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In het examenreglement voor cohort 2019-2021 is gewijzigd: 
 

- Artikel 19. Toevoeging lid 4. 
in verband met aangepaste wetgeving (zie staatscourant 06-02-20: Regeling van de Minister 
van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 januari 2020 met nr. VO/17949109 , tot 
wijziging van de Regeling modellen diploma’s VO BES…. ).  

 
 
Artikel 19 Diploma, cijferlijst en certificaten 

1. De directeur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit waarop 
zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen, de beoordeling van het 
kunstvak en het vak lichamelijke opvoeding, het thema en de beoordeling van het 
profielwerkstuk (in de theoretische en de gemengde leerweg), de beoordeling van de 
maatschappelijke stage (wanneer van toepassing), de eindcijfers voor de examenvakken, de 
uitslag van het eindexamen, en binnen welke leerweg is geëxamineerd.  

2. De directeur reikt aan elke voor het eindexamen geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop 
de leerweg is vermeld.  

3. De directeur reikt aan de kandidaat een diploma met het judicium cum laude uit wanneer de 
kandidaat voldoet aan de voorschriften zoals vastgelegd in het Eindexamenbesluit artikel 52a. 

4. Indien een kandidaat geslaagd is voor meerdere profielen wordt voor ieder profiel afzonderlijk 
een cijferlijst uitgereikt. Om te kunnen slagen voor twee of meer profielen binnen de 
theoretische of de gemengde leerweg is het voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk 
te hebben gemaakt. Dat profielwerkstuk wordt vervolgens op elk van de cijferlijsten geplaatst 
waar het in ‘past’.    

5. Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal vakken 
worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken 
vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

6. De directeur kan op verzoek aan de kandidaat die geslaagd is voor de gemengde leerweg en 
examen heeft afgelegd in een extra algemeen vak een diploma theoretische leerweg uitreiken 
danwel aanvragen, mits wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in artikel 18, lid 3, 4 en 5.  

7. De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de school 
verlaat en die voor een of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een voldoende 
resultaat (eindcijfer van 6 of hoger dan wel beoordeling “voldoende”, “goed” of “behaald”) 
heeft behaald, een certificaat uit. 

8. Het certificaat vermeldt het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een voldoende resultaat 
(eindcijfer van 6 of hoger dan wel beoordeling “voldoende” of “goed”) heeft behaald en in de 
theoretische en de gemengde leerweg het thema of de titel van het profielwerkstuk, voor zover 
beoordeeld met “voldoende” of “goed”.  

9. De directeur reikt aan de kandidaat die in de basisberoepsgerichte leerweg met goed gevolg 
een gedeelte van het examenpakket heeft afgelegd, een getuigschrift uit. 

10. Duplicaten van diploma's, certificaten en cijferlijsten worden niet uitgereikt. 

 

  

  
 


	Artikel 19 Diploma, cijferlijst en certificaten

