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Examenreglement MSA
Het bevoegd gezag van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA),
overwegende, dat ter uitvoering van het geldende eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo een
examenreglement moet worden vastgesteld, besluit:
dat met ingang van 1 oktober 2003 het examenreglement voor de MSA wordt ingesteld met
inachtneming van de volgende bepalingen:
Begrippen
Artikel 1
1. De begripsbepalingen zoals omschreven in artikel 1 van het eindexamenbesluit
vwo-havo-mavo-vbo zijn ook voor dit reglement van toepassing.
In dit reglement wordt verder verstaan onder:
"Deelschool":
één van de vestigingen van de MSA of onderdeel van die vestiging die zelfstandig
één of meer vormen van afsluitend onderwijs verzorgt.
"Directeur":
de directeur van een deelschool van de MSA.
"Klachtencommissie schoolexamens”( schoolniveau):
een commissie die zich bezighoudt met klachten van leerlingen als er sprake is van
een meningsverschil tussen de leerling en de docent over de beoordeling van
toetsen uit het examendossier. Samenstelling en werkwijze van deze commissie
worden geregeld in het PTA (programma van toetsing en afsluiting) van de
betreffende deelschool.
"Commissie van beroep ":
de commissie die zich bezighoudt met het afhandelen van klachten over de
besluiten van de directeur omtrent onregelmatigheden tijdens schoolexamen en
centraal examen. Zie verder artikel 7 en 8.
“Bevoegd gezag”:
College van bestuur van de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam
(MSA)
Regelgeving
Artikel 2
1. Het examen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en voor daartoe in de
wet genoemde vakken, uit een centraal examen.
2. De inhoud van het schoolexamen wordt nader geregeld in het PTA (programma
van toetsing en afsluiting).
Artikel 3
1. De directeur en de examinatoren van een deelschool nemen onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag het examen af.
2. De directeur benoemt, eventueel per afdeling, leerweg, profiel of sector, één van de
personeelsleden van de deelschool tot secretaris van het eindexamen en meldt dit
aan het bevoegd gezag.
3. De directeur kan zich laten vervangen door een adjunct-directeur of een collegadirecteur als de betreffende deelschool geen adjunct-directeur(-en) kent.

2

4. De directeur stelt voor de afdeling, de leerweg, het profiel of de sector een
examencommissie in, waarin een representatief deel van de examinatoren
vertegenwoordigd is.
Samenstelling en werkwijze worden nader geregeld in het PTA van de betreffende
deelschool.
Artikel 4
1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, in welke
vakken zij examen willen afleggen. Beperking hierbij is het aanbod dat door de
desbetreffende deelschool wordt gerealiseerd.
2. De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat in meer
vakken respectievelijk profielen of sectoren examen afleggen dan het wettelijk
voorgeschreven aantal.
3. De keuze van vakken en profielen of sectoren moet schriftelijk worden vastgelegd
op een door de deelschool vastgesteld tijdstip.
Examendossier en klachten betreffende beoordeling van een examen
Artikel 5
1. Van iedere beoordeling die bij het bepalen van resultaten van onderdelen van het
examendossier van de kandidaat meetelt, stelt de examinator de kandidaat zo
spoedig mogelijk in kennis. In het examendossier wordt het overzicht van deze
beoordelingen bijgehouden.
2. Klachten over een beoordeling moeten eerst door de kandidaat met de betrokken
examinator worden besproken, eventueel met bemiddeling van de mentor. Leidt dat
niet tot een oplossing dan kan de kandidaat binnen een in het PTA vastgestelde
termijn , een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie schoolexamens.
(zie ook art. 6 en het PTA).
Artikel 6
De klachtencommissie schoolexamens heeft de bevoegdheid beslissing van individuele
examinatoren te herzien. De uitspraak van de klachtencommissie is voor alle betrokkenen
bindend. Er is geen beroep mogelijk. Samenstelling en werkwijze worden geregeld in het PTA
Onregelmatigheden
Artikel 7
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het examen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan de directeur maatregelen
nemen.
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 1,0 voor een onderdeel van het schoolexamen of het
centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer delen
van het schoolexamen of zittingen van het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van één of meer onderdelen van het reeds afgelegde deel
van het schoolexamen of het centraal examen,
d. het opschorten van de uitslag van het examen en het uitreiken van een diploma
en een cijferlijst tot na een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen
onderdelen.
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Indien het hernieuwd examen betrekking heeft op één of meer onderdelen van het
centraal examen legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het
centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie.
3. De directeur deelt zijn beslissing ingevolge lid 2. mee aan de kandidaat, zo mogelijk
mondeling en in ieder geval schriftelijk. De directeur stelt de kandidaat, indien deze
dit wenst, in de gelegenheid zich te laten horen. De kandidaat kan zich laten
bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarige. In de schriftelijke
mededeling aan de kandidaat wordt tevens gewezen op het bepaalde in het vierde
lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de
inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze
minderjarig is.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur schriftelijk in beroep gaan
bij de door het bevoegd gezag van de deelschool in te stellen commissie van
beroep examenzaken (bovenschools). Dat moet gebeuren binnen vijf dagen nadat
de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht. De commissie stelt
een onderzoek in en beslist binnen twee weken of zoveel eerder als nodig is voor
de voortgang van het examen van de betrokken kandidaat. Tenzij zij de termijn met
redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken.
De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat
alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk
af te leggen. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de kandidaat,
aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is,
aan de directeur van de deelschool en aan de inspectie.
5. Van de commissie van beroep mogen de directeur van de betrokken deelschool en
de secretaris(sen) van het eindexamen geen deel uitmaken. De commissie van
beroep bestaat uit drie personen: Het bevoegd gezag, een ouder of personeelslid
van de betreffende school en een directielid van een niet betrokken MSA school.

Het postadres van de commissie is:
Commissie van Beroep Examenzaken
Centraal bureau van de MSA
Postbus 92048, 1090 AA Amsterdam

Afwezigheid (geoorloofd/ongeoorloofd) bij examenonderdeel
Artikel 8
1. Indien een kandidaat: zonder een geldige reden afwezig is bij een van tevoren
aangekondigde schriftelijke of mondelinge toets dan wel zich onttrekt aan een
onderdeel van het eindexamen kan de directeur maatregelen nemen zoals omschreven
in artikel 7 lid 2 van dit reglement.
2. Met betrekking tot maatregelen die een leerling krijgt opgelegd door de directeur kan de
leerling in beroep gaan bij de commissie van beroep met inachtneming van het
gestelde in het vierde lid van artikel 7 van dit reglement.
3. In het PTA kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de
wijze waarop en de termijn waarbinnen verzuim verantwoord moet worden. Tevens
kunnen daarin regelingen worden opgenomen voor het inhalen van rechtmatig gemiste
onderdelen van het schoolexamen.
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Bijzondere omstandigheden
Artikel 9
Regelingen voor gehandicapte kandidaten worden in het PTA vastgelegd. Dit geldt ook voor
leerlingen die 6 jaar of korter Nederlands onderwijs hebben genoten.
Artikel 10
In uitzonderlijke gevallen, dit ter beoordeling van de directeur, is het mogelijk dat het bevoegd
gezag, de inspectie gehoord hebbende, een kandidaat toestaat het centraal examen gespreid
over twee jaar af te leggen.
Artikel 11
In het PTA zijn geregeld de vrijstellingen voor havo-gediplomeerden die doorstromen naar vwo
en andere mogelijke vrijstellingen.
Artikel 12
1. Een kandidaat die tweemaal in het laatste leerjaar van een afdeling heeft gezeten, kan
niet voor een derde keer tot het laatste leerjaar van die afdeling worden toegelaten.
2. De directeur kan het bevoegd gezag in uitzonderlijke gevallen verzoeken van het
gestelde in het eerste lid af te wijken.
3. Daar waar wettelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, kan de deelschool
eigen beleid formuleren m.b.t. doubleren van een examenjaar.
Schoolexamen
Artikel 13
1. De directeur van de deelschool stelt namens het bevoegd gezag jaarlijks vóór 1
oktober het programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast.
In het PTA wordt in elk geval aangegeven welke onderdelen van het
examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst, de inhoud van de
onderdelen van het schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt,
de herkansingsregeling van het schoolexamen, evenals de regels voor de wijze
waarop de beoordeling voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand komt.
2. Het examenreglement en het PTA worden door de directeur vóór 1 oktober aan de
inspectie en het bevoegd gezag toegezonden en aan de kandidaten uitgereikt.
Artikel 14
Het cijfer van het schoolexamen voor een vak dat tevens centraal wordt geëxamineerd, wordt
uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van cijfers van 1 tot en met 10 en de daartussen liggende
cijfers op 1 decimaal.
Artikel 15
Uiterlijk 5 schooldagen voor de aanvang van het centraal examen deelt de directeur de
kandidaat schriftelijk mee welke eindcijfers en beoordelingen er behaald zijn voor het
schoolexamen.
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Artikel 16
Het schoolexamen wordt tenminste twee weken vóór de aanvang van het centraal schriftelijk
examen afgesloten.
Artikel 17
Aan de kandidaat kan pas een diploma en een cijferlijst worden uitgereikt als aan alle eisen
van het schoolexamen is voldaan. Voor nadere regeling wordt hier verwezen naar het PTA.
Centraal Examen
Artikel 18
1. Het centraal examen wordt afgenomen conform het gestelde in het besluit eindexamen
vwo-havo-mavo-vbo.
2. Voor de aanvang van het centraal examen ontvangen zij die toezicht houden bij het
centraal examen richtlijnen waarin alle informatie staat, die nodig is om een
verantwoord toezicht bij het centraal examen te waarborgen.
3. De toezichthouders bij het centraal examen zorgen ervoor, dat de zitting of het deel van
de zitting waarbij zij toezicht moeten houden volgens de verstrekte richtlijnen verloopt.
4. Uiterlijk één week voor de aanvang van het centraal examen ontvangen de kandidaten
richtlijnen waarin alle informatie staat met betrekking tot de gang van zaken tijdens het
centraal examen evenals welke hulpmiddelen bij het centraal examen bij de
verschillende vakken zijn toegestaan. Elke kandidaat is verplicht zich aan deze
richtlijnen te houden.

Vaststelling van het eindcijfer
Artikel 19
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het examen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit
de reeks 1 tot en met 10.
2. Het eindcijfer voor een vak wordt bepaald op de wijze zoals in het examenbesluit is
voorgeschreven dan wel volgens nadere bepalingen op grond van hetgeen is
vastgesteld in het PTA.
3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het
schoolexamen tevens het eindcijfer.
Artikel 20
De directeur en de secretaris(-sen) van het eindexamen stellen de uitslag vast met
inachtneming van het bepaalde in het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo.
Artikel 21
De regeling met betrekking tot slagen en zakken ligt vast in het eindexamenbesluit vwo-havomavo-vbo en is (in vereenvoudigde vorm) opgenomen in het PTA.
Herkansen centraal examen
Artikel 22
1. Zodra de uitslag is vastgesteld, deelt de door de directeur aangewezen
schoolfunctionaris deze samen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mede. Tevens
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2.
3.
4.

5.

6.

wordt de kandidaat gewezen op de mogelijkheid van herkansing met inachtneming van
het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo.
De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de directeur vóór een
door de deelschool te bepalen dag en tijdstip.
Door het vragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige.
Indien een kandidaat niet vóór de in lid 2 genoemde dag en tijdstip zijn/haar verzoek tot
herkansing heeft ingeleverd bij de directeur, wordt de uitslag die op de cijferlijst staat
vermeld, definitief.
De herkansingsregeling houdt het recht in om in 1 vak opnieuw centraal schriftelijk
examen te doen. Bij de betreffende leerwegen van het VMBO geldt dat daarnaast ook
onderdelen van het CPE en het CIE herkanst kunnen worden.
Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met inachtneming
van de desbetreffende artikelen van voornoemd besluit.

Definitieve uitslag
Artikel 23
1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die
eindexamen heeft afgelegd een cijferlijst uit, waarop afhankelijk van het soort examen
wat is afgelegd, zijn vermeld:
de vakken van het profiel of de sector
de cijfers voor het schoolexamen
de cijfers voor het centraal examen
het vak/de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk (alleen
vwo/havo) of sectorwerkstuk (alleen vmbo GL/TL)
de beoordeling van de deelvakken CKV-I en LO-I (alleen vwo/havo)en voor
CKV, MA-1 en LO (alleen vmbo)
de eindcijfers voor de examenvakken evenals de uitslag van het examen
een bijlage waarop de door de kandidaat met voldoende resultaat afgewikkelde
modulen vermeld staan met hun beoordeling
voor zover van toepassing worden de vorm van het examendossier en de wijze
waarop dat aan de examenkandidaten wordt uitgereikt per deelschool
vastgesteld en opgenomen in het PTA van de deelschool
2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen
geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de
bepaling van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet verstrekt.
3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die
tenminste samen een eindexamen vormen, worden de eindcijfers van de vakken die
niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de
kandidaat daartegen bezwaar heeft.
4. De directeur en een secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de
cijferlijsten.
Artikel 24
De directeur reikt aan de definitief voor het eindexamen afgewezen kandidaat die de school
verlaat en die voor één of meer vakken van zijn laatst afgelegde eindexamen een eindcijfer
van 6 of meer heeft behaald, indien wettelijk toegestaan en door de kandidaat gevraagd één of
meer certificaten uit.
Artikel 25
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur.
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Bewaartermijn voor schoolexamen en centraal examen
Artikel 26
Van de onderdelen van het schoolexamen die op schriftelijke wijze plaats vinden en van het
centraal examen moeten op de deelschool, gedurende tenminste zes maanden, worden
bewaard: de opgaven, het werk van de kandidaten, de beoordelingsnormen en de voor elk
werk toegekende cijfers of beoordelingen.
In het PTA wordt de teruggave van werkstukken geregeld. Al het overige werk van de
kandidaten wordt na zes maanden vernietigd.

Amsterdam, september 2013

bestuurder Stichting MSA

(RGL.examenreglement.msa)
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