


Grondslag 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) zijn gebaseerd op 

artikel 2.60, 2.60a, 2.60b wvo 2020. 

Vaststelling bevoegd gezag 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting zijn, op voorstel van de 

examencommissie, vastgesteld door het bevoegd gezag van Winkler Prins op 28 september 2022, 

nadat de medezeggenschapsraad van Winkler Prins daarmee op 27 september 2022 heeft 

ingestemd. 

Het Examenreglement is van toepassing op alle schoolsoorten die worden aangeboden op Winkler 

Prins en heeft betrekking op het schooljaar 2022-2023 

Bij het Examenreglement hoort het programma van Toetsing en Afsluiting voor de schoolsoort en het 

leerjaar dat voor de desbetreffende leerling van toepassing is. 

Tijdens het laatste examenjaar worden ruim voor de aanvang van het centraal examen door de 

examensecretaris de data van het centraal examen aan de kandidaten bekend gemaakt. 

Verzending aan inspectie en uitreiking aan kandidaten 

Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting is voor 1 oktober aan de 

onderwijsinspectie gezonden en aan alle kandidaten verstrekt die tot het examen vwo, havo, vmbo-tl, 

vmbo-kb, respectievelijk vmbo-bb zijn toegelaten. 

Voorbehouden 

Wijzigingen in de wet- en regelgeving gedurende de looptijd van dit Examenreglement kunnen leiden 

tot tussentijdse aanpassingen van het Examenreglement en het PTA. Eventuele wijzigingen worden, 

overeenkomstig artikel 2.60c wvo 2020, volgens de geldende procedures voorgelegd aan de MR en 

kenbaar gemaakt aan de kandidaten en de onderwijsinspectie. 

Evidente misstellingen in de tekst kan het bevoegd gezag onder kennisgeving aan alle kandidaten en 

de onderwijsinspectie corrigeren. 
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1. De indeling van het eindexamen

1.1. Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en eventueel uit een centraal 
examen. In het programma van toetsing en afsluiting wordt van elk vak de examenvorm 
vermeld. 

1.2. Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel van 
onderdelen van het schoolexamen zoals gedocumenteerd volgens de voorschriften, 
opgesteld door de deelschooldirecteur en examinatoren. Het examendossier bevat de 
cijferbeoordeling van mondelinge en/of schriftelijke toetsen, praktische opdrachten en het 
profielwerkstuk, de beoordeling van handelingsdelen en voor het vmbo 
handelingsopdrachten met betrekking tot 'Oriëntatie op leren en werken'. 

1.3. Het schoolexamen vwo, havo en vmbo-tl omvat mede een profielwerkstuk, zie artikel 4.4 c. 
1.4. Het schoolexamen wordt voor het vwo afgenomen in het vierde, vijfde en zesde leerjaar, voor 

het havo in het vierde en vijfde leerjaar en voor het vmbo in het derde en vierde leerjaar. 
1.5. Het schoolexamen wordt in ieder geval tien werkdagen voor de aanvang van het centraal 

examen afgesloten. Voor BB en KB geldt dat het schoolexamen in het betreffende vak waarin 
het digitaal CE wordt afgelegd 10 werkdagen voor het afnemen van het CE is afgerond. 

1 .6. Het eindexamen vwo omvat: 
a) De vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel.
b) De vakken van het piûfieldeei van één van de piûfielen, waaiûndeï tevens begrnpen

een profielkeuzevak en een profielwerkstuk, en een keuzevak uit het vrije deel.
c) In afwijking van 1.6.a kan het bevoegd gezag de kandidaat die het eindexamen aflegt

aan een school voor v·wo bij het eindexamen ontheffing verlenen van het volgen van
onderwijs in het deelvak Lichamelijke Opvoeding, indien de leerling vanwege diens
lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen.
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voor de tweede moderne vreemde taal Frans of Duits. 
e) De kandidaat kiest in de in 1.6.d genoemde gevallen welk vak of programmaonderdeel

voor de leerling in de plaats komt van het onderwijs waarvoor ontheffing is verleend,
met dien verstande dat het vervangende onderwijs tenminste 440 uren studielast heeft.
Daarbij doet het bevoegd gezag een voorstel voor een vervanging.

f) Voor de kunstvakken Beeldend en Muziek bestaat het centrale examen uit het vak
Kunst Algemeen.

g) De leerling van een school voor vwo, die in het bezit is van het diploma havo is
vrijgesteld van het volgen van onderwijs in de volgende vakken van het
gemeenschappelijk deel: Maatschappijleer en Culturele en Kunstzinnige Vorming.

h) De cijfers voor de volgende examenvakken c.q. -onderdelen (Maatschappijleer,
Culturele en Kunstzinnige vorming en het Profielwerkstuk) worden in een
combinatiecijfer ondergebracht dat als zodanig meetelt in de slaag/zakregeling.

1.7. Het eindexamen havo omvat in elk geval: 
a) De vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel.
b) De vakken van het profieldeel van één van de profielen, waaronder tevens begrepen

een profielkeuzevak en een profielwerkstuk, en een keuzevak uit het vrije deel.
c) In afwijking van 1.7.a kan het bevoegd gezag de kandidaat die het eindexamen aflegt

aan een school voor havo bij het eindexamen ontheffing verlenen van het volgen van
onderwijs in het deelvak Lichamelijke Opvoeding, indien de leerling vanwege diens
lichamelijke gesteldheid niet in staat is dit onderwijs te volgen.

d) Voor de kunstvakken Beeldend, Drama en Muziek bestaat het centrale examen uit het
vak Kunst Algemeen.

1 Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.9 uitvoeringsbesluit wvo 2020:

a. de leerling heeft een stoornis die specifiek betrekking heeft op taal of een zintuiglijke stoornis die effect heeft op

taal;

b. de leerling heeft een andere moedertaal dan de Nederlandse taal of de Friese taal;

c. de leerling volgt onderwijs in het profiel natuur en techniek of het profiel natuur en gezondheid en het onderwijs

in de taal verhindert naar verwachting een succesvolle afronding van de opleiding.
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