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Voorwoord 

 

Het Examenhandboek verschijnt vanaf het schooljaar 2012-2013 ieder jaar en dient als 

handvat voor de schoolleiders bij het uitoefenen van hun taak tijdens de examenperiode.  

De bevindingen van de oogronden van Centraal Schriftelijke Examens, bij de Inspectie 

Onderwijs aangemelde individuele gevallen aangaande examens, alsmede waarnemingen van 

de Inspectie Onderwijs tijdens Centraal Praktijk Examens samen met de besproken 

knelpunten tijdens de diverse bijeenkomsten, hebben allemaal weer als leidraad gediend voor 

verdere invulling, verduidelijking en verscherping van het onderhavige document, waardoor 

de richtlijnen en procedures voor ieder eenduidig zijn en als zodanig worden geïnterpreteerd 

en uitgevoerd. 

Gaarne uw aandacht voor de nieuwe aanvullingen in dit handboek. 

De Inspectie Onderwijs spreekt haar dank uit aan eenieder die op één of andere wijze heeft 

bijgedragen aan de totstandkoming van het Handboek Examinering 2016-2017 en uit de wens 

om in de toekomst te kunnen blijven rekenen op de inzet en medewerking van de 

verschillende stakeholders, onder wie ETE, schoolleiders en schoolbesturen.  

 

 

De Inspecteur-Generaal, 

Drs. R.L. Martina-Bitorina 

 

 

 

 

Willemstad, juni 2016  
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Inleiding 

 

Net als tijdens de voorgaande jaren heeft de Inspectie Onderwijs in het kader van de taak van 

kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging van examens gedurende de eindexamenperiode van 

het schooljaar 2015-2016, extra aandacht besteed aan de gang van zaken op de v.s.b.o.-, 

h.a.v.o.- en v.w.o. scholen. 

Dit jaar wordt de herziene versie van het Handboek Examinering 2016-2017 in juni 2016 

uitgebracht, zodat scholen ruim de tijd hebben om zich op een gedegen manier voor te 

bereiden op de examens. 

Dit handboek heeft als doel een handreiking te zijn voor de scholen tijdens de centraal 

praktijkexamens, de centraal schriftelijke examens en het werken met de gecommitteerden. 

Het geeft richtlijnen en procedures bij de voorbereiding, uitvoering, afronding/afsluiting van 

examens voor 2016-2017, met als grondslag de relevante wet- en regelgeving en in het 

bijzonder de Onderwijswetgeving. De Inspectie Onderwijs streeft naar zo helder en eenduidig 

mogelijke afspraken voor procedures tijdens examinering in het Voortgezet Onderwijs. In het 

kader hiervan zijn er voorschriften opgenomen in dit handboek. Een andere aanvulling in dit 

document zijn de trajectverklaring en de verklaring van de examinator en gecommitteerde. 

Het handboek is als volgt opgebouwd. 

Hoofdstuk 1 geeft algemene informatie over examens. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed 

aan de procedures die bij de Centraal Praktijk Examens gelden, terwijl in hoofdstuk 3 nader 

wordt ingegaan op de werkwijze tijdens de Centraal Schriftelijk Examens. Hoofdstuk 4 geeft 

richtlijnen voor een aangepaste wijze van examinering. Hoofdstuk 5 bevat de voorschriften. 

Belangrijke data in een kader verwerkt, een tijdsbalk en de te hanteren 

instrumenten/checklists zijn in de bijlagen opgenomen. 

Op verzoek van de schoolleiders zullen de te gebruiken formaten apart digitaal opgestuurd 

worden. 

NB: Alle data vermeld in dit handboek zijn aan veranderingen onderhevig.   
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1 Examens algemeen 

 

1.1. Eindexamens 

Het Landsbesluit eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o. en v.w.o (P.B. 2008, no. 54, zoals gewijzigd 

bij: P.B. 2009, no. 10) regelt in artikel 3 de eindexamens. Het eindexamen bestaat voor ieder 

vak uit een schoolexamen en een centraal examen, voor zover dat is aangegeven in het 

eindexamenprogramma. 

1.2. Examenreglement 

In artikel 12 lid 1 van het Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. is bepaald dat het 

bevoegd gezag het examenreglement vaststelt. Het examenreglement bevat informatie over: 

1. maatregelen, bedoeld in artikel 13 (P.B. 2008, no. 54) en de toepassing daarvan; 

2. regels m.b.t. de organisatie van het eindexamen; 

3. de gang van zaken tijdens het eindexamen;  

4. het herexamen van het schoolexamen met vermelding van de gevallen waarin herexamen 

mogelijk is.  

 

Het examenreglement dient uiterlijk vrijdag 29 juli 2016 door het bevoegd gezag aan de 

Inspectie Onderwijs toegezonden te worden en uiterlijk maandag 12 september 2016 

uitgereikt te worden aan de kandidaten.  

 

1.3. Programma van Toetsing en Afsluiting 

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) wordt jaarlijks vóór 1 augustus vastgesteld 

volgens artikel 12 lid 2 Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o en v.w.o. Een PTA geeft minimaal 

het volgende weer: 

1. de onderdelen van het examenprogramma die tijdens het schoolexamen getoetst worden; 

2. de inhoud van de onderdelen van het examen; 

3. de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt; 

4. de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen beginnen; 

5. de wijze waarop het herexamen van het schoolexamen plaatsvindt met vermelding van de 

gevallen waarin een herexamen mogelijk is; 

6. de regels voor de beoordeling van toetsen en de totstandkoming van de cijfers voor het 

schoolexamen van een kandidaat; 

7. de beroepsprocedure; 

8. getoetste eindtermen per schoolexamen 

 

 

Het PTA wordt als zodanig opgesteld dat het zowel gemakkelijk leesbaar als 

leerling/oudervriendelijk is. 

Ook het PTA wordt door het bevoegd gezag uiterlijk vrijdag 29 juli 2016 toegezonden aan de 

Inspectie Onderwijs en uiterlijk maandag 12 september 2016 uitgereikt aan de kandidaten. 

Indien na indiening bij de Inspectie nog wijzigingen in het PTA worden aangebracht, dient 

dit zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de Inspectie, doch uiterlijk 10 

werkdagen na de wijziging.  
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1.4. Taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag 

Het bevoegd gezag is volgens artikel 32 lid 3, 2
e
 volzin van de Lvo voortgezet onderwijs 

(PB. 1979, no. 29, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2008, no. 84) en artikel 2, 3, 8, 9, 12 en 

15 van het Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. te allen tijde de uiteindelijke 

verantwoordelijke voor het verloop van de examens op haar scholen. Het bevoegd gezag is 

verantwoordelijk voor een deugdelijke uitvoering van de afname van examens, de 

beoordeling van examenwerken en de vastlegging van behaalde cijfers bij de examens. 

Tevens ziet het bevoegd gezag er op toe dat alle fasen van het examen (voorbereiding, 

uitvoering en afronding/afsluiting en evaluatie) op een verantwoorde wijze geschieden. 

Geconstateerde onregelmatigheden tijdens één van de fasen, worden direct gerapporteerd aan 

de Inspectie. 

1.5. Taken en verantwoordelijkheden examenvoorzitter en examencommissie 

De wet geeft een scala van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan de directeur 

van de school. In het onderstaande komen deze limitatief aan de orde. Vermeld zij dat het 

examen, als deel van het onderwijs, een primaire verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag is.  

 

De directeur van de school en de examinatoren vormen samen de examencommissie en 

nemen het examen af onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De directeur is 

tevens voorzitter van de examencommissie. In deze hoedanigheid wijst de voorzitter één van 

de examinatoren van de school aan als secretaris. De docent die belast is met het geven van 

onderwijs in enig jaar waarover het schoolexamen zich uitstrekt, is examinator in dat 

betreffende schooljaar. 

 

De voorzitter instrueert de secretaris en examinatoren voor een deugdelijke afname van 

examens, beoordeling van examenwerken en vastlegging van bij de examens behaalde cijfers. 

Hier is de opmerking op zijn plaats dat het uitoefenen van controle op de uitvoering van deze 

taken een ‘must’ is. De voorzitter is in elk opzicht verantwoordelijk voor een deugdelijk 

verloop van het eindexamen. Bij ongeregeldheden neemt de voorzitter als verantwoordelijke 

voor het examen geëigende maatregelen (Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o. en v.w.o. artikel 

34 lid 1 t/m 4). Deze stelt een rapport op na de nodige stappen te hebben ondernomen en 

zendt een afschrift van dit rapport naar de Inspectie (Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.v.o. en 

v.w.o. artikel 34 lid 5).  

Verder zorgt de voorzitter ervoor dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot 

de aanvang van de toets die aan de kandidaten wordt voorgelegd. In die zin is hij/zij 

verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking. 

 

De examencommissie streeft naar het realiseren en instandhouden van effectief examineren 

en ziet nauwkeurig toe op een objectieve, kwalitatief goede en doelmatige wijze van 

examineren. 
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De examencommissie heeft de volgende taken:  

a) het bewaken van de kwaliteit van de organisatie, de afname, de beoordeling en 

vastlegging van cijfers van de examens; 

b) het archiveren van examenwerken en inherent hieraan het regelen van inzage voor 

belanghebbenden; 

c) het behandelen van verzoeken van kandidaten voor het treffen van bijzondere 

maatregelen bij een schoolexamen of toets, wegens persoonlijke omstandigheden van die 

kandidaat;  

d) het doorgeleiden van verzoeken van kandidaten voor vrijstelling of ontheffing naar de 

Inspectie Lb eindexamens v.s.b.o., h.a.vo., v.w.o artikel 47/48; 

e) het inhoudelijk afwegen welke examenkandidaten met een beperking op grond van een 

deskundigenverklaring en het bewandelde voortraject in aanmerking komen voor het 

afleggen van examen op een aangepaste wijze; 

f) het melden van de kandidaten met een beperking a.h.v. de volgens het formaat in te 

leveren Lijst examenkandidaten met beperking 2016-2017 (zie bijlage L) en de 

Trajectverklaring (zie bijlage M) tegelijk met het Ex-6 formulier uiterlijk op woensdag 

31 augustus 2016; 

g) het hanteren van de voorschriften en richtlijnen van het examenhandboek; 

h) het opmaken van het examenverslag 2015-2016 volgens formaat (zie bijlage I) wordt 

uiterlijk op vrijdag 30 september 2016 ingeleverd. Het examenverslag 2016-2017 wordt 

uiterlijk op vrijdag 29 september 2017 ingeleverd; 

i) het behandelen van klachten van kandidaten over het primaire besluit van de examinator, 

aangaande de inhoud of de beoordeling van een schoolexamen of toets;  

j) het behandelen van klachten van gecommitteerden over het besluit van de examinator bij 

het toekennen van punten voor examens; 

k) het opstellen van een surveillancerooster;  

l) het organiseren van een voorbereidende bijeenkomst met de gecommitteerden om de 

gang van zaken en werkwijze te bespreken. De bijeenkomst van de v.s.b.o. scholen voor 

de PKL- en PBL-afdeling dient uiterlijk vrijdag 03 maart 2017 te geschieden. Voor 

h.a.v.o./v.w.o. scholen en de TKL afdeling van v.s.b.o. scholen geschiedt dit uiterlijk op 

woensdag 12 april 2017; 

m) het opstellen en opsturen van een centraal praktijkrooster. Voor de v.s.b.o. scholen is de 

uiterlijke inleverdatum vrijdag 10 maart 2017. Ook hier dient het aangeleverde formaat te 

worden gebruikt (zie bijlage E); 

n) het opmaken van een correctiekalender. De correctiekalender dient ter regulering van het 

correctie- en beoordelingsproces. In de correctiekalender worden de data aangegeven 

waarop de verschillende fasen/onderdelen van het correctie- en beoordelingsproces 

moeten starten, alsmede de deadlines voor de afronding. Het aangeleverde formaat dient 

te worden gebruikt (zie bijlage F). De uiterlijke inleverdatum is maandag 10 april 2017. 

De correctiekalender wordt voor v.s.b.o., h.a.vo., v.w.o. ingeleverd bij de Inspectie; 

o) het aanwijzen van een vervanger bij afwezigheid van de examenvoorzitter/secretaris;  

p) het toezien op de correcte en volledige invulling van het bijgevoegde declaratieformulier 

(zie bijlagen G en H). De uiterlijke inleverdatum tezamen met Ex-3 formulier  is 

woensdag 05 juli 2017. 
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De uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden wordt schriftelijk vastgelegd, in het 

PTA of in het examenreglement. 

1.6. AWP Formulieren 

Informatie over het verloop van het eindexamen geschiedt door middel van een zestal 

formulieren. De formulieren dienen ter ondersteuning van de informatieverzameling vanaf  

het begin van het schooljaar waarin het eindexamen plaatsvindt tot de afronding daarvan  

(zie tijdsbalk in bijlage B). Alle formulieren worden nader door de Inspectie gecontroleerd. 

 

Aanleveren van (Ex) formulieren 

De verschillende (Ex) formulieren worden als volgt aangeleverd (zie bijlage A):  

1. digitaal ondertekend in PDF formaat (Ex-1, Ex- 2, Ex -2A, Ex-4, Ex-5, Ex- en Ex-6) 

2. digitaal als Excel bestand (Ex-1, Ex-2, Ex-2A, Ex-4 en Ex-5); 

3. ondertekende hard-copy (Ex-3 = Procesverbaallijsten)  

Deze formulieren dienen tijdig ingediend te worden bij het secretariaat van de Inspectie 

Onderwijs. Indien na inlevering wijzigingen worden aangebracht, dienen de formulieren 

opnieuw te worden opgestuurd. De aangebrachte wijzigingen worden met een begeleidend 

schrijven verantwoord en ondertekend door de examenvoorzitter. 

 

De volgende formulieren, die in het AWP programma zijn opgenomen, dienen gehanteerd te 

worden: 

Formulier Ex-1: een lijst met genummerde alfabetische namenlijst van alle kandidaten met 

aangekruiste vakken waarin elke kandidaat examen doet (uiterlijke inleverdatum is 

donderdag 24 augustus 2016). 

 

Formulier Ex-2: een verzamellijst van gemiddelde schoolexamencijfers, per vak per leerling 

(uiterlijke inleverdatum is woensdag 03 mei 2017). Dit formulier wordt voor ALLE vakken 

vóór de aanvang van het eerste tijdvak ingediend.  

 

Formulier Ex-2A: een verzamellijst apart voor elk vak van examencijfers en scores. Deze 

lijst wordt ondertekend door zowel de examinator als de gecommitteerde 

Na afloop van het praktijkexamen vsbo eerste tijdvak:  

o Ex-2A wordt voor de eerste keer na het eerste tijdvak uiterlijk op woensdag 17 mei 

2017 ingeleverd met de cijfers SE en de scores CPE ingevuld; 

o Ex-2A wordt voor de tweede keer na het eerste tijdvak uiterlijk op woensdag 07 juni 

2017 ingeleverd met de cijfers SE, score CPE en cijfers CPE ingevuld. 

Na afloop van het centraal schriftelijk examen vsbo/havo/vwo eerste tijdvak: 

o Ex-2A wordt voor de eerste keer na het eerste tijdvak uiterlijk op woensdag 07 juni 

2017 ingeleverd met de cijfers SE en de score CE ingevuld; 

o Ex-2A wordt voor de tweede keer na het eerste tijdvak uiterlijk op donderdag 15 juni 

2017 ingeleverd met de cijfers SE, score CE (CPE+CSE), cijfers CE (CPE+CSE) en 

eindcijfer ingevuld.  
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Na afloop van het centraal schriftelijk examen vsbo/havo/vwo tweede tijdvak: 

o Ex-2A wordt voor de eerste keer na het tweede tijdvak uiterlijk op dinsdag 27 juni 

2017 ingeleverd met de cijfers SE en de score CE ingevuld; 

o Ex-2A wordt voor de tweede keer na het tweede tijdvak uiterlijk op maandag 03 juli 

2017 ingeleverd met de cijfers SE, score CE (CPE+CSE), cijfers CE (CPE+CSE) en 

eindcijfer ingevuld.  

 

Indien in het Ex-2A formulier fouten of onregelmatigheden door de Inspectie worden 

geconstateerd, wordt de bekendmaking van de uitslag verdaagd. 

 

Formulier Ex-3: een procesverbaallijst van toezicht voor het centraal examen (NB: dit 

formulier heeft 2 kanten en wordt aan beide kanten ingevuld en ingeleverd, tezamen met 

de declaratieformulieren (uiterlijke inleverdatum is woensdag 05 juli 2017).  

 

Formulier Ex-4: een lijst van kandidaten voor het 2
e
 tijdvak, i.e. kandidaten die een 

herexamen doen en kandidaten, die om een geldige reden verhinderd waren het examen 

tijdens het eerste tijdvak te voltooien (uiterlijke inleverdatum is vrijdag 16 juni 2017).  

 

Formulier Ex-5 bestaat uit 4 onderdelen:  

a. Voorblad 

b. Overzicht van uitslagen in absolute waarde 

c. Overzicht van uitslagen in procentuele waarde 

d. Een verzamellijst van eindcijfers van de school- en centraal schriftelijk examen; 

 

Een verzamellijst van eindcijfers wordt na het 1
ste

 tijdvak, uiterlijk donderdag 15 juni 2017, 

zo spoedig mogelijk na de vergadering van de examencommissie waarin wordt vastgesteld 

welke kandidaten zijn geslaagd of afgewezen voor het eindexamen ingeleverd bij de 

Inspectie.  

 

Een verzamellijst van eindcijfers èn de overige onderdelen van het Ex-5 worden na het 2
e
 

tijdvak uiterlijk woensdag 05 juli 2017.  

 

Formulier Ex-6: lijst met bewijs van kennis (vrijstelling), per kandidaat en per vak en 

toegekend cijfer (de uiterlijke inleverdatum voor het schooljaar 2016-2017 is woensdag 31 

augustus 2016 en de uiterlijke inleverdatum voor het schooljaar 2017-2018 is donderdag 31 

augustus 2017). 

 

Indien een kandidaat op een dagschool in het voorgaande examenjaar is gezakt, kan deze in 

aanmerking komen voor een bewijs van kennis (vrijstelling) voor één of meer vakken. De 

kandidaat moet tenminste een 7 als eindcijfer hebben behaald, met dien verstande dat het 

cijfer van het schoolexamen en, indien van toepassing, van het centraal examen van dat vak 

tenminste 6.0 bedraagt (Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 1o).  
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Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 47 geldt uitsluitend voor kandidaten op 

een avondschool of dagavondschool. Ook voor deze leerlingen moet een Ex-6 worden 

ingeleverd. Daarop wordt aangegeven voor welk(e) vak(ken) de leerlingen een 

certificaat hebben en aan welke scho(o)l(en)  dit/deze certifica(a)ten gehaald is/zijn. 

In de tijdsbalk opgenomen in bijlage B wordt aangegeven op welke momenten de 

verschillende formulieren door het bevoegd gezag c.q. scholen ingeleverd dienen te worden 

bij het secretariaat van de Inspectie Onderwijs. 

1.7. Inzage belanghebbenden en archivering examenwerk 

Overeenkomstig artikel 52 Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. wordt het schriftelijk 

werk van het centraal examen en het schoolexamen van de kandidaten, de opgaven, de 

beoordelingsnormen en het door de voorzitter en secretaris van de examencommissie 

getekend Ex-5 formulier, gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag 

in het archief van de school bewaard door de voorzitter van de examencommissie ter inzage 

voor de belanghebbenden. Ook de ingevulde en getekende verklaringen van zowel de 

examinator als de gecommitteerde (zie bijlage N en O) worden samen met het werk bewaard. 

Inzage en archivering van het examenwerk verloopt volgens het ‘Voorschrift inzage en 

bewaren examenwerk’ (zie hoofdstuk 5.3). 

1.8. Mogelijkheden van beroep 

Scholen die examens afnemen hebben een commissie van beroep die de verzoeken behandelt 

die door kandidaten worden ingediend. Een commissie van beroep is verplicht. De commissie 

van beroep bestaat uit de voorzitter van de examencommissie en docenten van de school. De 

beroepsprocedure dient in het PTA van de school te worden vastgelegd. 

1.9. Gecommitteerden 

De Minister wijst door tussenkomst van de Inspectie Onderwijs voor elke school één of meer 

gecommitteerden aan voor centraal praktijkexamens en centraal schriftelijke examens voor 

het eerste tijdvak en tweede tijdvak. De aanwijzing geldt tot na afloop van de herkansing. De 

aangewezen gecommitteerden worden per Ministeriële Beschikking benoemd. Deze 

aanwijzing en vergoeding van gecommitteerden is neergelegd in het Lb eindexamens v.w.o., 

h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 18. Indien de Inspectie Onderwijs het bevoegd gezag om 

gecommitteerden verzoekt, stelt het bevoegd gezag gecommitteerden ter aanwijzing voor.  

1. Als de Minister een leraar van een school als gecommitteerde aanwijst voor een andere 

school, draagt het bevoegd gezag van de eerstgenoemde school er zorg voor, dat de leraar 

diens verplichting nakomt. 

2. De gecommitteerden ontvangen uit ‘s Landskas een bij Ministeriële Beschikking 

vastgestelde vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. 

3. Gecommitteerden kunnen slechts in overleg met Inspectie Onderwijs vervangen worden. 

De examenvoorzitter draagt zorg voor voldoende informatie en zorgt er ook dat elke 

gecommitteerde een informatiefolder van de Inspectie ontvangt (zie bijgevoegde 

folder in bijlage K).  

4. Gecommitteerden worden alvorens de afname van het examen in de gelegenheid gesteld 

om het (praktijk)examen in te zien. Vandaar dat zij vanaf de voorbereiding van het 

(praktijk)examen tot na de afloop van het (praktijk)examen aanwezig dienen te zijn.  
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5. Gecommitteerden worden voor het eerste en tweede tijdvak, inclusief eventuele inzage, 

aangewezen. De voorzitter maakt tijdens de voorbereidende vergadering van het eerste 

tijdvak ook afspraken met de gecommitteerden voor het tweede tijdvak en eventuele 

inzage. Daar het aantal leerlingen in het tweede tijdvak beduidend minder is dan in het 

eerste tijdvak zijn er wellicht minder gecommitteerden nodig in tijdvak 2. De voorzitter 

bepaalt voor het tweede tijdvak welke gecommitteerden worden ingezet en geeft hun 

namen door aan de Inspectie. 

6. Gecommitteerden zijn géén surveillanten en dienen uitsluitend ingezet te worden ter 

observatie van het proces en beoordeling van het eindresultaat bij het CPE. 

7. Gecommitteerden worden tijdens de voorbereidende vergadering op de hoogte gesteld 

wat van hen wordt verwacht. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien een 

gecommitteerde door onvoorziene omstandigheden niet als tweede corrector kan optreden, 

wordt dit tijdig zowel aan de voorzitter van de examencommissie als aan de Inspectie 

Onderwijs doorgegeven. 

8. De voorzitter zorgt ervoor dat het werk zo spoedig mogelijk ná de afname van het 

examen door de examinator wordt nagekeken en kort daarop naar de gecommitteerde 

wordt doorgestuurd volgens de tijdsplanning (zie correctiekalender in de bijlage F). 

 

Voor aangewezen examens in het tweede tijdvak en examens in het derde tijdvak is de 

Landsexamencommissie verantwoordelijk voor het aanwijzen van examinatoren en alle 

daaruit voortvloeiende kosten. 
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2 Centraal Praktijk Examens 

 

In de leerwegen PKL en PBL van de v.s.b.o. scholen worden centrale praktijk examens 

afgenomen. In Examenblad no. 60 zijn de volgende data in de definitieve rooster vastgesteld 

(zie bijlage J):  

o dinsdag 28 maart t/m dinsdag 11 april 2017: het eerste tijdvak Centraal Praktijk 

Examen (CPE) in het v.s.b.o., PKL en PBL; 

o donderdag 08 juni t/m woensdag 14 juni 2017: het tweede tijdvak Centraal Praktijk 

Examen (CPE) vsbo, PKL en PBL. 

 

2.1 Procedures eerste tijdvak 

Tijdens het eerste tijdvak legt de kandidaat het eerste tijdvakexamen af. De procedures voor 

de handelswijze worden onderverdeeld in de voorbereiding, uitvoering en 

afronding/afsluiting van het praktijkexamen. 

2.1.1 Voorbereiding praktijkexamen 

Bij de voorbereiding van de praktijkexamens is het volgende van kracht: 

o de school stelt de kandidaten ruimschoots vóór de afname van het examen in kennis van 

de datum, de begin- en eindtijd en de plaats van de examenafname; 

o de examinator informeert de kandidaten over de gang van zaken tijdens het examen en 

over de wijze van beoordeling; 

o de examenvoorzitter draagt er zorg voor dat alle materialen, machines en gereedschappen 

die op de lijst met benodigdheden staan, aanwezig zijn; 

o de te gebruiken materialen en middelen worden vóór de aanvang en niet tijdens het 

examen gecontroleerd; 

o het ETE levert de instructie voor de examinatoren aan. Bij die instructie wordt ook 

aangegeven welke informatie vóór de praktijkexamens aan de kandidaten mag worden 

meegedeeld; 

o de school draagt er zorg voor dat er een examenrooster op een zichtbare plaats hangt (bv. 

een mededelingenbord). Ook draagt zij zorg voor een lijst met namen van de kandidaten, 

datum, examentijden en plaats; 

o de examenvoorzitter houdt een logboek bij waarin het volgende wordt vermeld: 

- de datum en tijd(sduur) voor inzage van de opdracht van het praktijkexamen, 

- alsook de ‘Instructie voor de examinator’;  

- namen van de aanwezige examinator én gecommitteerde; 

- handtekening ter waarborging van de geheimhouding. 

o er hangt in elk examenlokaal of praktijkexamenruimte een functionerende klok op een 

voor alle kandidaten zichtbare plaats; 

o het examenlokaal moet voldoen aan algemeen geldende veiligheidsvoorschriften; 

o de surveillanten dienen actief toezicht te houden.  

 

Voor de eenduidigheid wie er allemaal betrokken zijn bij de afname van het praktijkexamen, 

wordt een praktijkrooster CPE uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 volgens het bijgevoegde 

voorbeeld (zie bijlage E) bij het secretariaat van de Inspectie Onderwijs ingeleverd. 
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Bij de voorbereiding ligt een procesverbaallijst (Ex-3 formulier) klaar in het praktijk lokaal 

welke dient te worden ingevuld.  

 

Het procesverbaal bevat de volgende informatie: 

1. naam van de school: 

2. klas en leerweg; 

3. namen en handtekeningen van de kandidaten; 

4. verloop en eventuele bijzonderheden van het schriftelijke examen (afwezige leerlingen, te 

laatkomers, leerlingen die het lokaal tussendoor verlaten met vermelding van het tijdstip, 

leerlingen met aangepaste wijze van examinering - bv. extra tijd - en eventuele 

ongeregeldheden); 

5. handtekeningen van de toezichthouders. 

 

Er dient in elk lokaal waar examen wordt afgelegd een procesverbaallijst aanwezig te zijn. De 

Inspectie kan een kopie van de procesverbaallijst opvragen.  

2.1.2 Uitvoering praktijkexamen 

Het praktijkexamen wordt uitgevoerd in de aanwezigheid van de examinator en de 

gecommitteerde. Beiden dienen gedurende het gehele examen aanwezig te zijn. De Inspectie 

maakt tijdens de oogrondes bij het CPE-toezicht gebruik van een checklist CPE  

(zie bijlage C). 

2.1.3 Afronding/afsluiting praktijkexamen 

Na de afname van de praktijkexamens dient het volgende in acht te worden genomen: 

o De examenvoorzitter levert de ingevulde procesverbaallijsten Ex-3 formulier aangehecht 

aan de corresponderende declaratieformulieren in bij het secretariaat van de Inspectie 

Onderwijs uiterlijk woensdag 05 juli 2017; 

o Gecommitteerden worden ingezet om tijdens het praktijkexamen naast de examinator, de 

verrichtingen van de kandidaat te beoordelen; 

o De verrichtingen van de kandidaat worden beoordeeld aan de hand van het 

correctievoorschrift dat door het ETE is aangeleverd, te weten de ’Instructie voor de 

Examinator’; 

o De examinator en de gecommitteerde beoordelen afzonderlijk van elkaar, om daarna in 

onderling overleg de (eind)score vast te stellen;  

o Indien de examinator en de gecommitteerde het niet eens zijn over de scores, worden de 

scores gemiddeld. Indien na middeling de score een breuk is, wordt de score naar boven 

afgerond. Als de examinator en gecommitteerde weigeren te middelen, dan beslist de 

Inspectie Onderwijs in deze. De overeengekomen eindscore wordt dan ingevuld op het 

Ex-2A formulier, dat wordt ondertekend door zowel de examinator als de 

gecommitteerde; 

o Het Ex-2A formulier wordt (voor de eerste keer), na invulling van de scores 

ondertekend en voordat de omzettingstabellen bekend zijn, gescand en digitaal 

opgestuurd naar het secretariaat van de Inspectie Onderwijs, uiterlijk op woensdag 

17 mei 2017; 

o Op het moment dat de omzettingstabel bekend is, wordt een cijfer toegekend aan de 

overeengekomen score. Ook hier tekenen zowel de examinator als de gecommitteerde; 
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o Het Ex-2A formulier wordt (voor de tweede keer), na invulling van de scores en 

cijfers ondertekend, gescand en digitaal opgestuurd naar het secretariaat van de 

Inspectie Onderwijs, uiterlijk op vrijdag 07 juni 2017. 

 

N.B.: De Ex-2A formulieren voor alle vakken van het CPE dienen ingediend te worden 

conform aangegeven data in de tijdsbalk (zie bijlage B). 

2.2 Procedures tweede tijdvak 

Tijdens het tweede tijdvak legt de kandidaat examen af in: 

o vak(ken) die hij/zij tijdens het eerste tijdvak om geldige redenen heeft gemist. 

o één vak, conform Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 41. 

 

N.B.: Alle procedures voor het eerste tijdvak die zijn neergelegd in 2.1, gelden ook voor 

het tweede tijdvak. 
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3 Centraal Schriftelijk Examens 

3.1. Tijdvakken Centraal Schriftelijk Examens 

Het Centraal Examen bestaat uit een eerste, tweede en derde tijdvak (Lb eindexamens v.w.o., 

h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 19). Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste 

leerjaar. Het derde tijdvak wordt, indien nodig, aansluitend aan het laatste leerjaar 

afgenomen. 

 

Het ETE is verantwoordelijk voor de vaststelling van de rooster van de Centrale Examens 

v.s.b.o., h.a.v.o en v.w.o. Tevens geeft zij richtlijnen welke hulpmiddelen toegestaan zijn 

tijdens het examen. In Examenblad no. 60 zijn de volgende data in de definitieve rooster 

vastgesteld (zie bijlage J): 

 

De periode waarin de centrale examens gepland staan loopt van 08 mei t/m 23 juni 2017 en 

de tijdvakken zijn als volgt ingedeeld: 

o maandag 08 mei t/m maandag 29 mei 2017: het eerste tijdvak Centraal Eindexamen (CE) 

h.a.v.o./v.w.o.  

o woensdag 10 mei t/m woensdag 24 mei 2017: het eerste tijdvak Centraal Eindexamen 

(CE) v.s.b.o.  

o maandag 19 juni t/m vrijdag 23 juni 2017: het tweede tijdvak Centraal Eindexamen (CE) 

v.s.b.o./h.a.v.o./v.w.o. 

o augustus 2017: het derde tijdvak Centraal Eindexamens (CE) v.s.b.o./h.a.v.o./v.w.o. 

 

3.2. Procedures eerste tijdvak 

Vóór de aanvang (uiterlijk woensdag 03mei 2017) van de centraal examenperiode, maakt de 

voorzitter van de examencommissie het volgende aan de kandidaten bekend: 

1. cijfers die behaald zijn voor het schoolexamen van ALLE vakken; 

2. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; 

3. de beoordeling van het sectorwerkstuk (v.s.b.o.)/profielwerkstuk (h.a.v.o./v.w.o.). 

Uiterlijk woensdag 03 mei 2017 stuurt de voorzitter het Ex-2 formulier op aan het 

secretariaat van de Inspectie Onderwijs. Indien na de inlevering wijzigingen worden 

aangebracht, dienen de formulieren opnieuw te worden opgestuurd. De aangebrachte 

wijzigingen worden met een begeleidend schrijven verantwoord en ondertekend door de 

examenvoorzitter. 

De Inspectie maakt tijdens de oogrondes bij het CSE-toezicht gebruik van een checklist CSE 

(zie bijlage D). 

3.2.1. Voorbereiding en inrichting eindexamenruimte 

Om een soepel verloop van het eindexamen te bewerkstelligen, dienen, naast de inrichting 

van de examenruimte, ook enkele voorbereidende werkzaamheden te worden getroffen. Deze 

zijn: 
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o de tijdsduur wordt voorin op het bord aangeduid; 

o er hangt een functionerende klok op een voor alle examenkandidaten zichtbare plaats; 

o er is voldoende afstand tussen de tafels en/of banken van de examenkandidaten; 

o er zijn reserve batterijen beschikbaar voor rekenmachines; 

o er zijn enkele reserve rekenmachines beschikbaar;  

o er liggen enkele extra potloden en pennen klaar; 

o kladpapier en uitwerkpapier liggen klaar op de tafels; 

o de omgeving is gunstig om er te kunnen werken. De kandidaten mogen geen overlast 

ondervinden van binnen noch buiten de school. 

3.2.2. Uitvoering eindexamen 

Bij de start van het examen dient het volgend in acht te worden genomen: 

o tassen van de kandidaten zijn voor in de klas of in een ander lokaal; 

o mobiele telefoons zijn uit en opgeborgen in de tas; 

o de toegestane hulpmiddelen zijn conform het Examenblad; 

o hulpmiddelen worden door de school geleverd. Indien kandidaten zelf hun hulpmiddelen 

meenemen, dienen deze vóór het examen te zijn gecontroleerd;  

o bij het openen van de enveloppe wordt gecontroleerd of deze de juiste opgaven bevat; 

o de examendocumenten die de kandidaten krijgen worden benoemd en gecontroleerd; 

o examenkandidaten zijn tot maximaal 30 minuten na de aanvang van het examen 

toegelaten. 

3.2.3. Surveillance eindexamen  

Surveillance is tijdens het eindexamen van cruciaal belang. Het toezicht tijdens het Centraal 

Examen geschiedt door de aangewezen surveillanten. In elk lokaal van een school waar een 

Centraal Examen wordt afgenomen, zijn tenminste twee surveillanten aanwezig. Als bewijs 

hiervan MOETEN surveillanten bij het betreden van de examenzaal het proces-verbaal (Ex-3 

formulier) tekenen voor aanwezigheid met vermelding van de tijd die ze gesurveilleerd 

hebben. 

De taak van de surveillant behelst het volgende: 

o de surveillanten controleren nauwkeurig of alle examenkandidaten aanwezig zijn en 

noteren dit op de procesverbaallijst nl. het Ex-3 formulier; 

o de surveillanten letten nauwkeurig op of de examenkandidaten de instructies voor het 

maken van het examen correct opvolgen; 

o te allen tijde zijn er tenminste twee surveillanten in het lokaal aanwezig; 

o er is een surveillancerooster en de afwisseling van surveillanten geschiedt zo vlot 

mogelijk;  

o de surveillanten vermelden alle bijzonderheden die zich tijdens het examen voordoen op 

de procesverbaallijst; 

o eventueel geconstateerde fraude wordt gemeld aan de voorzitter van de examencommissie. 

De examenvoorzitter meldt de fraude schriftelijk aan het secretariaat van de Inspectie 

Onderwijs. Artikel 13 van het Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. treedt op dat 

moment in werking; 
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o bij het inleveren van het gemaakte werk door de examenkandidaat geldt het ‘Voorschrift 

inname examenwerk’ (zie hoofdstuk 5.3).  

3.2.4. Toelichting op de procesverbaallijst van toezicht 

De aangewezen surveillanten maken na afloop een procesverbaal op van het centraal examen 

en leveren dit in samen met het gemaakte werk bij de voorzitter van de examencommissie.  

Voor elk examen wordt een procesverbaallijst ingeleverd met de vermelding van de volgende 

elementen: 

1. naam van de school; 

2. klas en leerweg; 

3. namen en handtekeningen van de kandidaten; 

4. verloop en eventuele bijzonderheden van het schriftelijke examen; 

5. de handtekeningen toezichthouders. 

De gebruikte codes voor de aanduiding van klassen en leerwegen worden omschreven. 

De procesverbaallijsten van de centraal praktijk- en de centraal schriftelijke examens worden 

gerangschikt op vak en gecommitteerde (voor zover dit mogelijk is) en worden samen met de 

volledig ingevulde declaratieformulieren ingeleverd bij het secretariaat van de Inspectie 

Onderwijs. 

3.2.5. Het einde van het eindexamen 

De examenkandidaten verlaten de examenzaal wanneer zij klaar zijn met hun werk. Inname 

van het examenwerk verloopt volgens het ‘Voorschrift inname examenwerk’ (zie hoofdstuk 

5.3). De beoordelingsprocedure verloopt volgens het ‘Voorschrift eerste en tweede correctie’ 

(zie hoofdstuk 5.4). 

Het Ex-2A formulier, met de overeengekomen scores ondertekend door zowel de 

examinator als de gecommitteerde, wordt (voor de eerste keer), na invulling van de 

scores ondertekend en voordat de omzettingstabel bekend is, gescand en digitaal 

opgestuurd naar het secretariaat van de Inspectie Onderwijs, uiterlijk woensdag 07 juni 

2017. 

N.B.: De Ex-2A formulieren voor alle vakken van het CPE dienen tezamen met de Ex 

2A-formulieren voor alle vakken van het CSE ingediend te worden conform aangegeven 

datum in tijdsbalk (zie bijlage B). 

3.3. Procedures tweede tijdvak 

Vóór de aanvang van het tweede tijdvak doch uiterlijk donderdag 15 juni 2017 wordt bij het 

secretariaat van de Inspectie Onderwijs ingediend het complete Ex-5 formulier voor de eerste 

keer na het eerste tijdvak.  

 

Vóór de aanvang van het tweede tijdvak doch uiterlijk vrijdag 16 juni 2017 wordt bij het 

secretariaat van de Inspectie Onderwijs ingediend het Ex-4 formulier, dat is een overzicht 

van het vak of de vakken waarin elke kandidaat het tweede tijdvak examen zal afleggen. 
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Tijdens het tweede tijdvak legt de kandidaat examen af in: 

o vak(ken) die hij/zij tijdens het eerste tijdvak om geldige redenen heeft gemist;  

o één vak, conform Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 41.  

 

In overleg met de Inspectie Onderwijs bepaalt de voorzitter van de examencommissie 

hoeveel toetsen maximaal afgenomen worden ingeval een kandidaat met geldige reden 

meerdere examens heeft gemist. De mogelijkheid bestaat dan om op grond van Lb 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 19 lid 4, het centraal examen voor meer dan 

twee toetsen te voltooien. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden, 

aldus Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 29. 

 

N.B.: Alle procedures voor het eerste tijdvak die zijn neergelegd in 3.2, gelden ook voor 

het tweede tijdvak 

3.4. Bekendmaking uitslag 

Conform Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 40 lid 2 wordt de uitslag 

aangetekend op het Ex-5 formulier ingediend. Dit formulier bestaat uit een verzamellijst van 

eindcijfers en een statistische opgave, zijnde het voorblad, een overzicht van uitslagen in 

absolute waarde en een overzicht van uitslagen in procentuele waarde. Dit formulier wordt na 

het 1
ste

 tijdvak (voor de eerste keer) uiterlijk donderdag 15 juni 2017 ingeleverd.  

 

Het complete Ex-5 formulier wordt na het 2
e
 tijdvak (voor de tweede keer) uiterlijk 

woensdag 05 juli 2017 ingediend. 

3.5. Declaraties van gecommitteerden 

De indiening van één (1) declaratieformulier per gecommitteerde voor het eerste en tweede 

tijdvak geschiedt bij het secretariaat van de Inspectie Onderwijs. De examenvoorzitter levert 

de declaratieformulieren aangehecht aan de corresponderende ingevulde procesverbaallijsten 

in bij het secretariaat van de Inspectie Onderwijs op de afgesproken datum (zie tijdsbalk 

bijlage B). 

 

De Inspectie verwerkt deze inhoudelijk, controleert grondig en stuurt deze, ter financiële 

afhandeling, naar het Ministerie van Financiën door. Verkeerd of niet volledig ingevulde 

declaratieformulieren worden niet in behandeling genomen door de Inspectie en ter 

correctie geretourneerd aan de betreffende instantie. Dit vertraagt het verwerkingsproces 

voor de uitbetaling van de gecommitteerden. 

NB: De Inspectie is niet verantwoordelijk voor de uitbetaling, maar verricht slechts de 

inhoudelijke en administratieve verwerking. 

3.5.1. Vaststelling aantal gecorrigeerde werken 

Zowel bij het overhandigen van het examenwerk aan de gecommitteerde als bij het 

retourneren hiervan tekenen de voorzitter van de examencommissie en de gecommitteerde ter 

bevestiging van het aantal gemaakte opgaven. Hierbij worden eventuele kanttekeningen van 

de gecommitteerde met betrekking tot de correctie en beoordeling ingeleverd op de 

verklaring voor examinator en gecommitteerde(zie bijlage N en O).  
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3.5.2. Invulling declaratieformulieren 

De Inspectie Onderwijs benadrukt dat bij het invullen van declaratieformulieren goed gelet 

dient te worden op het volgende: 

 de gecommitteerden vullen het declaratieformulier in nadat de bijbehorende toelichting 

is doorgenomen; 

 declaratieformulieren worden gelijk na de verrichte werkzaamheden ingeleverd; 

 declaratieformulieren moeten bij indiening volledig zijn ingevuld en voorzien zijn van: 

 een stempel van de school  

 de handtekening van de voorzitter van de examencommissie 

 de handtekening van de gecommitteerde. 

 de voorzitter controleert, voordat de formulieren worden opgestuurd, of de 

persoonlijke gegevens, datum, de handtekeningen en stempel op elk formulier 

voorkomen. 

 

Voor elke gecommitteerde wordt per school één declaratieformulier ingediend. Alle 

nagekeken werken van het 1
e
en 2

e
 tijdvak, data en tijden van de praktische examens en, 

vergaderdata worden allen op één en hetzelfde formulier ingevuld. Ook de 

aanvangstijden, eindtijden én data van de praktijkexamens dienen vermeld te worden. Per 

dag wordt maximaal ANG 250, - voor praktijkexamens vergoed (P.B.1994, no. 149 zie 

toelichting bijlage G en H) en verder worden er slechts twee vergaderingen vergoed. De 

data en tijden van deze vergaderingen moeten nauwkeurig ingevuld zijn. 

 bij het onderdeel ‘aantal nagekeken examenwerken’ worden de nagekeken aantallen 

ingevuld in de daarvoor bestemde hokjes. 

 invulling van de gegevens geschiedt met een blauwe of zwarte pen. 

 declaraties van de gecommitteerden worden uiterlijk woensdag 05 juli 2017 ingediend bij 

het secretariaat van de Inspectie Onderwijs, vergezeld van een kopie van de bijhorende 

procesverbaallijsten (Ex-3 formulier). 

 niet ondertekende, onvolledige of foutief ingevulde declaratieformulieren worden niet in 

behandeling genomen en worden teruggestuurd naar de desbetreffende school. Zowel de 

voorzitter van de examencommissie als de gecommitteerde zijn verantwoordelijk voor het 

volledig invullen hiervan. Teruggestuurde declaratieformulieren die na vrijdag 07 juli 

2017 worden ingediend, worden pas na vrijdag 19 januari 2018 afgehandeld. 

3.6. Procedures derde tijdvak 

Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door de 

landsexamencommissie (ETE).  

Indien een kandidaat in het tweede tijdvak verhinderd is, of wanneer de kandidaat het 

centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt deze in de gelegenheid 

gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de landsexamencommissie het eindexamen te 

voltooien.  

Kandidaten die verhinderd waren tijdens het examen in het tweede tijdvak door ziekte of als 

gevolg van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid komen in aanmerking 

om in het derde tijdvak het centraal examen te voltooien, conform Lb eindexamens v.w.o., 

h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 29 lid 2.  
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De voorzitter van de examencommissie meldt de kandidaat uiterlijk twee werkdagen na de 

einduitslag aan zowel bij de voorzitter van de landsexamencommissie (ETE) als het 

secretariaat van de Inspectie Onderwijs.  

3.6.1. De landsexamencommissie 

Landsexamens zijn de examens die afgelegd worden voor een door de minister in te stellen 

commissie.
1
 Deze commissie wordt de landsexamencommissie genoemd. De Minister van 

Onderwijs is bevoegd om (leden van) de landsexamencommissie te benoemen. Het 

Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) vervult (al jaren) de rol van 

landsexamencommissie (zie ook het Examenreglement Landsexamens v.s.b.o. en het 

Examenreglement Landsexamens h.a.v.o/v.w.o. en het Landsbesluit landsexamens v.w.o., 

h.a.v.o., v.s.b.o. P.B. 2016, no.21). 

 

Na afloop van het derde tijdvak deelt de voorzitter van de landsexamencommissie het 

resultaat mede aan de voorzitter van de examencommissie. Deze resultaten worden door de 

examenvoorzitter aan de Inspectie Onderwijs bekend gemaakt. 

  

                                                           
1Zie artikel 57 lid 1 van de Landsverordening voortgezet onderwijs, P.B. 2008, no. 54. 
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4 Aangepaste wijze van examineren 

Het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. (P.B. 2008, no.54, zoals gewijzigd 

bij: P.B. 2009, no.10) regelt in artikel 21 de aangepaste wijze van examineren. De voorzitter 

van de examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het examen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In 

dat geval bepaalt de voorzitter van de examencommissie de wijze waarop het examen wordt 

afgelegd en meldt elke toegekende aanpassing zo spoedig mogelijk aan de Inspectie 

Onderwijs. 

Wanneer er geen sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, dient er 

een deskundigenverklaring te zijn opgesteld door een ter zake deskundige psycholoog of 

orthopedagoog. De examentijd van de desbetreffende toets aangaande het centraal examen 

kan dan met ten hoogste 30 minuten worden verlengd. Een andere aanpassing kan slechts 

worden toegestaan voor zover daartoe in de bovengenoemde deskundigenverklaring ten 

aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan, dan wel indien de aanpassing aantoonbaar 

aansluit bij de begeleidingsadviezen vermeld in de deskundigenverklaring. 

 

De voorzitter van de examencommissie meldt, uiterlijk woensdag 31 augustus 2016 samen 

met het Ex-6 formulier, middels de Lijst examenkandidaten met een beperking (bijlage L) en 

de Trajectverklaring (bijlage M), dit is het bewandelde onderwijstraject vanaf het moment 

dat de school de deskundigenverklaring ontvangt tot en met het examenjaar, aan de Inspectie 

Onderwijs wie de kandidaten zijn die een aangepast examen afleggen. Een kopie van de 

deskundigenverklaring en/of medische indicatie waarop de aanpassing gebaseerd is en de 

trajectverklaring, dienen voor elke kandidaat tegelijkertijd ingeleverd te worden. Het 

‘Voorschrift aangepaste wijze van examineren’ dient gevolgd te worden (zie hoofdstuk 5.1).  

4.1 Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking 

De voorzitter van de examencommissie kan ten aanzien van het school- en centraal examen 

maatregelen treffen die gericht zijn op het bevorderen van de toegankelijkheid van de 

examens voor kandidaten met een beperking. De Inspectie Onderwijs hanteert de richtlijnen 

die zijn opgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) als grondslag voor de 

verschillende beperkingen ten aanzien van de condities en de procedures van de examens. 

Het CvTE schrijft geen hulpmiddelen of aanpassingen voor. Voor de beschikbare en 

toegestane hulpmiddelen bij de examens, wordt daarom verwezen naar de examenbladen van 

het ETE.  

4.1.1 Kandidaten met een visuele beperking  

Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met een 

visuele beperking is geen deskundigenverklaring nodig, een medische indicatie volstaat. 

Tijdverlenging kan meer dan de standaard 30 minuten bedragen, variërend van 50% tot 100% 

van de examentijd. De aanpassing dient gemeld te worden bij de Inspectie Onderwijs.  

4.1.2 Kandidaten met een auditieve beperking 

Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met een 

auditieve beperking is geen deskundigenverklaring nodig, een medische indicatie volstaat.  
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Voorts geldt dat voor kandidaten met een auditieve beperking bij schriftelijke examens geen 

aanpassingen nodig zijn. Indien er toch aanpassingen noodzakelijk zijn, dienen deze gemeld 

te worden bij de Inspectie Onderwijs. 

4.1.3 Kandidaten met een langdurige of chronische ziekte 

Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met een 

langdurige of chronische ziekte, is een medische indicatie vereist die ingeleverd dient te 

worden bij de Inspectie Onderwijs. De aanpassing in de wijze van examineren gebeurt in 

overleg met de Inspectie Onderwijs. Voor kandidaten met diabetes is tijdverlenging ook 

mogelijk. 

 

Let wel: de Inspectie Onderwijs benadrukt hierbij dat ziekten zoals waterpokken, dengue en 

dergelijken niet beschouwd worden als een langdurige of chronische ziekte. Mocht een 

examenkandidaat in het laatste leerjaar langdurig ziek zijn, dan wel lange tijd niet in staat zijn 

onderwijs in het laatste leerjaar te volgen, dan kan een beroep worden gedaan op art 36 lid 7 

van Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. In overleg met de Inspectie Onderwijs 

bepaalt de voorzitter van de examencommissie het verdere verloop van het examen.  

Indien een kandidaat tijdens het examen ziek wordt, dan treedt het ‘Voorschrift ziek worden 

tijdens examen’ (zie hoofdstuk 5.2) in werking. 

4.1.4 Kandidaten met dyslexie 

Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met dyslexie is 

een deskundigenverklaring noodzakelijk en dient gemeld en ingeleverd te worden bij de 

Inspectie Onderwijs. De gangbare aanpassingen voor kandidaten met dyslexie betreffen 

verklanking (audio), een geschikte lettergrootte (vanaf 2013 geldt standaard voor het centraal 

examen Arial 12) en tijdverlenging (ten hoogste 30 minuten). Bij praktijkexamens geldt 

tijdverlenging op maat (slechts voor lees- en schrijfwerk). 

4.1.5 Kandidaten met dyscalculie 

Voor het treffen van aanpassingen in de wijze van examinering bij kandidaten met 

dyscalculie is een deskundigenverklaring noodzakelijk en dient gemeld en ingeleverd te 

worden bij de Inspectie Onderwijs. De voorzitter van de examencommissie kan ten hoogste 

30 minuten tijdverlenging toestaan bij examens met enig rekenwerk (zie Examenblad ETE no. 

60). 

4.1.6 Kandidaten met andere beperkingen 

Voor kandidaten met andere beperkingen, bijvoorbeeld een beperking in het autistisch 

spectrum of ADHD, worden geen aangepaste examens geleverd. De school kan, zonder iets 

aan de exameneisen te wijzigen, de examencondities voor deze kandidaten optimaliseren 

door de voorkoming van afleidingen, het structureren van de afname van het examen en het 

vooraf laten ervaren van de regels bij de afname van het examen. Een deskundigenverklaring 

is noodzakelijk en dient gemeld en ingeleverd te worden bij de Inspectie Onderwijs. De 

voorzitter van de examencommissie dient inhoudelijk na te gaan of in de beschrijving 

duidelijk is dat de beperking leidt tot een belemmering in de wijze van examinering en dat 

tijdverlenging noodzakelijk is.  

 



Handboek Examinering Schooljaar 2016 – 2017                 Inspectie Onderwijs Curaçao Pagina 24  
 

- Eerder genoemd artikel 21 dient niet als automatisme toegepast te worden. Het is niet 

vanzelfsprekend dat degene die een deskundigenverklaring heeft, tijdverlenging krijgt voor 

alle vakken; bijvoorbeeld de kandidaat met een dyscalculieverklaring krijgt dus geen half uur 

extra voor de talen;  

- Enig gezond verstand is gewenst bij de toekenning van tijdverlenging; het beoordelen van 

de vraag of naar redelijkheid door tijdverlenging een belemmering wordt weggenomen, vergt 

een inhoudelijke taxatie van de examenvoorzitter; 

- Indien een kandidaat meerdere beperkingen heeft, bedraagt de totale maximale 

tijdverlenging 30 minuten. 

 

N.B.: Bovengenoemde aanpassingen zijn aan verandering onderhevig. Hierbij geldt dat 

scholen van de meest recente wijziging dienen uit te gaan van het ETE.  
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5 Voorschriften  

 

De Inspectie Onderwijs streeft naar zo helder en eenduidig mogelijke afspraken voor 

procedures tijdens examinering in het Voortgezet Onderwijs. In het kader hiervan zijn 

voorschriften opgenomen in dit handboek.  

 

Verschillende incidenten rondom het examen en tekortkomingen in wet- en regelgeving 

hebben gediend als aanleiding voor het opstellen van de voorschriften. Omdat de praktijk 

uitwijst dat scholen toch geconfronteerd worden met bepaalde situaties met betrekking tot het 

eindexamen, zijn nadere regels hierover geformuleerd in de vorm van voorschriften. 

 

De voorschriften dienen als instrument om de kwaliteit te borgen rondom het eindexamen en 

invulling te geven aan de ruimte die scholen hebben binnen de bestaande wet- en 

regelgeving. De voorschriften beogen helderheid te creëren, zodat de richtlijnen en 

procedures voor ieder eenduidig zijn en als zodanig worden geïnterpreteerd en uitgevoerd. 

Aangezien de voorschriften deel uitmaken van een door de minister bekrachtigd 

document, is het gebruik ervan derhalve niet vrijblijvend. 

 

De voorschriften bevatten de minimale kwaliteitseisen die gesteld kunnen worden aan het 

examen. Alle praktijken die de school al toepast ter bevordering van de kwaliteit dienen 

voortgezet te worden, zolang deze conform wet- en regelgeving geschieden. Het 

standaardvoorschrift is eenvoudig aan te vullen voor gebruik op de eigen school. Hoewel de 

voorschriften scholen ruimte bieden voor aanvulling, dient het standaardvoorschrift per 

onderwerp als uitgangspunt te worden gehanteerd. Voorts handelt de aanvulling door school 

nooit in strijd met wet- en regelgeving. 

 

Over de procedure die de school hanteert met betrekking tot elk van de voorschriften, 

dient een bepaling in het examenreglement te zijn opgenomen.  

 

De voorschriften worden, indien daartoe aanleiding is, jaarlijks aangepast. 
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5.1 Voorschrift aangepaste wijze van examineren 

Kandidaten die vanwege een beperking zijn aangewezen op aanpassing van de 

omstandigheden bij afname van examens, kunnen hiervoor in aanmerking komen conform Lb 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 21. Dit voorschrift is opgesteld om de 

aangepaste wijze van examinering zodanig te regelen, dat het niveau van het examen 

onaangetast blijft en er op een verantwoorde wijze aanpassingen worden toegekend. Door een 

aanpassing mag er namelijk geen afbreuk gedaan worden aan de eisen en inhoud van het 

examen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de eindverantwoordelijke van het 

onderwijsleerproces. 

Voorschrift aangepaste wijze van examinering 

De Inspectie Onderwijs benadrukt dat met betrekking tot de aangepaste wijze van examineren 

de volgende bepalingen gelden: 

 De voorzitter van de examencommissie weegt inhoudelijk af en beslist binnen de kaders 

van de wet welke examenkandidaten met een beperking op grond van een 

deskundigenverklaring/medische indicatie in aanmerking komen voor het afleggen van 

examen op een aangepaste wijze; 

 De voorzitter van de examencommissie doet zo spoedig mogelijk melding aan de 

Inspectie Onderwijs van de kandidaten die op een aangepaste wijze examen afleggen;  

 Bij het toekennen van aanpassingen dient de school altijd de externe eisen die aan het 

examen worden gesteld in acht te nemen, om ongewenste gewenning aan een hulpmiddel 

te voorkomen dat bij het centraal examen en in het vervolgonderwijs niet is toegestaan. 

Dat betekent dat aanpassingen niet zonder meer zijn toegestaan als en omdat ze in het 

voortraject zijn toegepast. Aanpassingen die gelden in het onderwijs moeten derhalve in 

lijn zijn met de aanpassingen die gelden voor examinering. Zeg dus geen aanpassingen 

toe die in strijd zijn met de eisen voor examinering; 

 De voorzitter van de examencommissie kan slechts een aanpassing toestaan indien 

de examenkandidaat reeds in het voorafgaand schooljaar, doch uiterlijk vóór de 

aanvang van het eerste schoolexamen, een deskundigenverklaring inlevert op school;  

 Een deskundigenverklaring zonder begeleidingsadvies of zonder expliciet voorstel over 

welke aanpassing een kandidaat bij het examen nodig heeft, wordt niet beschouwd als een 

deskundigenverklaring zoals bedoeld in bovengenoemd artikel 21; 

 De toegekende aanpassing moet de school vastleggen in het dossier van een leerling en de 

deskundigenverklaring dient op verzoek van de Inspectie Onderwijs onderbouwd en 

overlegd te worden; 

 Ten aanzien van de aanpassingen geldt dat die ook in het voorafgaand onderwijs en in het 

schoolexamen (waar relevant) moeten zijn gebruikt, zodat de examenkandidaat niet op 

het moment van het centraal examen voor het eerst te maken krijgt met het hulpmiddel. 

Een doeltreffende aanpassing stelt de kandidaat namelijk in staat om te laten zien dat hij 

aan de exameneisen voldoet. Niet de vaardigheid en omgang met het hulpmiddel dient te 

worden getoetst, maar de inhoud van het examen; 

 De school mag er bij het examen beslist niet voor kiezen om normen te versoepelen of 

onderdelen van het examen weg te laten, zelf het examen aan te passen, te vergroten, 

toelichting te geven, hoofd- en bijzaken aan te geven, extra informatiemateriaal te 
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verstrekken waarvan de inhoud in het examen wordt getoetst of dat mogelijk een deel van 

de exameneisen vervangt; 

 Als gekozen is voor een aanpassing die buiten de voorschriften valt (bijvoorbeeld een 

andere beoordeling van spelling of het toestaan van een digitaal woordenboek) kan de 

Inspectie ook achteraf het examen ongeldig verklaren, conform Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 33 lid 1. 

 

Voorafgaand aan het examen 

 In het onderwijskundig rapport FO dient te zijn aan gegeven of de leerling de EFO-toets 

met faciliteiten heeft afgelegd; 

 Per individuele leerling wordt bij aanvang van het voortgezet onderwijs, op grond van de 

deskundigenverklaring, beoordeeld welke aanpassingen bij formele toetsen noodzakelijk 

zijn; 

 Hoewel de deskundigenverklaring voor onbepaalde tijd geldig blijft, is het belangrijk om 

het begeleidingsadvies te laten herzien wanneer omstandigheden voor de leerling 

veranderen, bijvoorbeeld bij de overgang van het funderend – naar het voortgezet 

onderwijs, of wanneer er nieuwe inzichten en ontwikkelingen zijn in de 

ondersteuningsmogelijkheden en –behoefte van de leerling. 

 Jaarlijks worden gemaakte afspraken rondom aanpassingen geëvalueerd en zo nodig 

bijgesteld tot de leerling in het voorexamenjaar zit. In het voorexamenjaar is duidelijk 

welke aanpassingen er in de omstandigheden nodig zijn bij het school- en het centraal 

examen; 

 De deskundigenverklaring is het startpunt voor een onderwijstraject waarin de school zo 

goed mogelijk rekening houdt met de leerling met een beperking. Het (centraal) examen 

is een eindpunt. De op het examen toegestane aanpassingen horen derhalve een logisch 

vervolg te zijn van een eerder bewandeld onderwijstraject. Het bewandelde 

onderwijstraject vanaf het moment dat de school de deskundigenverklaring ontvangt tot 

en met het examenjaar wordt per individuele leerling ingevuld op de Trajectverklaring 

(bijlage M); 

 Omdat het belangrijk is dat de extra ondersteuning die de school aanbiedt aansluit bij de 

aanpassingen die de examinering toestaat, moeten de benodigde aanpassingen tijdig in 

kaart gebracht worden. Aangezien het soms meer tijd kost om aanpassingen te realiseren, 

is het belangrijk om zeer duidelijk te wezen naar de verschillende betrokkenen. 
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5.2 Voorschrift ziek worden tijdens het examen 

In het eindexamenbesluit zijn geen bepalingen opgenomen over wat te doen wanneer 

kandidaten ziek worden tijdens het examen. Omdat scholen met deze situatie geconfronteerd 

kunnen worden is onderstaand voorschrift opgesteld. Dit voorschrift geldt uitsluitend voor 

kandidaten die deel hebben genomen en tijdens de zitting van het examen ziek zijn 

geworden. Dit voorschrift geldt niet voor kandidaten die verhinderd zijn wegens ziekte en 

die geen deel hebben genomen aan het examen. Voor deze kandidaten geldt Lb eindexamens 

v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 29 lid 1 en 2. Voor kandidaten van wie vooraf bekend is dat 

zij zich ziek voelen, is het aan te raden van tevoren te peilen in nauw overleg met de 

kandidaat of deelname aan het examen op dat moment wel verstandig is. Bij ziekte van korte 

duur ligt het voor de hand de deelname aan de examinering uit te stellen, bij een ziekte van 

langere duur wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2.3 van dit Examenhandboek. Kandidaten 

dienen zich er namelijk van bewust te zijn dat een melding achteraf, dat zij zich toch niet 

helemaal fit voelden tijdens het maken van het examen, geen reden vormt om het gemaakte 

werk ongeldig te verklaren. Het uitgangspunt is immers: eenmaal gemaakt is gemaakt.  

 

Voorschrift ziek worden tijdens het examen       

Mocht een examenkandidaat ziek worden tijdens het centraal examen, dan geldt het 

volgende:  

 De voorzitter van de examencommissie overlegt in eerste instantie met de kandidaat 

over de vraag of deze het examen kan voortzetten en stelt de kandidaat op de hoogte 

van de gevolgen voor de kandidaat;  

 Indien de kandidaat het examen niet kan voortzetten, maakt de voorzitter van de 

examencommissie op het proces-verbaal melding van het ziek worden van de 

kandidaat tijdens het examen, met instemming en handtekening van de kandidaat; 

 De voorzitter van de examencommissie dient per omgaande een schriftelijk verzoek 

in bij de Inspectie Onderwijs om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk 

ongeldig te verklaren, onder vermelding van de geldige reden;  

 Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 33 lid 1 treedt in werking 

wanneer de voorzitter van de examencommissie een verzoek indient ter beoordeling 

van de Inspectie Onderwijs of er sprake is geweest van een centraal examen dat niet 

op regelmatige wijze heeft plaats gevonden. De Inspectie kan besluiten dat het 

centraal examen bij de kandidaat opnieuw wordt afgenomen;  

 De Inspectie bericht de voorzitter van de examencommissie of de aanvraag 

gehonoreerd is;  

 Indien de Inspectie het werk ongeldig verklaart, beschikt de voorzitter van de 

examencommissie over de ongeldigverklaring van de Inspectie en wordt de kandidaat 

voor het betreffende examen verwezen naar het volgende tijdvak; 

 De voorzitter van de examencommissie informeert de kandidaat schriftelijk over de 

wijze waarop het examen zal worden afgerond.  

 

  



Handboek Examinering Schooljaar 2016 – 2017                 Inspectie Onderwijs Curaçao Pagina 29  
 

5.3 Voorschrift inname, inzage en bewaren examenwerk 

Het enige wat het examenbesluit over de inname, inzage en bewaren van het examenwerk 

voorschrijft is dat het schriftelijk werk van een centraal examen en schoolexamen gedurende 

ten minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard moet worden, ter inzage 

voor belanghebbenden (artikel 52). Over de inname van het examenwerk wordt niets 

vermeld. Het uitgangspunt is dat het examen onder toezicht van de surveillanten plaatsvindt. 

Na het verlaten van het examenlokaal is er geen sprake meer van toezicht van de 

surveillanten en derhalve kan het examenwerk dat buiten de examenzaal is geweest niet meer 

worden ingenomen. Dit voorschrift regelt de inname, inzage en bewaren van het 

examenwerk.  

 

Voorschrift inname examenwerk  

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 24 tot en met 28, beschrijft de taken van de 

surveillanten (zie ook hoofdstuk 3.2.3 van dit Examenhandboek). Deze taken worden 

aangevuld met de volgende richtlijnen:  

 De surveillanten nemen het gemaakte werk in en; 

- controleren of de kandidaat zijn/haar naam en kandidaatsnummer op het 

voorblad en op ieder los blad heeft genoteerd;  

- noteren ten overstaan van de kandidaat op een verzamellijst als bewijs dat een 

kandidaat het werk heeft ingeleverd, het aantal pagina’s, eventuele 

uitwerkbijlage en de tijd van inleveren, gevolgd door een paraaf van de 

surveillant en kandidaat; 

- leveren na afloop van het centraal examen de complete pakketten, met 

examenwerk, examenopgaven, kladpapier en de processen-verbaal, in bij de 

voorzitter van de examencommissie. 

 De regels over inleveren van het examenwerk voor examenkandidaten dient in het 

examenreglement te worden opgenomen. 

 

Voorschrift inzage examenwerk  

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 52 lid 1, beschrijft de inzage van 

examenwerk voor belanghebbende. Inzage gebeurt meestal ter voorbereiding op een 

herkansing. Voor de inzage gelden in elk geval de volgende regels: 

 Inzage geldt voor alle centraal schriftelijke examens na de vaststelling van de uitslag; 

 Inzage is eenmalig en vindt plaats na de vaststelling van de uitslag;  

 Verzoeken voor inzage van het CE moeten uiterlijk 2 weken na bekendmaking van de 

uitslag schriftelijk ingediend worden bij de examenvoorzitter; 

 De examenvoorzitter geeft toestemming tot inzage in het examenwerk; 

 De examenvoorzitter regelt de inzage binnen 6 weken na bekendmaking van de 

uitslag; 

 De inzage van de kandidaat/belanghebbende geschiedt onder toezicht en in de 

aanwezigheid van de examenvoorzitter, de examinator en de gecommitteerde; 

 Indien de kandidaat minderjarig is, moet deze vergezeld zijn van een ouder/voogd; 

 Het is ten strengste verboden dat de kandidaat/belanghebbende tijdens de inzage 

schrijfgerei, mobiele telefoon, camera of tablet bij zich heeft;  
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 Er mogen geen aantekeningen gemaakt worden in het werk en discussie is in principe 

niet mogelijk; 

 Kopiëren, laten kopiëren, scannen, foto’s maken en dergelijke of meenemen van het 

gemaakte werk en/of andere verstrekte documenten is niet toegestaan; 

 Na afloop worden alle ter inzage verstrekte materialen weer ingenomen door school; 

 Na inzage wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat door alle aanwezigen getekend 

wordt; 

 Mocht het examencijfer veranderen na inzage dan dient de voorzitter van de 

examencommissie deze verandering onverwijld schriftelijk te melden aan de 

Inspectie, vergezeld van verklaringen examinator en gecommitteerde (zie bijlage N en 

O), een kopie van het gemaakte werk, de examenopgaven en het correctievoorschrift. 

Ook het gecorrigeerde Ex-5 formulier wordt opnieuw ingediend bij de Inspectie;  

 Inzage voor kandidaten die meedoen aan het derde tijdvak examen is geregeld in 

artikel 17 van het Examenreglement Landsexamens v.s.b.o. en het Examenreglement 

Landsexamens h.a.v.o/v.w.o. In het geval dat een examen geheim is verklaard, is 

inzage door de kandidaat in het gemaakte werk niet mogelijk. Desgewenst kan een 

mondelinge toelichting gegeven worden. 

 

 

Voorschrift bewaren van examenwerk  

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 52, beschrijft het bewaren van 

examenwerk. De voorzitter van de examencommissie draagt, in aanvulling op bovengenoemd 

artikel, zorg voor dat:  

 ook de ingevulde en getekende verklaringen van zowel de examinator als de 

gecommitteerde (zie bijlage N en O) samen met het examenwerk worden bewaard; 

 het archief van de school, waar het examenwerk bewaard wordt, niet toegankelijk is 

voor onbevoegden; 

 de medewerker aan wie het archief van het examenwerk wordt toevertrouwd dit 

zorgvuldig beheert.  
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5.4 Voorschrift eerste en tweede correctie centraal examen  

Het is belangrijk dat zowel de eerste als de tweede correctie integraal plaats vinden. Het 

nakijken door de gecommitteerde heeft niet als doel om de examinator te controleren, maar is 

van belang omdat de kandidaten die examen gedaan hebben het recht hebben op deze tweede 

correctie. Dit voorschrift regelt de procedure van de eerste en tweede correctie van het 

centraal examen. Middels de correctiekalender (zie bijlage F) legt de voorzitter van de 

examencommissie het verloop van de eerste en tweede correctie vast. De correctiekalender 

dient namelijk ter regulering van het correctie- en beoordelingsproces. In de correctiekalender 

worden de data aangegeven waarop de verschillende fasen/onderdelen van het correctie- en 

beoordelingsproces moeten starten, alsmede de deadlines voor de afronding. 

 

Voorschrift eerste correctie centrale examens 

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 30 lid 1 en 2, beschrijft het 

beoordelingsproces van de eerste correctie:  

 De voorzitter van de examencommissie doet het gemaakte werk van het centraal 

examen met een exemplaar van de opgaven, een exemplaar van de 

beoordelingsnormen en het procesverbaal van het examen toekomen aan de 

examinator van het desbetreffende vak; 

 De examinator beoordeelt het examenwerk binnen een bepaalde termijn en retourneert 

dit aan de voorzitter van de examencommissie; 

 Een ingevulde en ondertekende verklaring van de examinator dat de correctie 

conform het bepaalde in artikel 30 en 31 is uitgevoerd (zie format verklaring 

examinator bijlage N) wordt ingeleverd bij de voorzitter van de examencommissie.  

Voorafgaand aan de tweede correctie 

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 18, beschrijft de aanwijzing van 

gecommitteerden ten behoeve van de tweede correctie: 

 De gecommitteerde wordt als tweede corrector ingezet om naast de examinator (eerste 

corrector) het examenwerk te beoordelen. Deze aanwijzing geldt tot na afloop van de 

herkansing en eventuele inzage; 

 De Inspectie Onderwijs benadrukt dat de voorzitter van de examencommissie te allen 

tijde verantwoordelijk is en blijft voor een correcte overhandiging van de 

examenwerken. Het bevoegd gezag draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid in 

deze; 

 Het verdient aanbeveling extra aandacht te besteden aan een vlotte procesgang op 

school en te bezien in welke mate verantwoorde versnelling mogelijk is met name 

voor wat betreft het verzenden en verspreiden van het na te kijken examenwerk. 

 

Voorschrift tweede correctie centrale examens 

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 30 lid 3 en 4, beschrijft het 

beoordelingsproces van de tweede correctie:  

 De voorzitter van de examencommissie stuurt het door de examinator beoordeelde 

examenwerk zo spoedig mogelijk door aan de betrokken gecommitteerde.  

 

Verder doet de voorzitter een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen 
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(correctiemodel en normering), het procesverbaal, evenals de regels voor het bepalen 

van de score aan de gecommitteerde toekomen;  

 De gecommitteerde beoordeelt zo spoedig mogelijk het examenwerk en retourneert 

dit aan de voorzitter van de examencommissie;  

 Een ingevulde en ondertekende verklaring van de gecommitteerde dat de correctie 

conform het bepaalde in artikel 30 en 31 is uitgevoerd (zie format verklaring 

gecommitteerde bijlage O) wordt ingeleverd bij de voorzitter van de 

examencommissie.  

Procedure vaststelling scores en cijfers centraal examen 

Lb eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. artikel 32, beschrijft de procedure voor het 

vaststellen van scores en cijfer van het centraal examen: 

 Bij de beoordeling is het correctievoorschrift bindend. Zowel de examinator als de 

gecommitteerde mogen dus niet afwijken van het correctievoorschrift; 

 Na de tweede correctie worden de scores en cijfers vastgesteld. Dit gebeurt in nauw 

onderling overleg tussen de examinator en de gecommitteerde; 

 De examinator en de gecommitteerde moeten er zelf alles aan doen om tot 

overeenstemming te komen; 

 Indien de examinator en de gecommitteerde het niet eens zijn over de scores, worden 

de scores gemiddeld. Indien na middeling de score een breuk is, wordt de score naar 

boven afgerond. Als de examinator en gecommitteerde weigeren te middelen, dan 

beslist de Inspectie Onderwijs in deze door een derde gecommitteerde in te zetten. De 

cijferlijst met de overeengekomen scores en cijfers wordt door zowel de examinator 

als de gecommitteerde ondertekend op Ex-2A formulier. 
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Slot 

 

De Inspectie Onderwijs heeft het volste vertrouwen dat met de uitgave van dit handboek 

wederom een handvat is gegeven voor de succesvolle uitvoering van de examens van 2016-

2017. Zij staat open voor eventuele suggesties voor de optimalisering van dit document voor 

het volgend examenjaar. 

Met dit handboek meent de Inspectie in het kader van haar kwaliteitsbewakende taak, de 

nodige stimulans te bieden bij de correcte (af)handeling van examens, hetgeen de gehele 

gemeenschap ten goede komt. 

De Inspectie wenst tot slot alle betrokkenen een vruchtbare examenperiode 2016-2017 toe. 
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Bijlagen 
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Bijlage A Overzicht AWP en overige formulieren 
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Nr. Activiteit Verantwoordelijke Inleverdatum 
Wettelijke 

regeling/Afspraak 
Omschrijving 

1 Inleveren PTA en 

examenreglement  

2016-2017 

Bevoegd gezag Uiterlijk vrijdag  

29 juli 2016 

Art. 12 Lb. Eindexamens 

vwo/havo/vsbo 

Programma van toetsing en afsluiten en examenreglement. 

2.  Inleveren Ex-6  

 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

31 augustus 2016 

 

Art. 51 Lb. Eindexamens 

vwo/havo/vsbo. Voor avond 

of dagavondschool art.47 

Lijst van kandidaten aan wie een bewijs van kennis is 

uitgereikt en afschriften van uitgereikte bewijzen van kennis. 

Ook voor kandidaten van een avond of dagavondschool. 

3. Inleveren Bijlage L en 

M 2016-2017 

Voorzitter examencie 

onder verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag 

31 augustus 2016 

Art. 21 Lb. Eindexamens 

vwo/havo/vsbo 

Bijlage L is een lijst van kandidaten met een beperking die op 

grond van een deskundigenverklaring in aanmerking komen 

voor het afleggen van examen op een aangepaste wijze. 

Bijlage M is een verklaring van het bewandelde voortraject 

van de leerling vanaf het inleveren van de deskundigen-

verklaring tot en met het examen 

 

4. Inleveren 

examenverslag  

2015-2016 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk vrijdag 

30 september 2016 

Art. 53 Lb. Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Verslag van de door de voorzitter verrichte werkzaamheden, 

uitgeoefende bevoegdheden en gedane bevindingen t.a.v. het 

eindexamen. 

5.  Inleveren Ex-1 Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

24 augustus 2016 

Art. 20 lid 1 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Namenlijst met aantal kandidaten per vak die aan het centraal 

examen in het 1
e
 tijdvak zullen deelnemen. 

6. Voorbereidende 

bijeenkomsten 

school/gecommitteerden 

praktijkexamens. 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk vrijdag  

03 maart 2017  

vsbo 

Afspraak Inspectie 

Onderwijs, Bevoegd Gezag 

en Examen voorzitter 

Verplichte vergadering met de gecommitteerden om afspraken 

te maken over het verloop van de praktijkexamens, de taken 

van de gecommitteerden en hun aanwezigheid tijdens de 

praktijkexamens. 

7.  Inleveren roosters 

praktijkexamens (per 

school) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk vrijdag  

10 maart 2017 

vsbo  

Bepaald door het 

Examenbureau 

De afnameroosters voor de praktijkexamens PBL en PKL. 

8. Inleveren 

correctiekalender vsbo, 

havo – en vwo-scholen 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag  

Uiterlijk maandag  

10 april 2017 

Afspraak Inspectie 

Onderwijs, Bevoegd Gezag 

en Examen voorzitter 

De correctiekalender is lijst met afspraken v.w.b. data van 

afhalen en inleveren CE’s ter correctie en cijferbepaling voor 

de verschillende vakken. 

9.  Voorbereidende 

bijeenkomsten 

school/gecommitteerden 

CSE’s 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag 

12 april 2017 

Afspraak Inspectie 

Onderwijs, Bevoegd Gezag 

en Examen voorzitter 

Verplichte vergadering met de gecommitteerden om afspraken 

te maken over het verloop van de schriftelijke examens, de 

taken en verantwoordelijkheden van de gecommitteerden 

i.v.m. de centraal schriftelijke examens. 
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Nr. Activiteit Verantwoordelijke Inleverdatum 
Wettelijke regeling/ 

Afspraak 
Omschrijving 

10. Inleveren Ex-2 Voorzitter examencie 

onder verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

03 mei 2017  

Artikel 20 lid 2 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Namenlijst kandidaten met vermelding van vakken en cijfers 

SE.  

11.  Inleveren Ex-2a 

(voor de 1
 ste

 keer, na 

afloop praktijkexamen) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

17 mei 2017  

vsbo 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken. Slechts de 

cijfers SE en de scores CPE  van een kandidaat dienen 

ingevuld te worden. 

12. Inleveren Ex-2a 

(voor de 2
e
 keer, na 

afloop praktijkexamen) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

07 juni 2017  

vsbo 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken. De cijfers SE, 

score CPE en cijfers CPE van een kandidaat dienen ingevuld te 

worden. 

13. Inleveren Ex-2a 

(voor de 1
 ste

 keer, na 

centraal schriftelijk 

examen 1
ste

 tijdvak) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag  

07 juni 2017  

 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken.  Slechts 

de cijfers SE en score CSE  van een kandidaat dienen ingevuld 

te worden. 

14. Inleveren Ex-2a 

(voor de 2
e
 keer, na 

centraal schriftelijk 

examen 1
ste

 tijdvak) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk donderdag  

15 juni 2017  

 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken.   De cijfers SE, 

score CE (CPE+CSE), cijfers CE (CPE+CSE) en eindcijfer van 

een kandidaat dienen ingevuld te worden. 

15. Inleveren Ex-5  

(voor de 1
 ste

 keer, na  

centraal schriftelijk 

examen 1
ste

 tijdvak) 

Voorzitter van examencie 

onder verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag  

Uiterlijk donderdag 

15 juni 2017 

 

Artikel 40 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Verzamellijst van eindcijfers van de school- en centraal 

schriftelijke examens en statistische opgave. 

16. Inleveren Ex-4 Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk vrijdag  

16 juni 2017 

 

Artikel 39 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Lijst met kandidaten voor het herexamen. 

 17. Inleveren Ex-2a 

(voor de 1
ste

 keer,  na 

centraal schriftelijk 

examen 2
e
 tijdvak) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk dinsdag  

27 juni 2017 

 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken.  Slechts 

de cijfers SE en score CSE  van een kandidaat dienen 

ingevuld te worden. 

18. Inleveren Ex-2a 

(voor de 2
e
 keer, na 

centraal schriftelijk 

examen 2
e
 tijdvak) 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk maandag  

03 juli 2017  

 

Artikel 32 Lb. 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo 

Ex-2a zijn de verzamellijsten voor alle vakken.   De cijfers SE, 

score CE (CPE+CSE), cijfers CE (CPE+CSE) en eindcijfer van 

een kandidaat dienen ingevuld te worden. 
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NB: Alle activiteiten gelden voor vsbo/havo/vwo, tenzij anders vermeld  

Nr. Activiteit Verantwoordelijke Inleverdatum Wettelijke regeling/ 

Afspraak 

Omschrijving 

19. Inleveren definitief  

Ex-5 en Statistische 

opgave examens 

(voor de 2
e
 keer,  na 

centraal schriftelijk 

examen 2
e
 tijdvak))  

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag 

05 juli 2017 

Artikel 46 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Overzicht van uitslagen in procentuele waarde Ex-5 statistische 

opgave. 

20. Inleveren Ex-3 

Procesverbaallijsten en 

declaratieformulieren 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk woensdag 

05 juli 2017 

 

Afspraak Inspectie 

Onderwijs, Bevoegd 

Gezag en Examen 

voorzitter 

Het procesverbaal omvat een presentielijst van de kandidaten, 

namen van de toezichthouders en eventuele bijzonderheden. Het 

declaratieformulier is een opgave van de werkzaamheden der 

gecommitteerden ter uitbetaling. 

21. Inleveren PTA en 

examenreglement  

2017-2018 

Bevoegd gezag Uiterlijk maandag  

31 juli 2017 

Artikel 12 Lb. 

Eindexamens 

vwo/havo/vsbo 

Programma van toetsing en afsluiten en examenreglement. 

22. Inleveren Ex-6  

 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk donderdag 

31 augustus 2017 

 

Artikel 51 Lb 

Eindexamens vsbo/havo/ 

vwo. Voor avond of 

dagavondschool art.47 

Lijst met bewijs van kennis per kandidaat en per vak toegekend 

cijfer. Ook voor kandidaten van een avond of dagavondschool. 

23. Inleveren Bijlage L en 

M 2017-2018 

Voorzitter examencie 

onder verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk donderdag 

31 augustus 2017 

Artikel 21 Lb. 

Eindexamens 

vwo/havo/vsbo 

Bijlage L is een lijst van kandidaten met een beperking die op 

grond van een deskundigenverklaring in aanmerking komen 

voor het afleggen van examen op een aangepaste wijze. 

Bijlage M is een verklaring van het bewandelde voortraject van 

de leerling vanaf het inleveren van de deskundigen-verklaring 

tot en met het examen 

24. Inleveren 

examenverslag  

2016-2017 

Voorzitter examencie onder 

verantwoordelijkheid 

bevoegd gezag 

Uiterlijk vrijdag 

29 september 2017 

Artikel 53 Lb. 

Eindexamens 

vsbo/havo/vwo 

Verslag van de door de voorzitter verrichte werkzaamheden, 

uitgeoefende bevoegdheden en gedane bevindingen t.a.v. het 

eindexamen. 
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Bijlage B Tijdsbalk 2016-2017 
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Bijlage C Checklist CPE 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

CHECKLIST Inspectie Onderwijs voor het Centraal Praktijk Examen (CPE) 

Naam school:      Leerweg :    

Datum:    

Tijdstip inspectie:  

Vak:  

  

Algemeen 

 ja nee 

Er is een procesverbaallijst (AWP Ex-3 formulier) aanwezig, bestaande uit: 
- de namen van de examenkandidaten per groep; 
- namen van de toezichthouders, tijden en evt. bijzonderheden. 

  

De examinator en de gecommitteerde zijn vanaf het begin tot het eind van het 
praktijkexamen in het examenlokaal oplettend aanwezig (observeren en beoordelen). 

  

 

Voorbereiding 

 ja nee 

Alle benodigde middelen en materialen zijn aanwezig.   

Alle lokalen, middelen en materialen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften.   

De benodigde opstellingen zijn aanwezig.   

De benodigde apparatuur en middelen functioneren naar behoren.   

De kleding van de kandidaten voldoet aan de voorschriften van veiligheid en/of 
hygiëne. 

  

De taken en verantwoordelijkheden van de examinator, gecommitteerde, 
surveillant, zijn duidelijk gescheiden. 

  

In het lokaal is een klok zichtbaar aanwezig voor alle kandidaten.   

De begintijd- en eindtijdsaanduiding (per onderdeel) zijn zichtbaar op het bord.    

De omgeving is gunstig om er te kunnen werken: 

 rust binnen de school  

  

 rust buiten de school    

 voldoende verlichting   

 aangename temperatuur   
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Start 

 ja nee 

De mobiele telefoons zijn uit en opgeborgen in de tas.   

Tassen van de kandidaten zijn voor in de klas of in een ander lokaal   

Toegestane hulpmiddelen kloppen conform Examenblad.   

Examendocumenten worden benoemd en gecontroleerd.   

Hulpmiddelen worden gecontroleerd.   

De examenkandidaten zijn tot maximaal 30 minuten later binnengekomen.   

De juiste opgaven zitten in de enveloppe.   

 

Tijdens 

 ja nee 

Er zijn maatregelen getroffen opdat kandidaten niet van elkaar kunnen afkijken.    

Bij langdurige praktijkexamens wordt regelmatig signalen gegeven over de nog 
beschikbare tijd.  

  

Bij langdurige praktijkexamens wordt voorzien in voldoende pauzes.    

 

Einde 

 ja nee 

Per kandidaat wordt eventueel het aantal ingeleverde bladen gecontroleerd volgens 
voorschrift inname examenwerk 

  

 

Bijzonderheden: 
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Bijlage D Checklist CSE 

 

 

 
 

___________________________________________________________________    
CHECKLIST Inspectie Onderwijs voor het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) 
 

Naam school:          

Datum:    

Tijdstip inspectie:  

Vak:  

  

Algemeen 
 

 Ja  Nee 

Er is een procesverbaallijst (AWP Ex-3 formulier) aanwezig, bestaande uit: 
- de namen van de examenkandidaten per groep; 
- namen van de toezichthouders, tijden en evt. bijzonderheden 

  

2 Personen zijn van begin tot eind oplettend aanwezig (observeren).   

Er is een surveillance rooster: vlotte afwisseling.   

Voorbereiding 

 Ja  Nee 

De begintijd- en eindtijdsaanduiding zijn zichtbaar op het bord.   

In het lokaal is een klok zichtbaar aanwezig voor alle kandidaten.   

Er zijn maatregelen getroffen opdat kandidaten niet van elkaar kunnen afkijken.    

Kladpapier en uitwerkpapier zijn beschikbaar op de tafels.   

Enveloppen met errata zijn 15 minuten vóór de start geopend en voorgelezen.   

Omgeving is gunstig om er te kunnen werken: 

 rust binnen de school  

  

 rust buiten de school   

 voldoende verlichting    

 aangename temperatuur   
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Start 

 Ja  Nee 

Tassen van de kandidaten zijn voor in de klas of in een ander lokaal.    

De mobiele telefoons zijn uit en opgeborgen in de tas.    

Toegestane hulpmiddelen kloppen conform Examenblad.   

Examendocumenten worden benoemd en gecontroleerd.   

Hulpmiddelen worden gecontroleerd.   

De examenkandidaten zijn tot maximaal 30 minuten later binnengekomen.   

De juiste opgaven zitten in de enveloppe.   

 

Einde 

 Ja  Nee 

Per kandidaat wordt het aantal ingeleverde bladen gecontroleerd volgens 
voorschrift inname examenwerk. 
 

  

 

Bijzonderheden: 
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Bijlage E Praktijkrooster CPE 

 

 

 

PRAKTIJKROOSTER CENTRAAL PRAKTIJKEXAMEN 

School:                                                                                       Schooljaar: 
 
Klas:                                                                                             Leerweg: 
 
Vak:        
 
Aantal leerlingen: 

 

Nr. Naam  Dag Datum Examenonderdeel  Surveillant Gecommitteerde  Examinator 

  Wo. 15-04-2015 Opdracht A  
20 min. 

Opdracht B 
65 min. 

   

001 J. Anita   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

002 B. Bent   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

003 F. Christina   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

004 G. Dongo   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

Pauze 9.00 – 9.30 

    Opdracht C 
20 min. 

Opdracht D 
60 min. 

   

001 J. Anita   9.30 – 9.50 9.55 –10.55 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

002 B. Bent   9.30 – 9.50 9.55 –10.55 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

003 F. Christina   9.30 – 9.50 9.55 –10.55 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

004 G. Dongo   9.30 – 9.50 9.55 –10.55 L. Rosa D. Welvaart C. Tsjun-mi 

        

  Do. 16-04-2015 Opdracht A  
20 min. 

Opdracht B 
65 min. 

   

011 H. Ignacio   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 H. Blasse A. Oster C. Tsjun-mi 

012 Y. Kado   8.40 – 9.00 7.30 – 8.35 H. Blasse D. Semeleer T. Victoria 

013 E. Lindo   7.30 – 7.50 7.55 – 9.00 H. Blasse A. Oster C. Tsjun-mi 

014 L. Lucas   8.40 – 9.00 7.30 – 8.35 H. Blasse D. Semeleer T. Victoria 

Pauze 9.00 – 9.30 

    Opdracht C 
20 min. 

Opdracht D 
60 min. 

   

011 H. Ignacio   9.30 – 9.50 9.55-10.55 H. Blasse A. Oster T. Victoria 

012 Y. Kado   10.35-10.55 9.30-10.30 H. Blasse D. Semeleer C. Tsjun-mi 

013 E. Lindo   9.30 – 9.50 9.55-10.55 H. Blasse A. Oster T. Victoria 

014 L. Lucas   10.35-10.55 9.30-10.30 H. Blasse D. Semeleer C. Tsjun-mi 
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Bijlage F Correctiekalender 

 

 

 

CORRECTIEKALENDER CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN                                                                          

        1STE TIJDVAK 

 
School: 
 

 

 
Vak 

 

Aantal 
kandidaten 

Klas(sen) 
Datum 
afname 

Datum 
Afgifte 

examinator 

Retourdatum 
examinator 

Datum afgifte 
gecommitteerde 

Retourdatum 
gecommitteerde 
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Bijlage G Declaratieformulier HAVO/VWO incl. Toelichting  

 

DECLARATIEFORMULIER GECOMMITTEERDEN      (Kopie Procesverbaallijstentoevoegen) 

HAVO/VWO                                                                                            

Naam gecommitteerde:________________________________________School/opleiding:_________________________________ 

Voornaam:__________________________________________________ Handtekening Directeur____________________________ 

Vak/examen:_________________________________________________Datum:_________________________________________ 

ID-nummer:____________________ Cribnr:_______________________  Handtekening gecommitteerde: _____________________ 

Bank:_________________________ Rekeningnr:____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Soort examen aankruisen:          open vragen                gesloten vragen               combinatie open/gesloten                  overige 

Aantal nagekeken examenwerken 1e tijdvak:         HAVO               VWO        

 

Aantal nagekeken examenwerken 2e tijdvak:           HAVO              VWO 

Schriftelijk examen(tijd en datum invullen) :_______________________________________________________________________________           

 

Vergadering(voor- en eindvergadering. Tijd en datum invullen) : ____________________________________________________________ 

 

NIET ONDERTEKENDE, ONVOLLEDIG OF FOUTIEF INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN       TOELICHTINGZ.O.Z.

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport 
Inspectie Onderwijs 
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 Toelichting bij het declaratieformulier gecommitteerden  

1) Helemaal bovenaan dienen de naam en gegevens van de gecommitteerde en de school 
ingevuld te worden. Na het invullen van de gegevens dienen de gecommitteerde en de 
directeur de lijst te tekenen. 

 

2) De vergoeding voor de werkzaamheden van de gecommitteerden is in P.B. 149., 1994 
geregeld. 
 

Er zijn vier categorieën vragen te onderscheiden: 
1. Open vragen: vragen waarbij de leerling zelf het antwoord moet formuleren. 

Vergoeding: ANG 25,-(eerste werk) + ANG 10,-(overige werken). 
2. Gesloten vragen: o.a. meerkeuzevraag, twee uitsprakenvraag, herordeningsvraag. 

Vergoeding: ANG 2,50 per werk. 
3. Combinatie van gesloten- en open vragen. 

Vergoeding: 
- indien overwegend open vragen: ANG 25,-(eerste werk) + ANG 10,-(overige 
werken)  
- indien overwegend gesloten vragen ANG 2,50 per werk 
Overige: praktijk, scriptie, werkstuk, cases etc.  
Vergoeding: ANG 10,- per werk 
 

3) De gegevens dienen correct, nauwkeurig en naar waarheid ingevuld te worden. 
 

4) Indien het een mondeling (praktijk) examen betreft dient de begintijd, eindtijd én de 
datum exact ingevuld te worden. 
Vergoeding: ANG 50,- per uur tot een max. van ANG 250,- per dag. 
 

5) Indien in verband met het eindexamen een voor- en/of eindvergadering plaatsvindt, 
dient de datum ingevuld te worden. Tevens dient de procesverbaallijst ingeleverd te 
worden. 
Vergoeding: ANG 30,- per vergadering. 
 

6) De gegevens dienen op het formulier in het juiste tijdvak ingevuld te worden.  
 

7) Het formulier is voorzien van een stempel van de school en de handtekening van de 
voorzitter van de examencommissie. 
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Bijlage H Declaratieformulier VSBO incl. Toelichting 

 

 

 

DECLARATIEFORMULIER GECOMMITTEERDEN            (Kopie Procesverbaallijsten toevoegen)      

VSBO 

Naam gecommitteerde:________________________________________ School/opleiding:_________________________________ 

Voornaam:__________________________________________________  Handtekening Directeur____________________________ 

Vak/examen:_________________________________________________ Datum:_________________________________________ 

ID-nummer:____________________ Cribnr:_______________________  Handtekening gecommitteerde: _____________________ 

Bank:_________________________ Rekeningnr:____________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Schriftelijk examen (tijd en datum invullen): _________________ 

Soort examen aankruisen:         open vragen                gesloten vragen               combinatie open/gesloten                   overige 

Aantal nagekeken examenwerken 1e tijdvak:              TKL        PKL   PBL  

Aantal nagekeken examenwerken 2e tijdvak:              TKL        PKL   PBL  

Praktijkexamen (tijden en data invullen):   ________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________ 

           ________________________________________________________________________________ 

Herpraktijkexamen (tijden en data invullen. ): _______________________________________________________________________________ 

Vergadering (voor- en eindvergadering. Tijd en datum invullen):      ________________________________________________________________________________ 

NIET ONDERTEKENDE, ONVOLLEDIG OF FOUTIEF INGEVULDE FORMULIEREN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN       TOELICHTING  Z.O.Z.

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport                                                                      

Inspectie Onderwijs 
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Toelichting bij het declaratieformulier gecommitteerden  

1) Helemaal bovenaan dienen de naam en gegevens van de gecommitteerde en de school 
ingevuld te worden. Na het invullen van de gegevens dienen de gecommitteerde en de 
directeur de lijst te tekenen. 

 

2) De vergoeding voor de werkzaamheden van de gecommitteerden is in P.B. 149., 1994 
geregeld. 
 

Er zijn vier categorieën vragen te onderscheiden: 
a. Open vragen: vragen waarbij de leerling zelf het antwoord moet formuleren. 

Vergoeding: ANG 25, -(eerste werk) + ANG 10, -(overige werken). 
b. Gesloten vragen: o.a. meerkeuzevraag, twee uitsprakenvraag, herordeningsvraag. 

Vergoeding: ANG 2,50 per werk. 
c. Combinatie van gesloten- en open vragen. 

Vergoeding:  
- indien overwegend open vragen: ANG 25,- (eerste werk) + ANG 10,- 
(overige werken)  
- indien overwegend gesloten vragen ANG 2,50 per werk 

d. Overige: praktijk, scriptie, werkstuk, cases etc.  
Vergoeding: ANG 10,- per werk 

 

3) De gegevens dienen correct, nauwkeurig en naar waarheid ingevuld te worden. 
 

4) Indien het een mondeling examen betreft dient de begintijd, eindtijd én de datum exact 
ingevuld te worden. 
Vergoeding: ANG 50,- per uur tot een max. van ANG 250,- per dag. 
 

5) Indien in verband met het eindexamen een voor- en/of eindvergadering plaatsvindt, 
dient de datum ingevuld te worden. Tevens dient de presentielijst ingeleverd te worden. 
Vergoeding: ANG 30,- per vergadering. 
 

6) De gegevens dienen op het formulier in het juiste tijdvak ingevuld te worden.  
 

7) Het formulier is voorzien van een stempel van de school en de handtekening van de 
voorzitter van de examencommissie. 
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Bijlage I Formaat Examenverslag 

 

 

 

FORMAAT EXAMENVERSLAG 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport 

Inspectie Onderwijs 

Examenverslag 

(Art. 53 Landsbesluit eindexamens  v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., (P.B.  2008, no.54) zoals gewijzigd 

bij: (P.B. 2009, no.10) 

Schooljaar: ____________________________________________________________________ 

Naam van de school: ____________________________________________________________ 

 

 

Artikel 53 

Elke voorzitter van een examencommissie brengt jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van het 

eindexamen, doch vóór 1 oktober van het navolgende schooljaar, verslag uit aan de met het 

uitoefenen van het toezicht daarop belaste instantie over de in het voorgaande schooljaar bij de 

uitvoering van zijn taak verrichte werkzaamheden, uitgeoefende bevoegdheden en gedane bevin-

dingen. 

 

 

Conform het bovenstaande dient het in het hierboven vermeld (examen)verslag de onderstaande 

aspecten te omvatten: 

1) Aantal examenkandidaten (onderverdeeld in Jongens en meisjes) 

2) Aantal geslaagde examenkandidaten 1
ste

 tijdvak (Totaal + onderverdeeld in Jongens en 

meisjes) 

3) Aantal geslaagde examenkandidaten 2
e
 tijdvak (Totaal + onderverdeeld in Jongens en 

meisjes) 

4) Aantal afgewezen examenkandidaten 1
ste

 en 2
e
 tijdvak (Totaal + onderverdeeld in Jongens en 

meisjes) 

5) Overzicht van het aantal leerlingen(Totaal + onderverdeeld in Jongens en meisjes) dat een 

beroep heeft gedaan conform art 21 Lb. eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o..  
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Tevens: 

 Aanduiding van de reden van beroep op aanpassing aan de mogelijkheden van de 

kandidaat m.b.t. afname van het examen. 

 Aanduiding welke aanpassingen er hebben plaatsgevonden. 

6) Het verloop van het school- alsook het centraal schriftelijk examen 

 Verloop examenprocedures m.b.t.: 

a) surveillance 

b) examenrooster  

c) (geluids)overlast  

d) gecommitteerden (communicatie, afhandelen van de aangewezen werkzaamheden) 

e) gevallen van fraude (constateringen/bevindingen en conclusie bij ieder afzonderlijk 

geval kort en bondig weergeven) 

7) Aantal ingediende klachten (Kort en bondig weergeven om wat voor een soort klacht het gaat 

en de uiteindelijke oplossing) 
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Bijlage J Examenblad no. 60 
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Bijlage K Folder gecommitteerden 
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Bijlage L Lijst examenkandidaten met beperking 

 

 

 

Lijst EXAMEN kandidaten met een beperking 

School:               Schooljaar: 

Naam leerling Beperking Aanpassing Klas/Afdeling/Leerweg Vak(ken) waar aanpassing voor geldt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Datum:      Handtekening voorzitter examencommissie:     Stempel school:  
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Bijlage M Trajectverklaring examenkandidaten met beperking 

 

 

Trajectverklaring  

Naam leerling: School: 

Geboortedatum: Klas/afdeling/leerweg: 

Diagnose:  

Deskundigenverklaring* ontvangen: nee/ ja, d.d.  

 

Schooljaar Klas/Afdeling/Leerweg  Aanpassing Vak(ken) waar aanpassing voor geldt 

 Basisvorming 1   

 Basisvorming 2    

 3   

 4   

 5   

 6   

 

 

Datum:      Handtekening voorzitter examencommissie:   Stempel school:  
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Bijlage N Verklaring examinator 

 

 

 

Verklaring examinator 
 

 

Betreft: verklaring eerste correctie 

 

 

Ondergetekende, de heer/mevrouw ...........................................verklaart hierbij dat: 

 

 de eerste correctie door hem/haar is uitgevoerd conform artikel 30, lid 1 en 2 van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.; 

 de eerste correctie door hem/haar volgens de beoordelingsnormen/correctievoorschrift is 

uitgevoerd; 

 door hem/haar in het examenwerk geen wijzigingen of verbeteringen zijn aangebracht; 

 in een overzichtsscorelijst per kandidaat en per vraag/opgave de toegekende scorepunten 

zijn vermeld; 

 Kanttekeningen/bijzonderheden: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 

Naam examinator: 

Handtekening examinator: 

 

 

 

Voor gezien: 

Datum: 

Naam examenvoorzitter: 

Handtekening examenvoorzitter: 
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Bijlage O Verklaring gecommitteerde 

 

 

 

 

Verklaring gecommitteerde 
 

 

Betreft: verklaring tweede correctie 

 

 

Ondergetekende, de heer/mevrouw ...........................................verklaart hierbij dat: 

 

 de tweede correctie door hem/haar is uitgevoerd conform artikel 30, lid 3 en 4 van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.: 

 de tweede correctie door hem/haar volgens de beoordelingsnormen/correctievoorschriften 

is uitgevoerd; 

 door hem/haar in het examenwerk geen wijzigingen of verbeteringen zijn aangebracht; 

 in een overzichtsscorelijst per kandidaat en per vraag/opgave de toegekende scorepunten 

zijn vermeld 

 Kanttekeningen/bijzonderheden: 

 

 

 

 

 

Datum: 

Naam gecommitteerde: 

Handtekening gecommitteerde: 

 

 

 

Voor gezien: 

Datum: 

Naam examenvoorzitter: 

Handtekening examenvoorzitter: 
 

 


