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Nijmegen, 1 september 2022 

 

Beste eindexamenleerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Aan het begin van het derde en vierde leerjaar ontvangen alle leerlingen het 

examenreglement @voCampus 2022-2023. Aan het reglement is dit schooleigen deel 

toegevoegd.  

 

Bij een examenreglement hoort het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA en het 

nieuwe examenreglement (inclusief het schooleigen deel) staan op de website van de school. De 

kandidaten en de ouders zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze op de hoogte zijn van de regels uit 

het examenreglement en het PTA.  

 

Lees de documenten goed door en gebruik ze gedurende de hele examenperiode, dus in het derde 

leerjaar en in het vierde leerjaar! Alle schoolexamens en andere opdrachten, die in het PTA staan, 

maken deel uit van jouw examen en vallen onder de regels die in het examenreglement (inclusief het 

schooleigen deel) staan.  

 

Ik wens iedereen heel veel succes en hoop dat ik aan het einde van de examenperiode aan alle 

kandidaten een diploma kan uitreiken. 

 

Twan van den Hazelkamp, 

locatiedirecteur (t.vandenhazelkamp@het-rijks.nl) 
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Voorwoord 

 

Met ingang van 1 augustus 2022 zijn de nieuwe WVO 2020 en Uitvoeringsbesluit WVO 

2020 van kracht. Dit betreft geen inhoudelijke wijziging, alleen een veranderende indeling 

en formulering. In het voorliggende examenreglement en in het examenreglement van 

@voCampus is de verwijzing nog niet correct. Echter, inhoudelijk zijn de reglementen in 

overeenstemming met de wet. 

 

Algemene aandachtspunten  

1. De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het 

vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. 

2. Alle schoolexamens (se) worden tussentijds of in een toetsweek afgenomen. In de bovenbouw 

vinden in leerjaar 3 en 4 twee (lesvrije) toetsweken plaats. 

3. Alle schoolexamens worden met tijdstip van afname en leerstofinhoud minstens één week van 

tevoren door de docent in Magister bekendgemaakt. 

4. Afspraken met arts, tandarts, orthodontist et cetera zijn géén geldige reden om afwezig te zijn bij 

een schoolexamen. Dergelijke afspraken moeten dus buiten het schoolexamen om gepland 

 worden. 

5. Een leerling die vanwege ziekte niet in staat is om naar school te komen voor een onderdeel van 

het schoolexamen, moet vóór het begin van het onderdeel van het schoolexamen van die dag 

tussen 8.00 en 8.30 uur door een ouder/verzorger ziekgemeld worden bij de balie.  

6. De leerlingen zorgen ervoor dat ze ruim op tijd voor aanvang van een onderdeel van het  

 schoolexamen aanwezig zijn. Een leerling die te laat is, meldt zich altijd eerst bij de 

examensecretaris/teamleider bovenbouw. Deze bepaalt of de leerling nog toegelaten mag 

worden tot het betreffende onderdeel van het schoolexamen (art. 18). 

7. Enkele weken vóór het centraal schriftelijke eindexamen (cse) krijgt de leerling een 

examenboekje waarin informatie staat over onder meer: de examentijden (alleen voor de nieuwe 

leerweg), de examenstof per vak, de uitleg over het digitaal en schriftelijk examen en het gebruik 

van hulpmiddelen. 

8. Mobiele telefoons, geluidsapparatuur, grafische rekenmachines en smarthorloges zijn in de  

  (school-)examenruimte verboden. 

9.  Een leerling die het onderwijs van de nieuwe leerweg op Het Rijks volgt, wordt  

geëxamineerd in zes avo-vakken. Vanaf leerjaar 3 volgt de leerling het Praktijkgericht Programma 

Dienstverlening & Producten (ppd). Dit programma wordt in de pilotfase afgesloten met een se 

in leerjaar 4.  
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ALGEMENE BEPALINGEN (Hoofdstuk I, Eindexamenbesluit artikel 1 t/m 5) 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

- directeur:  mevrouw Mariet van de Ven (m.vandeven@het-rijks.nl) 

- examensecretaris:  de heer Sjaak van Zuijlen (s.vanzuijlen@het-rijks.nl), mevrouw Anne-Marie 

Vermeulen (a.vermeulen@het-rijks.nl) 

- teamleider:   de heer Richard Van Wijk (leerjaren 3 en 4) (r.vanwijk@het-rijks.nl) 

- locatiedirecteur:   de heer Twan van den Hazelkamp (t.vandenhazelkamp@het-rijks.nl) 

- schooladres:   Goffertweg 20, 6532 AA Nijmegen, 024 – 3523680 

- ha: handelingsdeel: onderdeel van het schoolexamen dat met een ‘voldaan’ 

afgerond moet worden 

- se: schoolexamen: hiervoor wordt een cijfer gegeven dat meetelt voor het 

schoolexamencijfer van dat vak 

- cse: Centraal Schriftelijk Examen dat voor alle leerlingen landelijk hetzelfde is. Op 

Het Rijks wordt het examen digitaal (basis- en kaderberoepsgerichte leerweg) 

en schriftelijk (de nieuwe leerweg) afgenomen 

- cspe: Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen: gecombineerde schriftelijke en 

praktische examentoets ter afsluiting van de beroepsgerichte vakken 

- ppd: Praktijkgericht Programma Dienstverlening & Producten (de nieuwe leerweg) 

- profielvak: Dienstverlening & Producten (D&P)  

- avo-vak: algemeen vormend onderwijs (vakken, zoals Nederlands, Engels, 

maatschappijleer) 

 

Artikel 4. Indeling eindexamen (selectie Eindexamenbesluit artikel 4) 

1. Met de invoering van het vernieuwde vmbo is er in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

officieel sprake van 2 beroepsgerichte vakken te weten het beroepsgerichte profielvak (D&P) en 

de beroepsgerichte keuzevakken. Het beroepsgerichte profielvak (D&P) wordt afgesloten met een 

schoolexamen over de leerstof van leerjaar 3 en 4 en een cspe tijdens het eindexamen. De 

beroepsgerichte keuzevakken worden afgesloten met een schoolexamen. Alle afzonderlijke 

beroepsgerichte keuzevakken moeten met minimaal het cijfer 4 worden afgesloten.   

2. In de nieuwe leerweg wordt het Praktijkgericht Programma Dienstverlening & Producten (ppd) 

afgesloten met een schoolexamen in leerjaar 4.  

3. In het laatste examenjaar geldt dat alle schoolexamens op tijd moeten zijn afgerond om aan het 

centraal examen deel te kunnen nemen. De schoolexamens dienen op 14 april 2023 te zijn 

afgerond. D&P op 24 maart.  

 

 

mailto:m.vandeven@het-rijks.nl
mailto:s.vanzuijlen@het-rijks.nl
mailto:t.vandenhazelkamp@het-rijks.nl
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Het profielwerkstuk (geldt alleen voor de nieuwe leerweg) 

1. Het profielwerkstuk is samen met de bijbehorende presentatie voor de leerlingen van de 

nieuwe leerweg een verplicht onderdeel van het schoolexamen. Het profielwerkstuk in het 

vmbo heeft betrekking op een thema uit het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. 

2. De betrokken examinatoren bepalen na overleg met de leerling, binnen de marges van 

de regelgeving, welke docenten een bijdrage leveren aan het profielwerkstuk. 

3. De aanwijzingen voor het materiaal en voor de leerling die het profielwerkstuk gaat 

maken worden gewaarborgd door de algemene eisen die de school aan werkstukken 

stelt. Deze eisen worden nader uitgewerkt door het profielteam en op het uiteindelijke 

werkstuk toegespitst door de begeleider.  

4. Een nauwkeurige omschrijving van de begeleiding en de beoordelingscriteria zijn 

opgenomen in het opdrachtenboekje voor de leerlingen. 

5. Het profielwerkstuk wordt mede beoordeeld door een tweede docent. Het 

profielwerkstuk moet samen met het proces en de presentatie met een voldoende 

resultaat worden afgesloten. Deze waardering wordt op de cijferlijst vermeld. Als de 

beoordeling onvoldoende is, krijgt de leerling  een aanvullende opdracht om er alsnog 

voor te zorgen om het profielwerkstuk voldoende af te ronden. Indien de beoordeling 

alsnog onvoldoende blijft, dan komt de leerling niet meer in aanmerking voor het 

diploma. 

6. In plaats van de waardering voldoende kan ook de waardering goed worden toegekend.  

 

 

REGELING VAN HET EINDEXAMEN (hoofdstuk III, Eindexamenbesluit artikel 31 

t/m 35) 

 

Artikel 8. Inrichting schoolexamen (uitwerking Eindexamenbesluit artikel 32 – 35) 

Onderdelen behorende tot het handelingsdeel worden beoordeeld met de kwalificatie ‘voldaan’ of 

‘niet voldaan’. 

 

Artikel 9. Schoolexamen rekenen (zie eindexamenbesluit artikel 61) 

Alle leerlingen leggen voor het vak rekenen zowel in leerjaar 3 als 4 twee domeintoetsen af. Deze 

toetsen zijn herkansbaar. Het gemiddelde van de vier domeintoetsen is het eindcijfer voor het se 

Rekenen. Het schoolexamen Rekenen is wettelijk verplicht, maar telt niet mee in de slaag-

zakregeling en wordt niet op de cijferlijst vermeld. De kandidaat krijgt een certificaat waarop het 

cijfer voor het schoolexamen rekenen vermeld staat. 
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Cohort 2022-2024 

Alle leerlingen maken voor het vak rekenen drie diagnostische toetsen op referentieniveau 2F. In 

leerjaar 4 maken de leerlingen een eindtoets voor rekenen. Deze toets is herkansbaar en is 

tevens het eindcijfer voor het se Rekenen. Het schoolexamen Rekenen is wettelijk verplicht, maar 

telt niet mee in de slaag-zakregeling en wordt niet op de cijferlijst vermeld. De kandidaat krijgt 

een certificaat waarop het cijfer voor het schoolexamen rekenen vermeld staat. 

 

Artikel 10.  Het examendossier (uitwerking Eindexamenbesluit artikel 35c) 

1. Elk onderdeel van het schoolexamen wordt beoordeeld door de examinator van de betreffende 

kandidaat voor het betreffende vak. Van elke beoordeling, die bij het bepalen van het 

eindresultaat meetelt, stelt de examinator de leerling zo spoedig mogelijk in kennis en wordt de 

beoordeling in Magister verwerkt. 

 

Artikel 12.  Herkansing schoolexamen 

1. AVO-vakken: In leerjaar 3 mag een leerling aan het einde van periode 4 twee schoolexamens uit 

leerjaar 3 herkansen. In leerjaar 4 mag een leerling aan het einde van periode 7 twee 

schoolexamens uit leerjaar 4 herkansen. In leerjaar 4 mag een leerling die een leerwerktraject 

(LWT) volgt één schoolexamen uit leerjaar 4 herkansen. 

Beroepsgericht, basis en kader en lwt: in leerjaar 4 mag een leerling aan het einde van periode 7 

een theoriedeel van een PM of van een beroepsgericht keuzevak herkansen.  

2.   Aanvullend op lid 2 geldt de volgende bepaling: behaalt de leerling voor een beroepsgericht  

keuzevak het eindcijfer lager dan 4, dan moet dit vak herkanst worden. Dit vindt plaats in periode 

4 tot en met 7.  

 

REGELING VAN HET CENTRAAL EXAMEN (Hoofdstuk IV en V, Eindexamenbesluit 

artikel 36 t/m 59) 

 

Artikel 17.  Regels omtrent het centraal examen (uitwerking Eindexamenbesluit 

artikel 40) 

1. Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs wordt afgenomen in het laatste 

leerjaar. 

2. Het centraal examen voor de scholen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede (herexamen) 

en het derde tijdvak (uitgesteld examen). 

3.  De schriftelijke eindexamens voor de nieuwe leerweg worden landelijk vastgesteld. De  

afnamedata van de digitale eindexamens en het cspe voor basis en kader worden door de school 

vastgesteld en eind maart bekendgemaakt. 
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UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING (Hoofdstuk V, Eindexamenbesluit)

  

Artikel 23.  Vaststelling uitslag (selectie Eindexamenbesluit artikel 48)  

1. Een kandidaat die het schoolexamen en het centraal examen van een leerweg in het vmbo voor 

alle vakken heeft afgelegd binnen een schooljaar is geslaagd indien de kandidaat: 

a.  voor de examens van het centraal examen een rekenkundig gemiddeld cijfer van minimaal  

 5,5 heeft behaald;  

b. voor de examenkandidaten van alle leerwegen geldt dat het eindcijfer voor het vak 

 Nederlandse taal 5 of hoger is;  

c.  - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor 

  zijn overige examenvakken een 6 of hoger; 

 - voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor 

  zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger; 

 - voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige   

  examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger; 

 - geen eindcijfer heeft dat een 3 of lager is; 

 - het eindcijfer van het profielvak wordt in de basisberoepsgerichte  

  en de kaderberoepsgerichte leerweg meegerekend als één eindcijfer. Bij de 

uitslagbepaling wordt in de basisberoepsgerichte leerweg en de  

kaderberoepsgerichte leerweg het gemiddelde van de eindcijfers van alle beroepsgerichte 

keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak oftewel het combinatiecijf er; 

- alle afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken moeten met minimaal een 4 worden 

afgesloten; 

 -  in de pilot van de nieuwe leerweg wordt het ppd afgerond met een schoolexamen. Dit 

cijfer gaat mee in de slaag-zakregeling; 

- de directeur bepaalt het eindcijfer als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van 

de samenstellende onderdelen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel 

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

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

d. voldaan heeft aan de voorwaarde dat de vakken lichamelijke opvoeding en kunstvakken  

 inclusief ckv zijn beoordeeld met de kwalificatie "voldoende" of "goed"; 

e. in de nieuwe leerweg een profielwerkstuk heeft afgerond met de kwalificatie "voldoende" of 

"goed"; 

f. het loopbaandossier afgerond heeft. 

2. De kandidaat die het eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden 

genoemd in het eerste lid is afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing, bedoeld in 

artikel 25. Zodra de uitslag ingevolge het eerste lid is vastgesteld, maakt de directeur deze 
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samen met de eindcijfers schriftelijk aan iedere kandidaat bekend, onder mededeling van het in 

artikel 25 bepaalde.  

3.  Een kandidaat, die het leerwerktraject van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo heeft 

gevolgd is geslaagd als de kandidaat: 

 - voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; 

- het profielvak met een 6 of hoger afsluit; 

- het gemiddelde van de eindcijfers van de beroepsgerichte keuzevakken met een 6 of hoger  

  afsluit.  

 

Artikel 24.  Herkansing centraal examen (selectie Eindexamenbesluit artikel 51) 

1. Elke kandidaat van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft voor één algemeen vak 

alsmede voor het cspe waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 24 

is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak of, indien artikel 20 eerste lid van toepassing is, in 

het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. 

2. Elke kandidaat van de nieuwe leerweg heeft voor één algemeen vak waarin hij reeds examen 

heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens artikel 24 is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak 

of, indien artikel 20 eerste lid van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog 

deel te nemen aan het centraal examen.  

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij het herexamen en bij het eerder afgelegde centraal examen 

geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

 

Overig. Inzage van gemaakte schoolexamenwerk 

1. Schriftelijk schoolexamenwerk wordt na de beoordeling onder toezicht aan de leerlingen ter 

inzage gegeven. De correcties worden niet toegelicht. De leerlingen mogen op het gemaakte 

werk geen wijziging of aanvulling aanbrengen. Het gemaakte examenwerk dient op school te 

blijven. 

2. Bezwaren tegen de beoordeling van het werk dienen uiterlijk op de vijfde werkdag na de les 

waarin de docent het werk ter inzage geeft, kenbaar gemaakt te worden bij de docent.  

3.  Binnen vijf schooldagen kan de leerling en ouder/verzorger tegen een beoordeling die meetelt 

voor het schoolexamen in (schriftelijk) beroep gaan bij de directeur. Na het verstrijken van deze 

termijn is het cijfer definitief. 

 

Addendum 

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo 

samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Met de Pilot praktijkgericht programma voor gl en tl doen 

scholen ervaring op met deze nieuwe leerweg. Ook Het Rijks neemt deel aan deze pilot.  
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Deelname aan de pilot heeft consequenties voor de leerlingen die vanaf het schooljaar 2021 – 2022 in 

de bovenbouw GT zijn gestart. Met deze consequenties is in het examenreglement al deels rekening 

gehouden. Wordt in de loop van dit schooljaar duidelijk dat deelname aan deze pilot nog meer  

consequenties heeft voor het reglement, dan worden leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk 

geïnformeerd.  

 


