
 

 

  

  
 

 

 
 

Errata examenreglement 
Cohort 2018 – 2020 

  

  

De volgende artikelen in het examenreglement voor het cohort 2018-2020 worden gewijzigd: 
 Artikel 11 Onregelmatigheden 
 Artikel 13 Maatregelen 
 Artikel 25 Herkansing schoolexamen 
 
Daarnaast wordt een aantal artikelen toegevoegd: 
 Artikel 10a Centraal examen in eerder leerjaar 
 Artikel 10b Afwijking wijze van examineren 
 Artikel 27a Geldigheid resultaten schoolexamen bij terugvaloptie 
 
Tenslotte vervallen als gevolg van de wettelijke wijzigingen inzake de rekentoets:  
 Artikel 2 lid 7 Begripsbepaling 
 Artikel 4 onderdeel d 
 Artikel 5 onderdeel e 
 Artikel 6 onderdeel d 
 Artikel 8 
 Artikel 12 lid 3 term “rekentoets” 
 Artikel 13 lid 3, 4 en 5  term “rekentoets” 
 Artikel 14b lid 4 
 Artikel 16 lid 4 onderdeel c en lid 7 term “rekentoets” 
 Artikel 17 lid 4 onderdeel c en lid 7 term “rekentoets” 
 Artikel 18 lid 1, 6 en 7 term “rekentoets” 
 

Gewijzigde artikelen 
 

Artikel 11 Onregelmatigheden  
Onder een onregelmatigheid van een kandidaat wordt verstaan:  

a. het zonder geldige reden afwezig zijn dan wel te laat aanwezig zijn bij zittingen van het examen 
of de rekentoets  

b. het niet dan wel te laat inleveren van verslagen, werkstukken of opdrachten in enige andere 
vorm  

c. het niet voldoen aan verplichtingen inzake stage, loopbaanoriëntatie of andere verplichtingen 
zoals opgenomen in het PTA.  

d. enige andere onregelmatigheid, zoals afkijken en fraude, die naar eisen van redelijkheid en 
billijkheid een goede orde van het examen verstoort.  

 
wordt als volgt gewijzigd:  
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b. enige andere onregelmatigheid, zoals afkijken, oneigenlijk gebruik van hulpmiddelen en 
gebruik van mobiele telefoons, die naar eisen van redelijkheid en billijkheid een goede orde 
van het examen verstoort. 

 

 

Artikel 13 Maatregelen 
1 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de 
DECO na overleg met de directeur besluiten tot het opleggen van een maatregel. 

2 Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het centraal examen aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is, kan de 
directeur besluiten tot het opleggen van een maatregel. De directeur kan zich hierbij laten adviseren 
door de DECO. 

3 De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 
b. het ontzeggen van deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het 

schoolexamen of het centraal examen, 
c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen of het centraal examen, 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 

hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het 
centraal examen. 

4 De DECO of directeur deelt het besluit tot het opleggen van een maatregel mee aan de kandidaat, de 
inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan zijn ouders. Tegen het besluit kan beroep 
worden aangetekend conform het Reglement beroep examinering Aeres VMBO. 
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d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen.  

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het 
centraal examen. 

4 De DECO of directeur deelt het besluit tot het opleggen van een maatregel mee aan de kandidaat, de 
inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan zijn ouders.  

5 Tegen het besluit kan binnen 5 werkdagen beroep worden aangetekend conform het Reglement 
beroep examinering Aeres VMBO zoals geplaats op de website (regeling beroep examinering). In 
dit reglement is de samenstelling en de werkwijze van de commissie van beroep vastgelegd. Het 
beroep kan worden ingediend via rechtsbescherming.vmbo@aeres.nl. Voor het indienen van 
beroep kunt u gebruik maken van het formulier loket rechtsbescherming zoals te vinden is op de 
website (formulier loket rechtsbescherming).   

 
 

Artikel 25 Herkansing schoolexamen 
1 Elke kandidaat heeft het recht om in elk examenjaar te herkansen. De mogelijkheden tot herkansing 

zijn opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 
2 De directeur beslist namens het bevoegd gezag over de herkansing van het schoolexamen. 
3 In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. 
4 De procedure inzake het aanvragen van herkansingen is vastgelegd in het PTA. 
5 De herkansing bevat de gehele leerstof zoals in eerste instantie gold voor de betreffende toets. 
6 Elke kandidaat heeft het recht het schoolexamen maatschappijleer te herkansen, indien de kandidaat 

voor dat vak een afgerond eindcijfer heeft behaald van 5 of lager. De inhoud van het herexamen en 
de periode waarin het herexamen wordt afgenomen, is vastgelegd in het Programma van Toetsing en 
Afsluiting.  

7 Een kandidaat kan het recht krijgen het schoolexamen maatschappijleer te herkansen, indien de 
kandidaat voor dat vak een afgerond eindcijfer heeft behaald van 6 of hoger. De directeur bepaalt of 
dit recht wordt gegeven en legt dit vast in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 
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https://www.aeresvmbo.nl/-/media/Aeres-VMBO/Algemeen-VMBO/Statuten-en-regelingen/Regeling-beroep-examinering-Aeres-VMBO-okt-2017.ashx?la=nl-NL
mailto:rechtsbescherming.vmbo@aeres.nl
https://www.aeresvmbo.nl/-/media/aeres-vmbo/algemeen-vmbo/statuten-en-regelingen/formulier-loket-rechtsbescherming-leerlingen-aeres-vmbo-okt-2017.ashx?la=nl-nl
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7 Een kandidaat kan het recht krijgen het schoolexamen maatschappijleer te herkansen, indien de 
kandidaat voor dat vak een afgerond eindcijfer heeft behaald van 6 of hoger. De directeur bepaalt of 
dit recht wordt gegeven en legt dit vast in het Programma van Toetsing en Afsluiting. 

8 Elke kandidaat heeft het recht het schoolexamen in een beroepsgericht keuzevak te herkansen, 
indien de kandidaat voor het desbetreffende beroepsgerichte keuzevak een afgerond eindcijfer 
heeft behaald van 3 of lager. De inhoud van het herexamen en de periode waarin het herexamen 
wordt afgenomen, wordt vastgesteld door de decentrale examencommissie en schriftelijk aan de 
kandidaat medegedeeld.   

 

Toegevoegde artikelen 
 

Artikel 10a Centraal examen in eerder leerjaar 
1 De directeur kan besluiten een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar 

toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle vakken van het eindexamen. 
2 Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken afgesloten voor de 

aanvang van het eerste tijdvak in dat leerjaar. 
3 Zodra het eindcijfer of de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag is vastgesteld, maakt de directeur 

deze schriftelijk aan de kandidaat bekend.  
4 Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het voorlaatste of direct 

daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het volgende leerjaar, vervallen de met dit 
centraal examen of deze centrale examens behaalde resultaten. 

 

Artikel 10b  Afwijking wijze van examineren 
1 De directeur kan toestaan dat een gehandicapte kandidaat het eindexamen geheel of gedeeltelijk 

aflegt op een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de 
directeur de wijze waarop het eindexamen zal worden afgelegd binnen de wettelijk geldende kaders. 
Hierover wordt zo spoedig mogelijk een melding gedaan aan de inspectie.  

2 Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in 
het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 

a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of orthopedagoog 
is opgesteld, 

b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen of de rekentoets in ieder 
geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal 
examen met ten hoogste 30 minuten, en 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a 
genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan 
wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die 
deskundigenverklaring. 

3 De directeur van de school kan, in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 
afwijken van de voorschriften gegeven in de vigerende regelgeving, ten aanzien van een kandidaat 
die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten hoogste zes jaar onderwijs in 
Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. Dit geldt voor de vakken 
Nederlandse taal en enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 
betekenis is. Indien de afwijking het centraal examen betreft mag slechts de duur van de 
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desbetreffende toets met 30 minuten verlengd worden naast het verlenen van toestemming tot het 
gebruik van een verklarend woordenboek van de Nederlandse taal. Hierover wordt melding gedaan 
aan de inspectie. 

 

Artikel 27a Geldigheid resultaten schoolexamen bij terugvaloptie 
Voor kandidaten die examen hebben gedaan op een hoger niveau en gebruik maken van de 
terugvaloptie blijft het eerder vastgestelde schoolexamencijfer op het hogere niveau gehandhaafd.  


