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Het algemene ZAAM examenreglement beschrijft de door de VO-raad noodzakelijk geachte 

onderdelen van het examenreglement1 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM 

examenreglement is elke ZAAM school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin 

ten minste de door de VO-raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die 

om een schoolspecifieke invulling vragen2. Samen vormen deze documenten het examenreglement 

van de school.  

 

1. Te allen tijde geldt dat het Eindexamenbesluit VO leidend is. 

 

2. In gevallen waarin het Eindexamenbesluit VO en/of het examenreglement niet voorzien beslist 

de directeur. 

 

3. Het opstellen van een examenreglement is wettelijk verankerd in artikel 31 van het 

Eindexamenbesluit VO. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het vaststellen van het 

examenreglement. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op het 

examenreglement. 

 

4. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden jaarlijks door de 

directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en actief verstrekt of toegezonden aan 

de kandidaten. 

 

5. Elke school heeft een examencommissie en één of meerdere examensecretarissen.  

5.1. De examencommissie bestaat uit een oneven aantal leden (tenminste drie). Leden van 

het bevoegd gezag, de directeur, leden van de MR, leerlingen en hun wettelijke 

vertegenwoordigers kunnen geen deel uitmaken van de examencommissie. De 

examencommissie heeft in ieder geval de volgende taken en verantwoordelijkheden: 

a. Het jaarlijks opstellen van een voorstel examenreglement. 

b. Het jaarlijks opstellen van een voorstel PTA. 

c. Het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen. 

d. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van 

het schoolexamen. 

5.2. De directeur wijst één of meerdere personeelsleden aan tot examensecretaris van het 

eindexamen. De examensecretaris heeft in ieder geval de volgende taken: 

a. Het ondersteunen van de directeur bij het organiseren en afnemen van het 

eindexamen 

b. Het ondersteunen van de directeur bij de uitvoering van het examenreglement en het 

PTA 

c. Het ondersteunen en begeleiden van docenten in het opstellen en uitvoeren van het 

PTA 

d. Het verstrekken van overzichten van de schoolexamenresultaten 

 
1  Zie checklist VO-Raad: https://www.vo-

raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2022-2023.pdf?1649151596  
2  Deze staan beschreven in de notitie ’Richtlijn Examenreglement’. 

https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2022-2023.pdf?1649151596
https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/641/original/Checklist_1_Examenreglement_2022-2023.pdf?1649151596
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e. Het (samen met de directeur) tekenen van de overzichten en de eindbeoordeling van 

het schoolexamen 

f. Het (samen met de directeur) vaststellen van de uitslag van het eindexamen 

g. Het, evenals de directeur, tekenen van de diploma’s en cijferlijsten 

Overige taken en verantwoordelijkheden die het bevoegd gezag aan de examencommissie dan 

wel de examensecretaris heeft gegeven en die van belang zijn voor de uitvoering van het 

examenproces worden vastgelegd in het schoolspecifieke deel van het examenreglement. 

 

6. Bij onregelmatigheden3 kan alleen de directeur maatregelen nemen en mogen er geen andere 

maatregelen worden genomen dan de sanctiemogelijkheden genoemd in artikel 5 van het 

Eindexamenbesluit VO: 

6.1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen of 

deeleindexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig 

is, kan de directeur maatregelen nemen. 

6.2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de rekentoets 

of het centraal examen 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen 

van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 

schoolexamen, de rekentoets 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. 

6.3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 

tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat 

minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat. 

6.4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 

onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen 

commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 

uitmaken. 

6.5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet op het voortgezet onderwijs wordt het 

beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, 

schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een onderzoek in en 

beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn 

gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar 

 
3  Voorbeelden van onregelmatigheden zijn (niet-limitatief): ongeoorloofd verzuim, fraude, (gelegenheid geven tot) spieken, niet 

tijdig inleveren of afronden van examenonderdelen, gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen en plagiaat plegen. 
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beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 

gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen 

onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt 

haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers 

van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

 

7. De Commissie van Beroep bestaat uit Mevr. Mr. S. Stokman, voorzitter; de leden drs. P. 

Delsing en J. Pols Paardekooper. Ambtelijk secretaris is mevr. Mr. R. Steinvoort. Het adres is: 

Commissie van Beroep van Stichting ZAAM, postbus 12426, 1100 AK Amsterdam. Wat betreft 

de procedure bij de Commissie van Beroep, geldt de regeling Beroep tegen Examenbeslissingen 

van Stichting ZAAM. Informatie hierover staat vermeld op de website, in de Regeling Beroep 

tegen Examenbeslissingen. 

 

8. Deelname aan de geplande toetsen uit het programma van toetsing en afsluiting is verplicht. 

 

9. Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline is 

verplicht. 

 

10. Het afgerond hebben van het schoolexamen geldt als voorwaarde voor toelating aan het 

centraal examen in het betreffende vak. In het geval van schriftelijke examens geldt als 

voorwaarde voor toelating tot het centraal examen dat het schoolexamen volledig is afgesloten 

voor aanvang van het eerste tijdvak. In het geval van flexibele digitale examens BB KB geldt 

dat het schoolexamen in het betreffende tijdvak is afgesloten voor het centraal examen.  

 

11. Vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld dienen uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het 

eerste tijdvak te zijn afgesloten. 

 

12. Voor de aanvang van het centraal examen ontvangt de kandidaat als formele afronding van het 

schoolexamen een overzicht per vak van de resultaten van alle onderdelen en de 

eindbeoordeling van het schoolexamen, dat is getekend door de directeur en de 

examensecretaris. De kandidaat tekent voor ontvangst.  

 

13. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers 

lopende van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, wordt 

een cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10 gebruikt met de daartussen 

liggende cijfers met 1 decimaal. 

 

14. Conform artikel 47 van het Eindexamenbesluit VO wordt het eindcijfer eindexamen uitgedrukt 

in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. Indien de uitkomst van de berekening niet 

een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, 

naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

 

15. Het centraal examenwerk wordt tenminste zes maanden na afname bewaard op school. 

https://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
https://www.zaam.nl/over-zaam/beleid-en-reglementen/
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16. Conform artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO is het mogelijk voor leerlingen om 

toegelaten te worden tot het centraal examen in een eerder leerjaar: 

16.1. Het bevoegd gezag kan 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. 

16.2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 

afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken 

aanvangt. 

16.3. Artikel 49, zevende lid en artikel 50, vijfde lid uit het Eindexamenbesluit VO zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

16.4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak aansluitend 

aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar afgenomen door het College 

voor toetsen en examens. 

16.5. 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. 

 

17. Conform artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een afwijkende wijze van 

examineren toestaan: 

17.1. De directeur 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 directeur de wijze waarop het examen zal worden 

afgelegd, met dien verstande dat aan de overige bepalingen in dit besluit wordt voldaan. 

Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. 

17.2. 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 kundige psycholoog, 

orthopedagoog, neuroloog of psychiater 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. 
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17.3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse 

taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van 

een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt, ten 

hoogste zes jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet 

de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 

a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 

b. het vak Nederlandse taal; 

c. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 

17.4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op het 

centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van 

het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot 

het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

17.5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de 

inspectie. 

 

 

 


