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Inleiding
In de Vernieuwde Tweede Fase (klas 4 t/m 6) krijgen kandidaten schoolexamens en
praktische opdrachten, waaronder het profielwerkstuk, waarvan de cijfers meetellen voor
het diploma. Deze toetsen staan vermeld in het Programma voor Toetsing en Afsluiting
(PTA). In klas 4 en 5 tellen deze toetsen ook mee voor de overgang. Bovendien krijgen
kandidaten van klas 4 en 5 ook nog andere toetsen en opdrachten die alleen meetellen voor
de overgang (de zgn. voortgangstoetsen).
Op alle vormen van toetsing die meetellen voor het diploma (dus voor het gehele PTA) en op
het Centraal Schriftelijk eindexamen is een examenreglement van toepassing. Het
examenreglement bestaat uit twee onderdelen:
- Het Examenreglement Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam Zuid (SVOAZ). Dit
reglement bestaat uit een uitwerking van landelijk geldende regels (het
Eindexamenbesluit versie 1-10-2009) en is geldig op alle scholen van de Stichting
VO-A’dam Zuid.
- Het Huisreglement voor de gang van zaken rond het schoolexamen en eindexamen
op het St. Ignatiusgymnasium.
De gang van zaken tijdens het schoolexamen
Art. 1.: Algemeen: Het programma voor toetsing en afsluiting (PTA)
1.1.
Het schoolexamen vangt, voor een aantal vakken, aan in het vierde leerjaar. In het
PTA staat vermeld in welk leerjaar welke onderdelen van bepaalde vakken worden
getoetst. Zie ook art. 8 Examenreglement SVOAZ.
1.2.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks voor 1 oktober het PTA vast dat in elk geval
betrekking heeft het desbetreffende schooljaar. Dit PTA wordt door de rector voor
1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de kandidaten. Zie ook
art. 8 Examenreglement SVOAZ.
1.3.
In het PTA staat voor elk vak vermeld om welke onderdelen het gaat, wat de inhoud
van deze onderdelen is, in welke periode deze onderdelen worden afgenomen, hoe
zwaar een onderdeel meetelt en of een onderdeel herkansbaar is. Zie ook art. 8
Examenreglement SVOAZ.
1.4.
Een kandidaat is verplicht aan alle voor hem geldende onderdelen van het
schoolexamen deel te nemen.
1.5.
Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het centraal examen. Voor
uitzonderingen en afwijkingen zie art. 9 Examenreglement SVOAZ.
1.6.
Deelname aan het centraal examen is pas mogelijk wanneer alle onderdelen van het
PTA zijn afgerond. Voor uitzonderingen en afwijkingen zie art. 9 Examenreglement
SVOAZ.
1.7.
De school bewaart de gemaakte schoolexamens, inclusief de praktische opdrachten,
tot twee weken na de uitreiking van het schriftelijke overzicht van de behaalde
resultaten aan kandidaat en ouders. Zie artikel 1.10 en 1.11
1.8.
Van elk examenonderdeel bewaart de school de norm, opdracht en beoordeling tot
drie maanden na het CSE.
1.9.
De school houdt een administratie bij van de behaalde resultaten van de
schoolexamenonderdelen.
1.10. Na elke schoolexamenweek gaat er een overzicht van de behaalde
schoolexamenresultaten naar huis.
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1.11. Een kandidaat of zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen binnen twee weken na de
uitreiking van het overzicht schriftelijk bezwaar maken tegen een cijfer bij de rector.
Wanneer geen bezwaar gemaakt wordt, geeft men te kennen dat men het eens is
met de cijfers.
Art. 2.: Regels en procedures rond het schoolexamen en onregelmatigheden
2.1.
De kandidaten krijgen minimaal een week voor aanvang van de schoolexamenweek
een overzicht op welke dag en hoe laat de schoolexamens zijn.
2.2.
De kandidaten dienen op tijd te komen.
2.3.
Een kandidaat die te laat komt bij een schriftelijk af te nemen schoolexamen, mag tot
uiterlijk een half uur na aanvang van dat schoolexamen toegelaten worden. Bij een
mondeling schoolexamen en practicum is de marge vijf minuten. Bij een luistertoets
wordt de kandidaat na aanvang niet meer toegelaten.
2.4.
Wanneer een kandidaat te laat komt, is het de kandidaat niet toegestaan aan het
einde van de zitting de verloren tijd in te halen.
2.5.
Bij een schoolexamen (in welke vorm dan ook) mag een kandidaat niet eerder
vertrekken dan de aangegeven tijd. Zonder toestemming van de surveillant mag de
kandidaat niet voortijdig vertrekken bij een toets.
2.6.
Deelname aan een schoolexamen (schriftelijk, mondeling, luistertoets of practicum)
betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt.
2.7.
Bij onvoorziene omstandigheden heeft de afdelingsleider en/of rector het recht een
schoolexamen in zijn geheel, voor alle kandidaten, ongeldig te verklaren. Hij kan dan
besluiten tot:
- een hernieuwd schoolexamen waaraan alle kandidaten verplicht zijn deel te nemen,
of
- een wijziging in het PTA waardoor het schoolexamen komt te vervallen,of
- een andere, naar het oordeel van de rector verantwoorde oplossing die recht doet
aan de partijen.
2.7.
Een kandidaat die tijdens een schoolexamen (schriftelijk, mondeling, luistertoets of
practicum) onwel wordt, kan onder begeleiding het lokaal verlaten. Indien deze
kandidaat na enige tijd het werk hervat, kan de tijd aan het einde van de zitting
worden ingehaald. Indien het werk niet hervat kan worden, kan de afdelingsleider
besluiten (een deel van) het gemaakte werk ongeldig verklaren. Dit werk moet dan
ingehaald worden.
2.8.
Het is de kandidaat niet toegestaan anders dan de toegestane hulpmiddelen zoals
woordenboeken, tabellen, rekenapparaten, mee te nemen in het examenlokaal. De
surveillant meldt voor aanvang van het schoolexamen welke hulpmiddelen gebruikt
mogen worden. In het PTA is een lijst van hulpmiddelen toegevoegd.
2.9.
Mobiele telefoons en geluidsapparatuur moeten uitgeschakeld zijn en in de tas of jas
zijn opgeborgen. De tassen en jassen worden in de kluisjes gelegd. Het is verboden
oordopjes/earphones/koptelefoons/headphones te dragen gedurende het
schoolexamen. Ook als de kandidaat klaar is met zijn werk en het heeft ingeleverd
mag hij geen gebruik maken van de mobiele telefoon of van geluidsapparatuur en
mag hij geen oordopjes/earphones/koptelefoons/headphones dragen.
2.10. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het schoolexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de afdelingsleider en/of rector
maatregelen nemen.
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2.11. Bij een onregelmatigheid wijst de surveillant de kandidaat hierop en de surveillant
maakt hiervan een notitie. De kandidaat wordt nog wel in de gelegenheid gesteld het
werk af te maken. Na afloop meldt de surveillant de onregelmatigheid bij de
afdelingsleider en/of rector die de sanctie bepaalt.
2.12. Onregelmatigheden worden bestraft met de maatregel die in art. 4.1. van het
Examenreglement SVOAZ beschreven worden. Deze maatregelen kunnen
afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar
genomen kunnen worden.
2.13. Alvorens een beslissing ingevolge art. 4.1. van het Examenreglement SVOAZ wordt
genomen, hoort de afdelingsleider en/of rector de kandidaat. De kandidaat kan zich
door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De afdelingsleider
en/of rector deelt zijn beslissing mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in
ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd een afschrift
toegezonden aan de wettelijke vertegenwoordigers, indien de kandidaat minderjarig
is.
2.14. De kandidaat kan tegen een beslissing/maatregel van de afdelingsleider en/of rector,
die schriftelijk ter kennis van de kandidaat wordt gebracht, in beroep gaan bij een
commissie van beroep. Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de
beslissing/maatregel schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij
de commissie van beroep ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist
binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met
ten hoogste twee weken.
De commissie van beroep heeft als postadres:
Commissie van beroep van het Eindexamen van de Stichting VO Amsterdam Zuid
Reijnier Vinkeleskade 53
1071 SE Amsterdam
Art. 3.: Verzuim bij schoolexamenonderdelen
3.1.
Is een kandidaat door ziekte of om een andere reden niet in staat aan een onderdeel
van het schoolexamen deel te nemen, dan moet dit ten minste telefonische gemeld
worden aan de afdelingsleider voor de aanvang van dat onderdeel.
3.2.
Tenzij anders met de afdelingsleider is afgesproken dient de kandidaat voor iedere
dag waarop een schoolexamentoets wordt afgenomen opnieuw ziek gemeld worden
bij de afdelingsleider.
3.3.
Ziekte op de dagen voorafgaande aan de toets wordt niet als overmacht beschouwd,
is geen reden tot uitstel en ontslaat niet van de verplichting tot telefonische melding
en schriftelijke bevestiging achteraf.
3.4.
Zodra een kandidaat die een deel van het schoolexamen heeft gemist, weer op
school komt, dient hij een door een van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers
ondertekende verklaring te overleggen aan de afdelingsleider. In deze verklaring dient
de reden van het verzuim te zijn omschreven. De afdelingsleider beslist over de
geldigheid van de reden.
3.5.
Onderdelen van het schoolexamen die om een geldige reden zijn gemist, moeten
worden ingehaald. De afdelingsleider bepaalt hiervoor het tijdstip en eventueel de
wijze waarop het onderdeel wordt ingehaald. Wanneer een kandidaat een onderdeel
in moet halen, vervalt het recht op herkansing. De afdelingsleider kan in uitzonderlijke
gevallen besluiten dat een leerling toch mag herkansen.
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Indien een kandidaat een of meer onderdelen van het schoolexamen zonder geldige
reden heeft gemist, kan de afdelingsleider en/of rector maatregelen nemen
overeenkomstig het gestelde in art. 4.1. van het Examenreglement SVOAZ.
Voor praktische opdrachten is er een deadline. Deze deadline is vermeld in het PTA
of op de opdracht/instructie. Indien de kandidaat zonder geldige reden de deadline
niet heeft gehaald, kan de afdelingsleider en/of rector maatregelen nemen
overeenkomstig het gestelde in art. 4.1. van het Examenreglement SVOAZ.

Art. 4.: Herkansing van schoolexamenonderdelen
4.1.
Alle kandidaten hebben recht op de herkansing, behalve die kandidaten die een
onderdeel van het schoolexamen moeten inhalen wegens geoorloofd verzuim.
4.2.
In leerjaar 4 heeft de kandidaat recht op twee herkansingen, één onderdeel per half
jaar. In leerjaar 5 heeft de kandidaat recht op 4 herkansingen, een na elke
schoolexamenweek. In leerjaar 6 heeft de kandidaat recht op 3 herkansingen, een na
elke schoolexamenweek.
4.3.
In het jaarrooster is vermeld wanneer de herkansingen voor welke jaarlaag
plaatsvinden.
4.4.
Een gemiste herkansing (door geoorloofd of ongeoorloofd verzuim) kan niet worden
ingehaald. Bij een gemiste herkansing vervalt het recht op herkansen.
4.5.
De afdelingsleider kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dan een leerling bij te veel
absenties en onvoldoende getoonde inzet (o.a. het niet nakomen van afspraken/
deadlines en het niet maken van voorbereidende opdrachten) voor een bepaald vak
niet mag herkansen in het betreffende vak. Voor bezwaren tegen de beslissing van
de afdelingsleider kan de kandidaat in beroep gaan bij de rector.
4.6.
De kandidaat vraagt de herkansing digitaal aan na de oproep van de afdelingsleider
Deze oproep ontvangt de kandidaat per mail. Wanneer een aanvraag niet voor de
opgegeven vervaldatum wordt aangevraagd, wordt de aanvraag niet meer in
behandeling genomen en vervalt het recht op herkansen.
4.7.
In het PTA staat vermeld welke onderdelen van het schoolexamen herkansbaar zijn.
Practische opdrachten (PO’s) zijn niet herkansbaar. Het profielwerkstuk is ook niet
herkansbaar.
4.8.
Wordt een herkansing gemaakt, dan geldt het hoogste cijfer.
Art. 5.: Cijfergeving en beoordeling van onderdelen van het schoolexamen
5.1.
De examinator drukt zijn oordeel over kennis, inzicht en vaardigheid van een
kandidaat in elk vak uit in een cijfer voor elk afzonderlijk onderdeel van het
schoolexamen. Daarbij gebruikt hij een schaal van cijfers lopend van 1 tot en met 10,
met de daartussen liggende cijfers met één decimaal.
5.2.
Bij elk onderdeel van het schoolexamen wordt aangegeven hoe zwaar het cijfer voor
dat onderdeel meeweegt voor de bepaling van het eindcijfer van het schoolexamen.
Dit is te lezen in het PTA.
5.3.
Het eindcijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van
cijfers oplopend van 1 tot en met 10. Indien in een vak tevens een centraal examen
wordt afgelegd, worden de cijfers 1 t/m 10 gebruikt met daartussen liggende cijfers
met één decimaal.
5.4.
Het eindcijfer van het schoolexamen van de vakken Algemene Natuurwetenschappen, Maatschappijleer en het profielwerkstuk wordt verrekend in het
combinatiecijfer. Dit combinatiecijfer wordt afgerond.
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Het eindcijfer van het schoolexamen van het vak waarvoor geen centraal examen
wordt afgelegd1 wordt afgerond op gehelen, waarbij naar beneden wordt afgerond
indien de eerste twee cijfers achter de komma 49 of lager zijn, en naar boven indien
de eerste twee cijfers achter de komma 50 of hoger zijn.
Het vak LO wordt beoordeel met voldoende of goed. Om te slagen voor het
eindexamen moet het vak LO te zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.
Het vak Levensbeschouwing valt op het St. Ignatiusgymnasium in het verplichte
gemeenschappelijke deel. Dit vak heeft ook een PTA en de behaalde cijfers tellen
mee voor de overgang (zowel als tekort- als compensatiepunt). Het vak telt niet mee
bij de slaag-/zakregeling voor het eindexamen, het eindcijfer staat dan ook niet
vermeld op de cijferlijst. De kandidaat krijgt bij de cijferlijst wel een certificaat met
vermelding van het aantal SLU’s en het eindcijfer.
De beoordeling van een schoolexamenonderdeel is definitief op het moment dat de
kandidaat de gelegenheid tot inzage heeft gehad in het gemaakte werk en
verantwoording heeft gekregen van de beoordeling van het werk. Voor bezwaar tegen
een beslissing leze men art. 1.11.
Na elke periode gaat er een overzicht van de behaalde schoolexamenresultaten naar
huis. De behaalde schoolexamenresultaten zijn ook in te zien in Magister.
Bij een mondeling schoolexamen kan de examinator iemand uit de vaksectie of uit
een verwant vak verzoeken als bijzitter op te treden en aanwezig te zijn bij de afname
van het mondeling en/of debat. Het cijfer wordt vastgesteld door de examinator, zo
mogelijk, in overleg met de bijzitter.
Indien de examinator ofwel de kandidaat dat gewenst acht, kan het mondelinge
schoolexamen op geluidsband worden vastgelegd. Bij een individueel mondeling
schoolexamen is opname van het schoolexamen verplicht.
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de rector aan de kandidaat bekend
welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen en voor het profielwerkstuk. Dit
gebeurt op de dag aangeduid in de jaaragenda ‘Ondertekenen cijferlijst’. Op deze dag
is de laatste mogelijkheid tot het melden van een fout op de cijferlijst.
Een kandidaat die een fout gemeld heeft, kan op dat moment nog niet tekenen voor
zijn cijfers. De kandidaat is er zelf verantwoordelijk voor dat hij de afhandeling van zijn
melding controleert en alsnog zijn cijferlijst ondertekent.
De kandidaat ondertekent tenminste vier dagen voor het centraal eindexamen een
cijferlijst waarmee hij aangeeft akkoord te zijn met de cijferlijst.
De rector zendt tenminste drie dagen voor het CSE een exemplaar van de
verzamellijst met de eindcijfers van het schoolexamen aan de inspecteur, daarna is
wijziging van deze cijfers niet meer mogelijk.
Wanneer een kandidaat blijft zitten of zakt voor het eindexamen, vervallen alle cijfers
van de schoolexamenonderdelen behaald in het betreffende schooljaar, ook die van
PO’s, practica en mondelingen. Alleen de cijfers van vakken die afgesloten zijn,
blijven staan. Dit zijn voor jaarlaag 5 Algemene Natuurwetenschappen en
Maatschappijleer en voor jaarlaag 6 komen daar dan de vakken LO, Wiskunde D,
NLT, en het profielwerkstuk bij.
De kandidaat die eindexamen aflegt kan voor één vak waarin alleen een
schoolexamen wordt afgelegd, dat schoolexamen opnieuw afleggen. Wanneer het

Dit zijn: Wiskunde D, NLT, ANW, ML en het profielwerkstuk
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gaat om een vak dat is opgenomen in het combinatiecijfer kan dit alleen als het
combinatiecijfer lager is dan een zes. Het herexamen omvat door de rector
aangegeven onderdelen van het examenprogramma. Het profielwerkstuk mag niet
herkanst worden.

