoals twee 
punten in vermindering brengen of iets dergelijks. 

 

 

8. Cijferbepaling bij doublure examenjaar 
 

 

Bij doubleren in de examenklas geldt altijd het actuele examenbesluit. Hierdoor kan 

het voorkomen dat een leerling extra onderdelen zal moeten volgen om te voldoen aan 

de geldende regels. 
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