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Inleiding
In schooljaar 2019-2020 geldt er een gewijzigde aanpak eindexamens vanwege het coronavirus. Het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een servicedocument opgesteld: ‘VO examens
– aanpak Coronavirus’. In dit servicedocument is informatie te vinden over de uitwerking van de
maatregel dat het centraal examen in schooljaar 2019-2020 niet doorgaat.
De scholen binnen de stichting zullen zelf op een verantwoorde wijze invulling geven aan de gestelde
kaders in het servicedocument. Een aantal officiële regels heeft direct gevolgen voor het
examenreglement 2019-2020 van Achterhoek VO. Op verzoek van het bestuur is een aantal artikelen
van het examenreglement aangepast op basis van de nieuwe regels. In voorliggend document zijn de
gewijzigde artikelen te vinden.
Het servicedocument van de VO-raad geeft ook regels voor ‘aangepaste examentrajecten’. Voor deze
aangepaste trajecten worden geen aangepaste artikelen geschreven voor het examenreglement. In de
bijlage is de regelgeving voor aangepaste examentrajecten te vinden.
Bij twijfel raden we de schoolleiding aan contact op te nemen met de Inspectie. Ook is overleg tussen
de eindverantwoordelijk schoolleider en het bestuur mogelijk.

Het bestuur van de Stichting Achterhoek VO
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Algemene aandachtspunten, wijzigingen en bepalingen
1. Het centraal examen komt te vervallen in schooljaar 2019-2020. Dit geldt ook voor de centraal
praktische examens (cpe’s) in het vmbo, en vwo, de centraal schriftelijk en praktische
examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbobasisberoepsgerichte- en de kaderberoepsgerichte opleididing)
2. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen.
Het schoolexamen moet conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden
afgemaakt.
3. Er is een slaag-zak regeling voor 2019-2020 vastgesteld.
4. De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere slaag-zakregeling.
De regeling wijkt op de volgende punten af:
• Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het
schoolexamen.
• De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn,
vervalt.
• Een leerling die gezakt zou zijn op basis van de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil
verbeteren, kan deelnemen aan Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen)
i. maximaal drie RV-toetsen voor vmbo-basisberoeps en – kaderberoeps.
ii. maximaal twee RV-toetsen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.
• Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
5. Voor vakken die normaal gesproken geen CE hebben (bijvoorbeeld maatschappijleer) geldt
net als andere jaren dat het eindcijfer gebaseerd wordt op de SE-resultaten.
6. Eindcijfers voor vakken die in eerdere leerjaren zijn afgesloten met een SE- en een CE-cijfer
(bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijven staan en worden niet opengebroken bij
het vaststellen van de uitslag.
7. Scholen die normaal gesproken geen SE’s afnemen voor het beroepsgerichte profielvak in het
vmbo, moeten hier alsnog in voorzien, zodat er voor dit vak een eindcijfer kan worden bepaald
en het vak kan worden afgesloten.
8. De smalle variant van Kunst (algemeen) kan dit jaar niet worden afgerond als er voor dit vak
geen SE’s zijn afgenomen.
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Aanpassingen examenreglement 2019-2020
Hoofdstuk IV is niet meer van toepassing en komt dus te vervallen.
In hoofdstuk V vinden de volgende wijzigingen plaats:
a. Artikel 32: eindcijfer eindexamen, inclusief rekentoets wordt vervangen door
Artikel 32*: berekening en afronding SE-resulaten, RV-toetsen en eindcijfers
b. Artikel 33: alleen de verwijzingen naar artikelen is aangepast
c. Artikel 34 wordt vervangen door Artikel 34*
d. Artikel 35 wordt vervangen door Artikel 35*
e. Artikel 36 is onveranderd overgenomen
f. Artikel 37 wordt vervangen door Artikel 37*
g. Artikel 38 komt te vervallen
h. De artikelen 39, 40 en 41 zijn aangepast met betrekking tot de rekentoets.
Dit heeft effect op de nummering binnen de artikelen.
Onderstaande artikelen vervangen de huidige artikelen in het examenreglement 2019-2020 van
Achterhoek VO.

Artikel 32*
Berekening en afronding SE-resultaten, RV-toetsen en eindcijfers
1. De schoolleider bepaalt het schoolexamen cijfer (het SE-resultaat) op één decimaal nauwkeurig.
Dit vindt uiterlijk plaats op 4 juni 2020.
(indien het tweede cijfer achter de komma een 4 of lager is, blijft het eerste cijfer achter de komma
ongewijzigd en indien dat tweede cijfer achter de komma een 5 of hoger is, dan wordt het eerste
cijfer achter de komma met één opgehoogd)
2. Als de leerling voor een vak uit het schoolexamen een resultaatverbeteringstoets (RV-toets)
maakt wordt het cijfer bepaald op één decimaal nauwkeurig.
3. Is er sprake van lid 2 dan bepaalt de schoolleider het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde
van het cijfer voor het schoolexamen (SE-resultaat) en het cijfer van de RV-toets.
Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt dat getal, indien het eerste cijfer achter de
komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven
afgerond. Dit cijfer is het nieuwe vastgestelde eindcijfer mits dit cijfer hoger is dan het volgens lid 1
vastgestelde cijfer voor het betreffende vak.
4. Is er geen sprake van lid 2 (maakt de leerling geen RV-toets voor betreffende vak) dan bepaalt de
schoolleider het eindcijfer door het volgens lid 1 vastgestelde SE-resultaat af te ronden op
gehelen confrom de afrondingsregels in lid 3.
5. Het eindcijfer van alle vakken van het eindexamen wordt dus uitgedrukt in een geheel cijfer uit de
reeks 1 tot en met 10.
N.B. alle vakken waarvoor geen RV-toets wordt gemaakt worden dubbel afgerond (5,45 wordt 5,5
wordt 6)

Artikel 33
Vaststelling uitslag
1. De schoolleider en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming van
artikel 34* of artikel 35*, en voor zover van toepassing artikel 39
2. De uitslag luidt “geslaagd” of “afgewezen”.
3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de schoolleider en de secretaris van
het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve
uitslag. De overgebleven vakken dienen een eindexamen te vormen.

Artikel 34*
Uitslag eindexamen leerwegen vmbo in 2020
1. De kandidaat die schoolexamen van een leerweg in het vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. hij voor het vak Nederlandse taal als SE-resultaat 5 of meer heeft behaald;
b. hij onverminderd onderdeel a:
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1°.

2.

3.

4.

voor één van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als SEresultaat 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat is
vastgesteld, als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald;
2°.
voor één van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als SEresultaat 4 en voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld,
als SE-resultaat 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of
3°.
voor twee van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als SEresultaat 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat is
vastgesteld, als SE-resultaat 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft
behaald;
c. hij voor geen van de onderdelen van de beroepsgerichte keuzevakken lager dan het SEresultaat 4 heeft behaald.
d. hij voor de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief ckv uit het
gemeenschappelijke deel, de loopbaan- en oriëntatie begeleiding de kwalificatie
“voldoende” of “goed” heeft behaald;
e. als het een eindexamen gemengde of theoretische leerweg betreft: hij voor het
profielwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald; en
Deze regel geldt alleen voor scholen die dit jaar nog met een afdelingsvak werken:
Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, wordt het SE-resultaat van het afdelingsvak
of het intrasectorale of intersectorale programma in de basisberoepsgerichte en de
kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee SE-resultaten.
In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd ter afsluiting
van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, geslaagd indien hij zowel voor
a. het vak Nederlandse taal het SE-resultaat 6 of hoger heeft behaald,
b. het SE-resultaat voor het profielvak een 6 of hoger is,
c. het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken een 6 of hoger is
Indien de vakken waarin het schoolexamen is afgelegd, tezamen een eindexamen vormen van
de basisberoepsgerichte leerweg, bedoeld in artikel 10b van de wet, zijn het eerste en tweede
lid van overeenkomstige toepassing.
Zodra de SE-resultaten en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de schoolleider
deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 37* bepaalde. De
uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 37*, eerste lid, geen toepassing vindt.

Artikel 35 *
Uitslag eindexamen havo en vwo in 2020
1.
De kandidaat die schoolexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:
a. de havo-kandidaat voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse
taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of wiskunde B als
SE-resultaat 5 of meer heeft behaald en hij voor de andere vakken, genoemd in dit
subonderdeel als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald;
de vwo-kandidaat voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse
taal en literatuur en voor wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als SE-resultaat 5
of meer heeft behaald en hij voor de andere vakken,genoemd in dit subonderdeel
als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald;
b. hij onverminderd onderdeel a:
1°. voor één van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als
SE-resultaat 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat
is vastgesteld, als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald;
2°. voor één van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld als SEresultaat 4 en voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat is
vastgesteld, als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van
de SE-resultaten tenminste 6,0 bedraagt;
3°. voor twee van zijn vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als SEresultaat 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een SEresultaat is vastgesteld, als SE-resultaat 6 of meer heeft behaald, en het
gemiddelde van de SE-resultaten tenminste 6.0 bedraagt, of
4°. voor één van de vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld als SEresultaat 4 en voor één van deze vakken als SE-resultaat 5 heeft behaald en
voor de overige vakken waarvoor een SE-resultaat is vastgesteld, als SE-
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2.

3.
4.

5.

resultaat 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de SE-resultaten
ten minste 6,0 bedraagt.
d.
hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het SE-resultaat 4
heeft behaald;
e.
Voor havo: hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van
elk profiel de kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald.
Voor vwo: hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van
elk profiel de kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald.
Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid wordt het gemiddelde van de SE-resultaten van ten
minste de volgende onderdelen aangemerkt als het SE-resultaat van één vak, voor zover voor
deze onderdelen een SE-resultaat is bepaald.
Voor havo: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk.
Voor vwo: maatschappijleer, culturele en kunstinnige vorming en het profielwerkstuk.
De schoolleider kan daaraan toevoegen:
a.
literatuur, als onderdeel van alle afzonderlijke moderne talen, met dien verstande dat
indien de schoolleider daartoe niet besluit, literatuur voor de bepaling van de SEresultaten een onderdeel is van het schoolexamen van de desbetreffende taal en
literatuur;
b.
algemene natuurwetenschappen;
c.
bij bijzondere scholen: godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, met dien
verstande dat indien de schoolleider daartoe niet besluit, godsdienst of
levensbeschouwelijk vormingsonderwijs geen onderdeel is van het eindexamen, tenzij
onze Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend met toepassing van artikel 11, eerste
lid, onder c, artikel 12, eerste lid, onder c, of artikel 13, eerste lid, onder c, van het
Eindexamenbesluit VO.
Indien de schoolleider toepassing geeft aan de tweede volzin van het tweede lid, wordt in het
examenreglement vermeld welk onderdeel of welke onderdelen worden toegevoegd.
De schoolleider bepaalt het SE-resultaat, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig
gemiddelde van de SE-resultaten van de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van
deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de
komma een vier of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar
boven afgerond.
Zodra de SE-resultaten en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, maakt de schoolleider
deze schriftelijk aan de kandidaat bekend, onder mededeling van het in artikel 37* bepaalde. De
uitslag is de definitieve uitslag indien artikel 37* eerste lid, geen toepassing vindt.

Artikel 36
Voorschriften cum laude in schooljaar
1.
Op het diploma vwo van een kandidaat wordt ‘cum laude’ vermeld, indien hij
a.
ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 heeft behaald, berekend op basis van de
eindcijfers voor:
1°.
de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel, het
combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en
2°.
het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b.
ten minste het eindcijfer 7 of ten minste de kwalificatie <voldoende> heeft behaald voor
alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel
35*.
2.
Op het diploma havo van een kandidaat wordt ‘cum laude’ vermeld, indien hij
a.
ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 heeft behaald, berekend op basis van de
eindcijfers voor:
1°.
de vakken in het gemeenschappelijk deel van het profiel, het combinatiecijfer en de
vakken van het profieldeel, en
2°.
het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b.
ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie <voldoende> heeft behaald voor
alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 35*.
3.
Op het diploma vmbo theoretische leerweg of gemengde leerweg wordt ‘cum laude’ vermeld,
indien hij
a.
ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 heeft behaald, berekend op basis van de
eindcijfers voor:
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1°.
de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, en de twee
algemene vakken in het profieldeel, en
2°.
het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en
b.
ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie “voldoende” heeft behaald voor
het profielwerkstuk en alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van
artikel 34*.
Op het diploma vmbo basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg wordt
‘cum laude’ vermeld, indien hij
a.
ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0 heeft behaald, berekend op basis van:
1°.
de eindcijfers voor de twee algemene vakken uit het profieldeel, en
2°.
het eindcijfer voor het profielvak en het combinatiecijfer van de beroepsgerichte
keuzevakken.
b.
ten minste het eindcijfer 6 of ten minste de kwalificatie “voldoende” heeft behaald voor
alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling op grond van artikel 34*.

4.

Artikel 37*
Resultaatverbeteringstoetsen
In het Examenreglement Achterhoek VO beschrijft artikel 37 de regels voor de herkansing Centraal
Examen. Dit artikel is niet van toepassing (komt te vervallen) naar aanleiding van het wegvallen van
het Centraal Examen in verband met de Coronamaatregelen. In de plaats hiervan komt nu artikel 37*
Resultaatverbeteringstoetsen.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Elke vmbo-bb- en vmbo-kb-kandidaat heeft voor maximaal drie vakken (het
beroepsgerichte profielvak en twee avo-vakken) van het schoolexamen dat hij heeft
afgesloten nadat ingevolge artikel 34*, vierde lid, of artikel 35*, vijfde lid, de SE-resultaten
zijn bekendgemaakt, het recht om in de periode tussen 4 juni en de zomervakantie
resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) af te leggen. Bij de afname van een RV-toets
voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook onderdeel vormen van de
toets.
Elke mavo-, havo-, atheneum-, en gymnasium-kandidaat heeft voor maximaal twee vakken
van het schoolexamen dat hij heeft afgesloten nadat ingevolge artikel 34*, vierde lid, of
artikel 35*, vijfde lid, de SE-resultaten zijn bekendgemaakt, het recht om in de periode
tussen 4 juni en de zomervakantie RV-toetsen af te leggen.
De kandidaat stelt de schoolleider voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip
schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste of tweede lid bedoelde recht.
Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, het
eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak bepaalt de andere 50%.
Na afloop van de RV-toetsen wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige
toepassing van artikel 32*, lid 3 en artikel 33* en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat
bekendgemaakt.
Als een kandidaat niet kan deelnemen aan het vastgestelde afnamemoment van de RVtoets als gevolg van ziekte, thuis-quarantaine of een andere reden buiten de wil van de
leerling dan biedt de school een gelegenheid om alsnog de RV-toets af te leggen. Dit moet
echter plaats kunnen vinden uiterlijk 17 juli 2020.

Artikel 39
Diploma, cijferlijst en plusdocument
1.
De schoolleider reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen
heeft afgelegd een cijferlijst uit. Hierop staan, voor zover van toepassing:
a.
De eindcijfers (de definitieve afgeronden SE-resultaten). Indien toepassing is gegeven
aan de mogelijkheid één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten, wordt achter
de desbetreffende vaknaam (uit dat niveau) tussen haakjes de leerweg (KB, GL of TL) of
schoolsoort (havo of vwo) afgekort vermeld op de cijferlijst,
b.
voor vwo en havo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het
profielwerkstuk,
c.
voor vmbo het thema van het profielwerkstuk, alsmede de beoordeling van het
profielwerkstuk,
d.
voor vmbo: de beoordeling van de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken
inclusief ckv.
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2.

3.

4.

voor havo: de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding.
voor vwo: de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding.
e.
volgens welke differentiatie als bedoeld in artikel 8, lid drie en vier, is geëxamineerd,
f.
de eindcijfers voor de examenvakken met inbegrip van het cijfer bepaald op grond van
artikel 35*, tweede lid (het combinatiecijfer).
g.
de uitslag van het eindexamen.
De schoolleider reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen
geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen met gunstig
gevolg heeft voltooid ten overstaan van het College voor Toetsen en Examens, een diploma uit
waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma
vmbo is in elk geval de leerweg vermeld die bij de uitslag is betrokken.
Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die ten minste
samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn
betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit.
Voor de vermelding op de cijferlijst van vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is
verleend bij het eindexamen geldt het volgende:
a.
indien het betreft het eindexamen vwo of het eindexamen havo:
1°.
de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het
gemeenschappelijk deel worden niet vermeld op de cijferlijst indien de kandidaat
het eindexamen aflegt aan een instelling voor educatie en beroepsonderwijs;
2°.
de vakken algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer en culturele en
kunstzinnige vorming waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vwo is vrijgesteld
op grond van het bezit van een diploma havo, worden niet vermeld op de cijferlijst;
3°.
vakken waarvoor de kandidaat is vrijgesteld op grond van artikel 9 van het
Eindexamenbesluit of artikel 10 van het Staatexamenbesluit VO, worden vermeld
op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer;
4°.
vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vwo is vrijgesteld op grond van
een eerder afgelegd eindexamen havo of eindexamen vmbo waarvan deze vwovakken deel uitmaakten, worden vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het
eerder behaalde cijfer;
5o.
vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen havo is vrijgesteld op grond van
een eerder afgelegd eindexamen vmbo waarvan deze vakken dan wel de
overeenkomstige vakken, bedoeld in artikel 14, achtste lid, van de wet, deel
uitmaakten, worden vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het eerder
behaalde cijfer;
6o.
andere vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend, worden
vermeld op de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer;
b. indien het betreft het eindexamen vmbo:
1o.
de vakken behorende tot de beeldende vorming, muziek, dans, drama en
lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel worden niet vermeld op
de cijferlijst indien de kandidaat het eindexamen aflegt aan een instelling voor
educatie en beroepsonderwijs;
2°.
vakken waarvoor de kandidaat is vrijgesteld op grond van artikel 9 van het
Eindexamenbesluit VO of artikel 10 van het Staatsexamenbesluit VO, worden
vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer;
3°.
vakken waarvoor de kandidaat bij het eindexamen vmbo voor zover het betreft de
theoretische leerweg, is vrijgesteld op grond van een eerder afgelegd eindexamen
vmbo voor zover het betreft de kaderberoepsgerichte leerweg of de
basisberoepsgerichte leerweg waarvan deze vakken dan wel de overeenkomstige
vakken, bedoeld in artikel 10, negende lid, van de wet, deel uitmaakten, worden
vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het eerder behaalde cijfer;
4°.
vakken waarvoor de kandidaat op grond van artikel 23, achtste lid, artikel 24,
zevende lid, of artikel 25, zevende lid van het Eindexamenbesluit VO bij het
eindexamen vmbo zijn vrijgesteld, worden vermeld op de cijferlijst, met vermelding
van het eerder behaalde cijfer;
5°.
vakken die op grond van artikel 22, achtste lid van het Eindexamenbesluit VO, zijn
gekozen in aanvulling op de daar bedoelde voorgeschreven vakken, worden
vermeld op de cijferlijst, met vermelding van het daarvoor behaalde cijfer;
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6°.

5.
6.

7.

8.

andere vakken waarvoor de kandidaat vrijstelling of ontheffing is verleend, worden
vermeld op de cijferlijst, zonder vermelding van een cijfer.
De schoolleider en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten.
Indien de kandidaat in een bepaald jaar is geslaagd voor het eindexamen, draagt de
schoolleider er op verzoek van de kandidaat zorg voor dat de behaalde cijfers voor de vakken
waarin in datzelfde jaar deeleindexamen of deelstaatsexamen is afgelegd, worden vermeld op
de cijferlijst.
De schoolleider van een scholengemeenschap die in elk geval een school voor mavo omvat,
reikt op verzoek van de kandidaat die met goed gevolg het examen vmbo in de gemengde
leerweg aan die school heeft afgelegd en bovendien examen heeft afgelegd in een extra
algemeen vak en met het meetellen van dat vak voldoet aan artikel 34* voor zover het betreft
de uitslag van het eindexamen vmbo in de theoretische leerweg, het diploma vmbo in de
theoretische leerweg uit.
Naast de cijferlijst en diploma kan de school de kandidaat een plusdocument meegeven waarin
bijvoorbeeld de brede vorming van de leerling zichtbaar wordt gemaakt door het benoemen van
de extracurriculaire activiteiten, het beschrijven van competenties, vaardigheden en bijzondere
talenten.

Artikel 40
Certificaat
1.
De schoolleider reikt aan de definitief voor het eindexamen vmbo afgewezen kandidaat die de
school verlaat en die voor één of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer
heeft behaald, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing:
a.
het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,
b.
het thema van het profielwerkstuk, voor zover beoordeeld met “goed” of “voldoende”.

Artikel 41
Duplicaten en afgifte verklaringen
1.
Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten, bewijzen van ontheffing en cijferlijsten worden
niet verstrekt. Gewaarmerkte kopieën worden op verzoek verstrekt.
2.
Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid, eerste volzin, bedoeld document is
afgegeven, welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan uitsluitend door
Onze Minister worden verstrekt.
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Bijlage 1. Aangepaste examentrajecten
In deze bijlage is de regelgeving rond aangepaste examentrajecten uit het servicedocument van de VOraad samengevoegd: de algemene regels en de speciale regels voor deze groep leerlingen met
betrekking tot de RV-toetsen.

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen, gelden de volgende regels:
•

•

Gespreid examen:
o Leerlingen die langdurig ziek zijn of andere bijzondere omstandigheden hebben,
mogen hun eindexamens over twee aaneengesloten schooljaren spreiden en hebben
in de reguliere situatie per schooljaar één herkansing over. Gespreid examen is ook in
schooljaar 2019-2020 mogelijk.
o Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in het eerste jaar van het gespreid examen
zitten en dit jaar vakken afronden, maken volgend jaar het CE van deze vakken niet
alsnog. De vastgestelde eindcijfers van dit jaar blijven staan.
o Voor leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in het tweede jaar van het gespreid
examen zitten, geldt dat de uitslag wordt vastgesteld op basis van de eindcijfers die
ze dit schooljaar behalen, in combinatie met de vorig jaar vastgestelde eindcijfers.
o Net als ieder ander jaar melden scholen van tevoren bij de inspectie welke leerlingen
gespreid examen doen. Scholen doen dit in schooljaar 2019-2020 uiterlijk op 11 mei.
o Leerlingen die in het eerste jaar van het gespreid examen zitten kunnen deelnemen
aan maximaal twee RV-toetsen in de vakken waarin zij dit schooljaar eindexamen
hebben afgelegd. Het volgend schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen)
kunnen deze leerlingen deelnemen aan de reguliere herkansing van dat jaar.
Leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in het tweede jaar van het gespreid
examen zitten, kunnen dit jaar deelnemen aan twee RV-toetsen in de vakken waarin
zij dit schooljaar het eindexamen hebben afgelegd.
o Er kunnen alleen RV-toetsen worden afgelegd voor vakken waarin dit schooljaar het
eindexamen is afgelegd.
Vervroegd examen in (voor-)voorlaatste leerjaar:
o Leerlingen mogen in het voor- of voorvoorlaatste leerjaar al eindexamen doen in
vakken. Dit is ook in schooljaar 2019-2020 mogelijk.
o Leerlingen die in een eerder schooljaar vervroegd examen hebben gedaan, op die
manier een vak hebben afgerond en in schooljaar 2019-2020 de
herkansingsmogelijkheid voor dat vak willen gebruiken, maken een RV-toets voor dit
vak. Zie onderstaand voor een verdere toelichting op de RV-toets.
o Ook voor leerlingen die de vakmanschaproute of beroepsroute volgen en dit
schooljaar vmbo-vakken afsluiten geldt het bovenstaande.
o In de tijdelijke slaag-zakregeling heeft deze leerling de volgende twee mogelijkheden:
▪ (1) de leerling neemt dit schooljaar deel aan twee RV-toetsen en heeft
daarmee in het eindexamenjaar geen herkansingsmogelijkheid meer.
▪ (2) de leerling neemt dit schooljaar deel aan één RV-toets en heeft in het
eindexamenjaar nog recht op deelname aan de reguliere
herkansingsmogelijkheid.
Het resultaat van de RV-toets telt voor deze leerlingen op dezelfde manier
mee voor het eindcijfer als bij de andere leerlingen.
o Leerlingen die eerder in het (voor-)voorlaatste leerjaar een vak vervroegd hebben
afgerond kunnen voor dat vak alsnog een RV-toets afleggen.
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•

•

•

Vakken op een hoger niveau:
o Leerlingen mogen ook dit schooljaar eindexamen doen in een vak op een hoger
niveau. Leerlingen moeten daarbij voldoen aan het PTA van het vak op het hogere
niveau, net als in de reguliere situatie zou moeten.
o Na afronding van het SE conform het PTA en vaststelling van het eindcijfer van het
betreffende vak op een hoger niveau kan een leerling ervoor kiezen, als gevolg van
een tegenvallend resultaat, om terug te vallen naar het oorspronkelijke niveau. De
leerling dient in dat geval te voldoen aan het PTA van het vak op het oorspronkelijke
niveau. Het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van het SE, conform het PTA van
het geëigende niveau.
Wisselen van niveau:
o Uiterlijk op 11 mei zijn eindexamenleerlingen ingeschreven op de leerweg of
schoolsoort waarin zij hun diploma behalen dit schooljaar. Na deze datum zijn
wisselingen niet meer mogelijk.
o Afhankelijk van de tot dan toe behaalde resultaten komt het met name voor dat kbleerlingen kiezen om alsnog voor een bb-diploma op te gaan. Dit kan normaliter nog
tot voor de start van de CE’s. Omdat er dit jaar geen sprake is van CE’s moeten de
leerlingen uiterlijk op 11 mei zijn ingeschreven in de leerweg waarin ze hun diploma
willen behalen.
Leerwerktraject:
o Net als alle andere leerlingen kunnen leerlingen die deelnemen aan een
leerwerktraject in schooljaar 2019-2020 het diploma behalen op basis van de
schoolexamenresultaten. De voorwaarden om te slagen voor het leerwerktraject zijn
dit schooljaar niet gewijzigd: het eindcijfer voor Nederlands, het eindcijfer voor het
profielvak en het combinatiecijfer voor de beroepsgerichte keuzevakken is minimaal
een 6.
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