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Inleiding 

 

In mei van dit jaar ga je eindexamen doen. Om alles over de gang van zaken tijdens de 

examens op een rijtje te zetten hebben we dit boekje gemaakt. Deze Instructie voor 

examenleerlingen vormt samen met het Examenreglement voor dit jaar dé 

informatiebron omtrent de eindexamens. 

 

De examencommissie, 

 

Eindhoven, voorjaar 2018 
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4. Na de examenzitting 

5. bekendmaking uitslag 
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1.VOOR DE EXAMENZITTING 

 

 Als je door ziekte of persoonlijke omstandigheden niet aan het examen kan 

deelnemen, moet je dit vóór het begin van de examenzitting doorgeven aan de  

voorzitter van de examencommissie mevr. M. Vermeer of de secretaris van de 

examencommissie mevr. Schijvens (plaatsvervangend examensecretaris mevr. S. 

Hendrikse) tel. 040 – 2969310. Je  stuurt vervolgens een schriftelijke verklaring naar 

de school t.a.v. de examencommissie (Niet doorgeven betekent een gemiste kans en 

houdt in dat je moet gaan herkansen in het tweede tijdvak.)  

 Zorg dat je je spullen in orde hebt. Als bijlage bij deze instructies zit een lijst van 

hulpmiddelen. Daarin kun je precies zien, welke hulpmiddelen bij welk vak zijn 

toegestaan. Je mag tijdens het examen niets lenen/doorgeven. Voor elk examen heb 

je in ieder geval de ‘basisset’ nodig (zie de bijlage voor de inhoud van de basisset). 

Voor de talen is het gebruik van woordenboeken toegestaan (zie de bijlage). Zorg 

ervoor dat die ‘schoon’ zijn, dat wil zeggen zonder aantekeningen of briefjes. 

Hetzelfde geldt voor de Binas, het Informatieboek en de atlas (zie de bijlage).  

Pak je spullen de avond van tevoren al in, de kans dat je iets vergeet is dan kleiner. 

 Het examenrooster hangt op school op het bord in de aula. Het is tevens op internet 

vinden. Het examenrooster is ook als bijlage aan deze instructie toegevoegd en staat 

ook in het Examenreglement dat je in december gekregen hebt.  

Zorg ervoor dat je het examenrooster ook thuis ergens opgehangen hebt. De anderen 

in huis kunnen er dan mede voor zorgen dat je op tijd in de examenruimte bent. 

 Je krijgt ongeveer 2 weken voor de aanvang van de examens een persoonlijke 

examenoproep; hierop wordt aangegeven voor welke vak, wanneer en waar je 

examens af moet leggen. 

 

 

OP DE DAG VAN DE EXAMENZITTING 

 

 Ga op tijd van huis. Een kwartier voor de start van het examen gaan de deuren open. 

Houd er rekening mee dat in die tijd woordenboeken etc. gecontroleerd worden. Als 

je te laat op het examen komt, verlies je die tijd. Je moet namelijk op hetzelfde 

moment met je werk stoppen als de anderen. Kom je meer dan 30 minuten te laat, 

dan mag je het examenlokaal niet meer in. Je moet dan meteen voor het vak dat je 

mist een herexamen aanvragen bij de secretaris van de examencommissie: mevr. 

Schijvens.  

 De examens worden afgenomen in de gymzaal met uitzondering van de leerlingen die 

hun examen met Kurzweil maken, de leerlingen die recht hebben op een 

stiltewerkplek en het examen Kunst voor havo en vwo en kunst drama voor vmbo en 

de rekentoets; die vinden plaats in de mediatheek. 

 Als je te laat komt, mag je tot een half uur na aanvangstijd naar binnen. Je 

meldt je bij de surveillant die hiervan aantekening maakt op het proces 

verbaal van de zitting. Na dat half uur wordt NIEMAND meer binnengelaten. 

JE KRIJGT GEEN VERLENGING ALS JE TE LAAT KOMT! Tenzij nog tijdens de 

zitting i.o.m. de Inspectie anders wordt besloten. 

 

 

IN HET EXAMENLOKAAL  

 Je mag een flesje drinken- geen blikje -meenemen in het examenlokaal, daarnaast 

een kleine versnapering zonder verpakking – dus geen papiertjes, broodtrommels, 
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plastic zakjes. Jassen ophangen op de kapstok. Tassen en telefoons worden op een 

aangegeven plek in het examenlokaal neergelegd. Telefoons  moeten helemaal zijn 

uitgezet. Smartwatches zijn niet toegestaan. Neem liever geen kostbare spullen mee 

in je tas. Neem een vest of trui mee naar de examenzaal voor als je het koud krijgt. 

 De school is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van je eigendommen. Neem 

de basisset (zie Bijlage: Lijst van toegestane hulpmiddelen) mee naar het lokaal / je 

plaats. Je mag geen etui op de tafel hebben liggen. Alleen de basisset is toegestaan.  

 Zoek z.s.m. je eigen plaats. Let op de verdeling in het lokaal. Iedere rij heeft een 

andere kleur (oranjegeel= vmbo, havo= groen, vwo =rood ) en leerlingen zitten op 

alfabetische volgorde van hun achternaam. Op jouw tafel zit een sticker met jouw 

naam en examennummer. Uitwerkpapier/kladpapier om tijdens het examen te 

gebruiken ligt klaar.  

 Je mag alleen het papier gebruiken dat in het examenlokaal aanwezig is. Je mag dus 

geen eigen papier gebruiken. Hetzelfde geldt voor de USB-sticks bij de examens op 

Kurzweil; geen eigen USB-stick meenemen, er wordt er een verstrekt met je naam 

erop. Begin met op de uitwerkbladen, de antwoordbladen en eventuele kladblaadjes 

die je zelf beschrijft, je voornaam, achternaam en examennummer te schrijven en de 

bladen te nummeren (1 van5, 2 van 5, 3 van 5, 4 van 5, 5 van 5) 

 Bij de start van het examen leest de examensecretaris of een van surveillanten de 

tekst op de envelop voor en opent de envelop. De surveillanten delen de opgaven uit, 

met de tekst naar onder. Pas als alle opgaven rondgedeeld zijn mogen de opgaven 

omgedraaid worden en mag je beginnen. 

 Maak je werk met pen (zwart of blauw). Schrijven met potlood of met een pen 

in een andere kleur dan zwart of blauw is niet toegestaan. Als iets fout is, 

streep het dan door. Gebruik van correctielak of correctielint is niet toegestaan. 

Tekeningen mogen wel met potlood gemaakt worden. 

 Als je tijdens het examen iets nodig hebt, moet je je vinger opsteken. Een van de 

surveillanten komt dan naar je toe en vraagt wat je wenst. Hij/zij zal het benodigde 

papier voor je ophalen. Je mag dus niet uit eigen beweging gaan lopen. Wil je 

naar het toilet dan moet je ook een surveillant wenken die je zal begeleiden naar het 

toilet. De surveillant controleert de toiletten en wacht bij de deur van de toiletruimte. 

Vervolgens begeleidt hij de kandidaat terug naar de examenzaal. 

 Als iets je stoort (b.v. lawaai) steek je vinger op en zeg het dan tegen een surveillant. 

Hij/zij kan er dan misschien iets aan doen. Je kunt dit natuurlijk wel op een rustige 

manier duidelijk maken. 

 Je mag geen horloge dragen (i.v.m. smartwatches) tijdens de examenzitting. In het 

examenlokaal is  een klok aanwezig waar je de tijd op kunt bijhouden. De 

surveillanten zullen de laatste 15, 10, 5 en 1 minuut aankondigen. 

 Je mag op zijn vroegst pas een half uur na aanvang van het examen de examenzaal 

verlaten. Als je eerder klaar bent moet je dus rustig blijven wachten. 

 Wanneer het laatste kwartier van de examentijd is aangebroken, mag je het 

lokaal niet meer voor de eindtijd verlaten! 

 Zorg dat je alle opgaven gemaakt hebt. DUS DOORWERKEN TOT JE HET WOORD 

‘EINDE’ TEGENKOMT. Op de voorkant van een examen staat uit hoeveel opdrachten 

het examen bestaat. 

 Vul bij meerkeuzevragen altijd iets in. “Niet geschoten is altijd mis.” 

 

 

 INLEVEREN WERK 

Als je je examen hebt beëindigd en wilt en mag vertrekken, steek je je hand op voor 
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de surveillant. Deze komt naar jouw tafel. Bij hem/haar lever je ALLES (gemaakt 

werk, kladpapier, opgaven) in: Je controleert eerst of je alle vraagstukken hebt 

gemaakt, of je al het gemaakte werk hebt verzameld en of je op elk examenpapier 

hebt vermeld: je naam, de naam van je docent en je examennummer.  

 Ook als je tot de eindtijd doorwerkt, let je erop dat je alles inlevert (ook je 

kladpapier). Zet op alle bladen je volledige naam, de naam van de docent en je 

examennummer. 

 Als alles ingeleverd is mag je rustig vertrekken. 

 MAAR: Wanneer het laatste kwartier van de examentijd is aangebroken, mag 

je het lokaal niet meer voor de eindtijd verlaten! 

 Na afloop van het examen mag je je kladpapier bij de administratie terugvragen. 

 Als je voor de eindtijd het lokaal verlaat, blijf dan niet in de omgeving van het 

examenlokaal om de anderen niet te storen. 

 Heb je in de namiddag nog een examenzitting, ga dan niet naar huis maar blijf op 

school. De kans dat je te laat komt is dan bijzonder klein. 

 

 EXAMENS IN DE MEDIATHEEK 

 

 Kandidaten zijn een kwartier voor de aanvang aanwezig buiten het examenlokaal  

( = mediatheek). 

 

 Kandidaten worden na controle door de surveillanten toegelaten in het examenlokaal. 

Tassen en telefoons neerzetten op een daarvoor aangewezen plek in de mediatheek. 

Ze nemen plaats achter de pc waar hun naam op staat. De monitor staat uit. 

Kandidaten mogen het scherm pas aanzetten als de surveillanten daartoe opdracht 

hebben gegeven. De kandidaten met alleen extra tijd nemen plaats aan de tafels 

zonder PC. 

 

 Voor examens in de mediatheek gelden dezelfde regels als bij de andere examens 

(zie boven). 

 

 Er zijn bepaalde kandidaten die gebruik mogen maken van een PC. Op de PC staat 

het Kurzweil-bestand met het examen geïnstalleerd (staat op beginscherm) en 

eventueel het programma Word. Deze kandidaten kunnen hun antwoorden in Word 

maken, de tekst printen (printer mediatheek) en opslaan op de bijgeleverde USB-

stick ( gebruik van eigen USB-stick is niet toegestaan).  

 

 De surveillanten geven instructie voor het examen en geven aan wanneer met het 

examen mag worden begonnen; d.w.z. beeldscherm wordt aangezet, kandidaat volgt 

de aanwijzingen op het scherm. 

 

 Bij uitval of storing van de PC waarschuwt de kandidaat een surveillant door de 

hand op te steken. Het moment van uitval en de naam van de kandidaat worden 

vastgelegd in het proces verbaal van de examenzitting. De systeembeheerder of 

andere ter zake deskundige stelt zich op de hoogte van het probleem en bepaalt of de 

kandidaat gebruik gaat maken van een andere PC. Er staan een aantal extra PC’s 

stand-by die meteen ingezet kunnen worden. Het moment waarop de kandidaat weer 

aan het werk is, wordt vastgelegd in het proces verbaal van de examenzitting. De tijd 

die verstreken is tussen de storingsmelding en het moment waarop de kandidaat 

weer aan het werk is, wordt toegevoegd aan de examentijd die de betreffende 

kandidaat ter beschikking staat. 
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 De kandidaten beantwoorden de opgaven met pen op papier (examens kunst) of in 

Word (dyslectische kandidaten).  

 

 INLEVEREN WERK: als je je examen op de pc gemaakt hebt; print je het 

gemaakte werk in overleg met de mediathecaris via de printer van de 

mediatheek en sla het document op op de USB-stick. Controleer je werk ! 

Laat de surveillant weten dat je klaar bent en overhandig hem ALLES. 

Kladpapier kun je later bij de administratie terug vragen. 

 

 

NA DE EXAMENZITTING 

 Op internet kun je vaak ‘s-middags al de uitwerkingen van de examens vinden. Je 

weet dan nog niet wat jouw eindresultaat zal zijn. Reken je dus niet rijk. Zie: 

www.eindexamen.nl. 

 Het heeft geen zin om docenten te vragen hoe je een examen gemaakt hebt. 

Docenten mogen hier geen mededelingen over doen. 

 

 

 

 

BEKENDMAKING UITSLAG 

 

UITSLAG CENTRAAL EXAMEN 

De uitslag wordt bekend gemaakt op woensdag 13 juni 2018 voor vmbo, havo en 

vwo. Alle kandidaten worden vóór 13.00 uur die dag gebeld door de examencommissie. 

De uitslag wordt officieel bekend gemaakt d.m.v. een voorlopige cijferlijst die wordt 

uitgereikt op woensdag 13 juni 2018 om 15.00 uur voor vmbo-, havo- en vwo-

kandidaten door de examencommissie. Plaats: Sterrenlaan 16.  

De voorlopige cijferlijst wordt niet per post verzonden. De kandidaten wordt dringend 

verzocht niet te bellen en de voorlopige cijferlijst op school te komen halen, mede i.v.m. 

het maken van een keuze voor de herkansing van een vak, die uiterlijk donderdag 14 

juni 16.00 uur bekend moet zijn gemaakt bij de secretaris van de examencommissie 

mevr. Schijvens. Er worden geen mededelingen gedaan via de telefoon. 

 

 

Vragen? Neem contact op met mevrouw Vermeer of mevrouw Schijvens van de 

examencommissie 

 

 

Bijlage  -lijst van toegestane hulpmiddelen 

  -examenrooster 2018 

  -klachtenprocedure 

  

http://www.eindexamen.nl/
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Bijlage 1. Toegestane hulpmiddelen 
Lijst van toegestane hulpmiddelen 

2018 

Basispakket (vmbo-t/havo/vwo)  

-schrijfmaterialen (pennen blauw en 

zwart) 

-tekenpotlood en gum  

-blauw en rood kleurpotlood  

-liniaal met millimeterverdeling  

-passer en geometrische driehoek  

-elektronisch (niet-grafisch) 

rekenapparaat  

Alle schriftelijke examens * 

(vmbo-t/havo/vwo)  

woordenboek Nederlands (ééndelig) .  

 

Engels (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek E-N (en N-E) OF 

woordenboek E-E  

Duits (vmbo-t/havo/vwo)  woordenboek D-N (en N-D)  

Frans (havo/vwo)  woordenboek F-N (en N-F)  

Aardrijkskunde (havo/vwo)  54e druk van de Grote Bosatlas  

Wiskunde A, B en C (havo/vwo)  grafische rekenmachine  

Nask (vmbo-t)  Binas vmbo-kgt 2e editie  

Natuurkunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Scheikunde (havo/vwo)  Binas 6e editie  

Biologie (vmbo-t/havo/vwo)  Binas 6e editie  

 

-Als er bij een woordenboek staat vermeld: ‘ééndelig’, betekent dat alleen, dat het 

woordenboek slechts uit een boek mag bestaan.  

-Woordenboek(del)en vanuit het Nederlands naar de vreemde taal is bij examens zonder 

schrijfvaardigheid niet erg zinvol, maar ook niet verboden. Bij vmbo-Engels is zo’n 

woordenboek(deel) juist zinvol.  

 

*-bij het Centraal Praktisch Examen (CPE) Beeldend wat afgenomen wordt van maart tot 

mei is GEEN woordenboek toegestaan, bij het Centraal Schriftelijk Examen Beeldend wat 

afgenomen wordt in mei is WEL een woordenboek toegestaan. 

 

-Op de site www.examenblad.nl zijn de merken en types grafische rekenmachines te 

vinden die zijn goedgekeurd. Het is mogelijk dat te zijner tijd nieuwe types worden 

toegestaan. 

De machines die in 2018 op havo in elk geval zijn toegestaan:  

Casio:  

- fx-9860GII(SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger  

- fx-CG20 met examenstand: OS 2.01 en hoger  

Hewlett Packard:  

- Hewlett Packard Prime  

Texas Instruments:  

- TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  

 

De machines die in 2018 op vwo in elk geval zijn toegestaan:  

Casio:  

- fx-9750GII met reset  

- fx-9860GII (SD) met reset/examenstand: OS 2.07 en hoger  

- fx-CG20 met reset/examenstand: OS 2.01 en hoger  

Hewlett Packard:  

- Hewlett Packard Prime  

Texas Instruments:  
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- TI 84 plus (C) (SE)  

- TI-84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje;  

- TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5  

- TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS)  

NB Op machines die over CAS-functionaliteiten beschikken dient deze functionaliteit te 

worden geblokkeerd in de examenstand.  

In machines met een SD-slot mag tijdens het CE geen SD-kaart zitten.  

Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn NIET meer toegestaan.  

 

Verder geldt:  

• Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden 

aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.  

• Het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de 

grafische rekenmachine van een andere kandidaat.  

• Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de grafische 

rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, of gewist door een ‘reset’ van 

de gehele machine.  

 

 Briefsjabloon is alleen toegestaan bij Nederlands vmbo 

 Errata op Binas (6e druk havo vwo, 2e druk vmbo-t) zijn te vinden op de site van 

de uitgever: www.uitgeverijnoordhoff.nl  en mogen worden aangetekend in het 

boek. 

 Geen grafische rekenmachines toegestaan bij natuurkunde, scheikunde en 

economie, een gewone rekenmachine (zie basispakket hulpmiddelen) mag wel 

 Gebruik PC: voor kandidaten met faciliteiten. Verstrekking vindt plaats in overleg 

met de zorg.  

 

Spellingcontrole op PC’s: niet toegestaan bij examens waarin de kandidaat mede wordt 

beoordeeld op het gebruik van de juiste spelling (Nederlands havo, vwo en vmbo). 

gebruik is  alleen toegestaan bij dyslectische kandidaten bij examens waarbij 

spelling beoordeeld wordt (Nederlands vmbo havo vwo) Spellingcontrole is wel 

toegestaan bij het CSE Engels vmbo-t omdat de schrijfopdracht vanaf het examenjaar 

2017 geen deel meer uitmaakt van het CSE Engels vmbo-t. 

http://www.uitgeverijnoordhoff.nl/
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Bijlage: Examenrooster CE  
 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2018 (1e tijdvak) vmbo: 

 

 

Dag Datum Tijd Vak 

Vanaf 19 maart 2018  CPE beeldend 

Maandag 14 mei 2018 13.30 - 15.30 u Nederlands 

Dinsdag 15 mei 2018 13.30 – 15.30 u Wiskunde 

Woensdag 16 mei 2018 09.00 – 12.00 u Geschiedenis 

Woensdag 16 mei 2018 13.30 – 15.30 u Engels 

Donderdag  17 mei 2018 09.00 – 11.00 u Duits 

Donderdag 17 mei 2018 13.30 – 15.30 u Biologie 

Vrijdag 18 mei 2018 09.00 – 11.00 u Aardrijkskunde 

Dinsdag 22 mei 2018 13.30 – 15.30 u Frans 

Woensdag 23 mei 2018 09.00 – 11.00 u Kunstvakken 2 

Beeldend 

Woensdag 23 mei 2018 13.30 – 15.30 u Economie 

Donderdag 24 mei 2018 09.00 – 11.00 u Kunstvakken 2 Drama 

Donderdag 24 mei 2018 13.30 – 15.30 u Natuur- en 

Scheikunde I 

 

 

 

Datum Centraal Schriftelijk Examen 2018 (2e tijdvak) vmbo: 

 

Van 18-20 juni 2018  Alle vakken. Precieze 

dat worden bekend in 

maart 2018. 

 

 

 

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2018 (1e tijdvak) havo: 

 

Dag Datum Tijd Vak 

    

Maandag 14 mei 2018 13.30 – 16.30 u Natuurkunde 

Dinsdag 15 mei 2018 09.00 – 12.00 u Geschiedenis 

Dinsdag 15 mei 2018 13.30 – 16.00 u Engels 

Donderdag 17 mei 2018 13.30 – 16.30 u Nederlands 

Vrijdag 18 mei 2018 09.00 – 11.30 u Duits 

Vrijdag 18 mei 2018 13.30 – 16.30 u Economie 

Dinsdag 22 mei 2018 09.00 – 12.00 u Aardrijkskunde 

Dinsdag 22 mei 2018 13.30 – 16.00 u Frans 

Woensdag 23 mei 2018 09.00 – 12.00 u Kunst (beeldend/ 

drama/ muziek) 

Donderdag 24 mei 2018 13.30 – 16.30 u Wiskunde A en B 

Vrijdag 25 mei 2018 13.30 – 16.30 u Scheikunde 

Maandag 28 mei 2018 13.30 – 16.30 u biologie 
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Instructies voor examenleerlingen 2018  

Data Centraal Schriftelijk Examen 2018  (2e tijdvak) havo: 

 

Van 18 – 20 juni 

2018 

 Alle vakken. Precieze 

dat worden bekend in 

maart 2018. 

 

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2018 (1e tijdvak) vwo: 

 

Dag Datum Tijd Vak 

    

Maandag 14 mei 2018 13.30 – 16.30 u Wiskunde A en B 

Dinsdag  15 mei 2018 09.00 – 12.00 u Geschiedenis 

Dinsdag 15 mei 2018 13.30 – 16.00 u Frans 

Woensdag 16 mei 2018 13.30 – 16.00 u Engels 

Donderdag 17 mei 2018 13.30 – 16.30 u Scheikunde 

Vrijdag  18 mei 2018 13.30 – 16.30 u Nederlands 

Dinsdag 22 mei 2018 09.00 – 11.30 u Duits 

Dinsdag 22 mei 2018 13.30 – 16.30 u Biologie 

Woensdag 23 mei 2018 13.30 – 16.30 u Economie 

Donderdag 24 mei 2018 09.00 – 12.00 u Aardrijkskunde 

Donderdag 24 mei 2018 13.30 - 16.30 u Natuurkunde 

Maandag 28 mei 2018 09.00 – 12.00 u Kunst (beeldend/ drama/ 

muziek) 

    

 

 

Data Centraal Schriftelijk Examen 2018 (2e tijdvak) vwo: 

 

Van 18 – 20 juni 2018  Alle vakken. Precieze 

dat worden bekend in 

maart 2018. 
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Klachtenregeling (uit: Examenreglement Novalis College 2018) 

 

Een kandidaat kan bezwaar maken tegen enige maatregel of handeling die hij in 

strijd acht met het examenreglement. Hij dient hiertoe schriftelijk (brief/ e-mail) 

een klacht in bij de examensecretaris. 

 

Tegen een beslissing van het bevoegd gezag met betrekking tot 

‘onregelmatigheid, onttrekking aan het examen’ , kan de kandidaat nog beroep 

aantekenen bij een, door het bevoegd gezag van de school, ingestelde commissie 

van beroep. Van de commissie van beroep mag de rector van de school geen deel 

uitmaken. De leden van de commissie worden jaarlijks aangewezen uit de 

geleding van docenten, leerlingen en ouders. De commissie kent een 

onafhankelijke voorzitter, aan te wijzen door het bevoegd gezag. De commissie 

wordt ondersteund door een secretaris, niet zijnde een lid van de commissie. 

  

Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing aan de kandidaat bekend 

is gemaakt, 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 verlengd heeft met ten hoogste 

twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze 

de kandidaat alsnog in de gelegenheid kan worden gesteld het eindexamen geheel 

of gedeeltelijk af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede 

aan de kandidaat en zijn/haar ouders/voogden of verzorgers, aan de rector en 

aan de inspectie. 

 

 
 

Artikel 1. Bevoegdheid  

De Commissie is bevoegd een uitspraak te doen over een beroep dat door of 

namens een kandidaat wordt ingesteld tegen een maatregel die de schooldirectie 

heeft opgelegd ten gevolge van onregelmatigheden ten aanzien van enig deel van 

het eindexamen.  

 

Artikel 2. Samenstelling en benoeming Commissie  

1. De commissie bestaat uit ten minste 3 leden en 3 plaatsvervangende leden.  

2. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door 

het bevoegd gezag van het Novalis College.  

3. Niet tot lid of plaatsvervangend lid van de Commissie kunnen worden 

aangewezen de leden van de examencommissie of de directie van de aangesloten 

scholen.  

4. De voorzitter en secretaris van de Commissie worden als zodanig benoemd. 

 

Artikel 3. Wraking en verschoning  

1. De leden van de Commissie kunnen worden gewraakt: a. indien ze aan de 

kandidaat dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt in 

bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad;  

b. in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan.  

2. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de 

Commissie een verzoek tot verschoning indienen.  

3. Over de wraking en/of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige 

leden van de Commissie beslist.  

4. Bij wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op.  
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Artikel 4. Beroepschrift  

Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij de (secretaris van de) Commissie binnen 

5 werkdagen nadat de beslissing van de schooldirectie schriftelijk ter kennis van 

de kandidaat is gebracht.  

 

Artikel 5. Onderzoek  

1. De Commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen.  

2. Alvorens tot een uitspraak te komen biedt de Commissie in ieder geval de 

gelegenheid om gehoord te worden aan:  

a. degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd op grond waarvan de 

maatregel is genomen waartegen het beroep zich richt;  

b. degene die de beslissing heeft genomen waartegen het beroep zich richt;  

c. de kandidaat.  

3. De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een 

door hem aan te wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan.  

 

Artikel 6. Hoorzitting  

1. De hoorzitting vindt plaats zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 

weken na ontvangst van het beroepschrift.  

2. De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting.  

3. De zitting is niet openbaar; de commissie beraadt zich in beslotenheid.  

4. Er hoeft geen verslag van de zitting te worden gemaakt. De argumenten op 

basis waarvan de Commissie tot een besluit komt, worden verwoord in de 

onderbouwing van de (schriftelijke) beslissing.  

 

Artikel 7. Besluitvorming  

1. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.  

2. Bij staken der stemmen beslist de voorzitter. 

 

Artikel 8. Uitspraak  

1. De Commissie kan het bij haar ingestelde beroep: a. niet-ontvankelijk 

verklaren  

b. geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaren  

c. geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren  

2. De Commissie deelt haar beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de kandidaat, 

de inspectie en aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, zo 

mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk.  

3. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats 

binnen 2 weken na ontvangst van het beroepschrift. De Commissie kan met 

redenen omkleed besluiten, deze termijn met ten hoogste 2 weken te verlengen.  

4. In haar schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing.  

5. Indien van toepassing, stelt de commissie vast op welke wijze de kandidaat 

alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het betreffende (onderdeel van) het 

eindexamen (opnieuw) af te leggen.  

6. De uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend.  

 

Tegen de beslissing van de commissie van beroep kan nog beroep worden 

aangetekend bij de Arrondissementsrechtbank. 

 

 

Het adres van de commissie van beroep is: 

Commissie van Beroep voor de examens 

Postbus 1073 

5602 BB Eindhoven 

 


