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DEEL B: SPECIFIEKE BEPALINGEN SCHOOL 

 
Artikel 40: Vakkenpakket 

Iedere kandidaat doet examen in één van de volgende profielen: 

- Economie en Ondernemen, 

- Produceren, Installeren en Energie, 

- Horeca, Bakkerij en Recreatie, 

- Zorg en Welzijn, 

op basis of kader leerweg niveau. In de schoolgids staat per profiel beschreven welke AVO-vakken bij 

het gekozen profiel horen, dan wel gekozen kunnen worden. Voor een kandidaat, die kansrijk geacht 

wordt en gemotiveerd is om voor een (of meerdere vakken) op een hoger niveau examen te doen, 

bestaat de mogelijkheid om het CS(P)E voor dit (deze) vak(ken) op een hoger niveau te doen. Ook 

kan een kandidaat op eigen verzoek CSE doen in een extra vak, indien hij1 kansrijk geacht wordt en 

gemotiveerd is. Kandidaten die dit willen, dienen dit uiterlijk 16 januari 2023 per mail aan de 

examensecretaris (a.twisk@SKILLSvmbo.nl) kenbaar te maken. De kandidaat krijgt naast het diploma 

een certificaat van de school waar deze prestatie op vermeld staat. 

 

Artikel 41: Aanwezigheid, verzuim en te laat komen bij schoolexamen 
1. De kandidaat dient 15 minuten voor de aanvang van de zitting aanwezig te zijn. 

2. De kandidaat die een onderdeel van het schoolexamen verzuimt en daarover niet tijdig vooraf de 

coördinator van leerjaar 3 of 4 informeert, maakt zich schuldig aan een onregelmatigheid. 

3. Indien de kandidaat de coördinator leerjaar 3 of 4 wel heeft geïnformeerd, beoordeelt deze of het 

verzuim het gevolg is van een gegronde reden. Als dat niet zo is, is sprake van een 

onregelmatigheid. 

4. Het bepaalde in lid 2 en lid 3 geldt ook voor het niet  behalen van de afgesproken deadline bij het  
inleveren van praktisch werk. 

5. Een kandidaat die wel aanwezig is, maar weigert om daadwerkelijk aan het schoolexamen deel te 

nemen, is zonder gegronde reden afwezig. In dat geval is sprake van een onregelmatigheid. 

6. De kandidaat die te laat komt bij een schriftelijke toets, een digitale toets, een practicum of 

enigerlei ander onderdeel van het eindexamen, mag tot uiterlijk een half uur na aanvang 

worden toegelaten. De aldus gemiste tijd kan niet worden ingehaald. 

7. De kandidaat die te laat komt voor een luistertoets of mondelinge toets, wordt niet meer 

toegelaten. 

8. Als een kandidaat examenwerk heeft gemaakt, behoudt dat zijn geldigheid tot een half jaar na het 
behalen van het eindexamen. 

9. Na afloop van ieder (deel van het) schoolexamen of het verstrijken van de deadline voor een PTA- 

opdracht, maakt de examinator een proces-verbaal op waarin aanwezigheid en andere 

bijzonderheden vermeld staan. De examinator levert het proces-verbaal dezelfde dag digitaal in 

bij de examencommissie [kb_examensecretariaat@SKILLSvmbo.nl] 

 
Artikel 42: Bezwaar tegen beoordeling bij schoolexamen 
Indien een kandidaat van mening is dat zijn prestatie bij een onderdeel van het schoolexamen 

verkeerd beoordeeld is, dient de kandidaat direct in overleg te treden met de desbetreffende 
 

1 Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de 'hij'-vorm 
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examinator. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, kan de kandidaat bezwaar indienen bij de 

examencommissie. Dit bezwaar dient uiterlijk binnen een week na het bekend worden van de 

beoordeling schriftelijk onder vermelding van redenen te zijn ingesteld bij de examencommissie. Als 

niet tijdig bezwaar is ingesteld, is het cijfer definitief. De examencommissie beslist binnen tien dagen 

na ontvangst van het bezwaar en deze beslissing is definitief. De uitspraak wordt middels een mail 

kenbaar gemaakt aan de kandidaat en zijn wettelijk vertegenwoordigers. De communicatie wordt 

opgenomen in het logboek van de leerling [Magister]. 

 
 

Artikel 43: De examencommissie 
Artikel 43.1 Taken en bevoegdheden van de examencommissie 
1. Een examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden 

a. het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk, passend 
bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het schoolexamen), 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en vast 
te stellen. 

2. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden,  

bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

3. Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een lid 

van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid geen deel aan de behandeling 

van het verzoek of de klacht. 

4. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het borgen van 

de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan het bevoegd gezag. 
 

Artikel 43.2 Benoeming en samenstelling van de examencommissie 

1. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in alle door de school verzorgde 

schoolsoorten. 

2. Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de examencommissie zorg voor 
dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie voldoende wordt 

gewaarborgd. 

3. De examencommissie wordt gevormd door de secretaris van het examen, de teamleider 

bovenbouw en ten minste één examinator die verbonden is aan de school waarvoor de 

examencommissie is ingesteld. 

4. Leden van het bevoegd gezag worden niet benoemd tot lid van de examencommissie. 
5. De directeur van de school kan niet benoemd worden in de examencommissie. 

6. De examencommissie voor het SKILLS vmbo wordt in het schooljaar 2022-2023 gevormd 

door mw. A. Twisk (examensecretaris), mw. F. Draaisma (teamleider bovenbouw), mw. 

W. de Groot (examinator), mw. W. Beentjes (administratie) en Leco leerjaar 3. 

Artikel 44: Samenstelling combinatiecijfer 
Met de invoering van de profielen in het vmbo heeft ook daar het combinatiecijfer zijn intrede 
gedaan. Het combinatiecijfer voor het vmbo is geregeld in artikel 49 lid 3 en 4 van het 
Eindexamenbesluit VO. 
1. Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het 

combinatiecijfer  het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. In 
artikel 49 lid 1 onder d is geregeld dat voor ieder keuzevak afzonderlijk geen eindcijfer lager dan 4 
mag worden behaald. 

https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-49-uitslag-eindexamen/2019
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Artikel 45: Regeling schoolexamen voor de vakken 

kunstvakken inclusief ckv (kv1), Maatschappijleer, rekenen, LO  en LOB 
45.1 kunstvakken inclusief ckv 
Voor het vak kunstvakken inclusief ckv dient te zijn voldaan aan de gestelde eisen in het PTA. KV1 
wordt afgerond met een V(oldoende) of G(oed). Onderdelen zijn niet herkansbaar. Het 
schoolexamen KV1 dient voor het einde van leerjaar 3 te zijn afgerond. 
45.2 Maatschappijleer 
Het vak maatschappijleer wordt in leerjaar 3 afgesloten met een schoolexamen. De kandidaat kan 
deelnemen aan het schoolexamen indien voldaan is aan de eisen die gesteld zijn in het PTA. Het vak 
maatschappijleer dient in leerjaar 3 te worden afgerond. 
45.3 Rekenen 
De kandidaat die geen wiskunde in het examenpakket heeft, sluit rekenen af met een schoolexamen. 
Dit examen heeft geen invloed op de slaag-/zakregeling en komt derhalve niet in aanmerking voor 
een herkansing. 
45.4 LO 
Het vak LO wordt met een schoolexamen afgesloten. De kandidaat dient 75% van de gegeven lestijd 
aanwezig te zijn. In het PTA wordt vermeld hoe om te gaan met een eventuele beperking voor dit 
vak. 
45.5 LOB 
De kandidaat dient de onderdelen, zoals opgenomen in het PTA, voor aanvang CE te hebben 
afgerond.  

 

Artikel 46: Herkansingsregeling schoolexamen VMBO 
1. In het PTA voor het betreffende vak staat vermeld welke toetsen herkansbaar zijn, mits er geen 

sprake is van een onrechtmatigheid. De kandidaat dient, binnen een week na de bekendmaking 

van de beoordeling, aan de examinator kenbaar te maken dat hij van de herkansingsmogelijkheid 

gebruik wil maken. De examinator bepaalt het moment van de herkansing. Indien een kandidaat 

van de herkansingsmogelijkheid gebruik gemaakt heeft, geldt het hoogste cijfer. In geval van een 

onrechtmatigheid is artikel 12 van toepassing. 

2.  Wanneer de kandidaat door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke 

omstandigheid niet in staat is geweest om aan de desbetreffende toets deel te nemen, behoudt 

de kandidaat het recht op herkansing. 

3.  De kandidaat kan, na afronding van het schoolexamen in leerjaar 4, voor maximaal  één AVO-

vak een Resultaatverbeterende (RV) toets aanvragen. Deze aanvraag dient schriftelijk bij de 

Examencommissie te worden neergelegd vóór de daarvoor bepaalde periode. Het resultaat van 

de  RV-toets wordt alleen meegenomen, wanneer dit hoger is dan het voorlopig SE-cijfer. In dat 

geval middelt het RV-resultaat (op één decimaal) met het voorlopig SE-resultaat van de 

kandidaat. 

1. Voor het vak maatschappijleer wordt alleen een schoolexamen afgenomen. Dit schoolexamen is 

herkansbaar, mits er geen sprake is van een onrechtmatigheid. Een kandidaat kan het 

schoolexamen maatschappijleer herkansen in leerjaar 3. 

 

‘De directeur kan afwijken van hetgeen in het examenreglement is geregeld in situaties waarvoor 

niets naders is geregeld’. 

 

Artikel 47: Stage als onderdeel van het beroepsgerichte programma 
De kandidaat loopt in leerjaar 4 binnen het beroepsgerichte programma stage, dit is  een blokstage. 

47.1 Deze stage bestaat uit twee aaneengesloten weken bij een stagebedrijf. De kandidaat loopt, 
afhankelijk van het bedrijf en/of profiel minimaal 60 uur stage.  
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47.2 Stage en PTA 

Bij iedere vorm van stage moet de kandidaat voldoen aan bepaalde eindtermen  LOB. 

Deze  eindtermen staan, evenals de afsluitende toetsvorm, vermeld in het PTA LOB. 

47.3 Beoordeling van de stage 

1. De stage wordt gezien als een handelingsopdracht en moet worden afgesloten met een 

V(oldoende) of G(oed) als eindbeoordeling. Hierbij moet worden voldaan aan de 

vastgestelde eindtermen uit het PTA LOB. Daarnaast moet de kandidaat voldaan hebben aan 

het aantal van tevoren afgesproken stage-uren. 

2. De kandidaat maakt een stageverslag dat aan vastgestelde eisen voldoet. 

3. Dit stageverslag wordt beoordeeld door de stage-coördinator en telt mee bij de 

eindbeoordeling van de stage. 

4. Aan het begin van de stageperiode wordt vastgesteld op welke datum de stage voldoende 

afgerond  moet zijn en wanneer het stageverslag moet zijn ingeleverd. 

 

Artikel 48: Digitale examinering 
1. Het digitale examen wordt door de afnameleider  [een lid van de examencommissie] vrijgegeven 

bij aanvang van het  examen. 

2. Iedere kandidaat die op een examenzitting aanwezig is, levert voor vertrek zijn kladpapier in. 

3. Aan het eind van elke digitale zitting van het centraal examen blijven de kandidaten op hun plaats 

zitten tot de surveillanten gecontroleerd hebben of het examen correct is ingeleverd. 

4. Degenen die toezicht hebben gehouden maken een proces-verbaal op. 

5. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van het examen 

worden toegelaten. Daarna wordt de toegang geweigerd. De kandidaat krijgt in dit geval geen 

extra examentijd. Het alsnog maken van het examen op een ander tijdstip wordt gezien als het 

inzetten van een herkansing. 

6. Iedere kandidaat die op een zitting aanwezig is, wordt geacht de toets afgelegd te hebben. 

 
Artikel 49: Hulpmiddelen 
Toevoeging aan artikel 28: ook smartwatches zijn niet toegestaan. 

 
Artikel 50: Bewaartermijn en inzage gemaakt werk 
In tegenstelling tot artikel 32 en 33 kennen de digitale examens slechts een door het CvTE bepaalde 

bewaar- en inzageperiode. Kandidaten kunnen bij de examensecretaris een verzoek indienen om hun 

gemaakte werk in te zien. Minderjarigen mogen zich alleen laten vergezellen door een wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Artikel 52: Behoud schoolexamencijfers met betrekking tot doubleren/zakken 
Met betrekking tot doubleren en zakken en wat in geval van zakken/doubleren kan blijven staan aan 
geleverde schoolexamencijfers is door de school als onderdeel van het onderwijskundig beleid van 
de school bepaald. De school in deze bepaalt dat de reeds behaalde se-resultaten niet per se hoeven 
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te vervallen. 

 

‘De directeur kan afwijken van hetgeen in het examenreglement is geregeld in situaties waarvoor 
niets naders is geregeld’. 

 

Artikel 53: Aanpassingen examens 2022-2023 
Nader te bepalen. 
  

 

SLOTBEPALING 

 
Artikel 54: Vaststelling en publicatie 
1. Dit aangepaste examenreglement is, na instemming van de medezeggenschapsraad, op 29 

september 2022 vastgesteld door de directeur, op basis van het bepaalde in art. 31 lid 1 van het 

Eindexamenbesluit VO. 

2. De directeur bewerkstelligt dat dit examenreglement vóór 1 oktober 2022 wordt toegezonden aan  

de inspectie en kenbaar wordt gemaakt aan de examenkandidaten. 


