EXAMENREGLEMENT LANDSEXAMENS 2019
1.

2.

Het landsexamen mavo omvat naast het profielwerkstuk minimaal zes (6) vakken. Voor
doorstroming naar het havo is het noodzakelijk om naast het profielwerkstuk examen af te leggen
in zeven (7) vakken.
Het landsexamen havo omvat naast Individu & Samenleving/maatschappijleer (I&S) en het
profielwerkstuk minimaal zeven (7) vakken. Voor doorstroming naar het vwo is het noodzakelijk om
naast het I&S en profielwerkstuk examen af te leggen in acht (8) vakken.
Het landsexamen vwo omvat naast I&S en het profielwerkstuk minimaal acht (8) vakken,
waarvan één (1) van deze vakken een extra taal moet zijn naast Nederlands en Engels.
De leeftijd van de kandidaten moet op 1 april van het jaar waarin de landsexamens worden
afgenomen zijn:
a. voor mavo-kandidaten 17 jaar of ouder
b. voor havo-kandidaten 18 jaar of ouder
c. voor vwo-kandidaten 19 jaar of ouder

3.

Alle vakken van het landsexamen hebben zowel commissie-examens als centrale examens,
behalve het vak I&S van havo en vwo.
De commissie-examens:
- voor mavo worden mondeling afgenomen, behalve wiskunde en scheikunde. De talen
worden zowel mondeling als schriftelijk worden afgenomen.
- voor havo en vwo worden mondeling afgenomen, met uitzondering van de vakken wiskunde,
scheikunde en individu & samenleving/maatschappijleer die schriftelijk worden afgenomen.
Het vak aardrijkskunde kent zowel een mondeling als een schriftelijke afname.
De centrale examens: mavo, havo en vwo worden schriftelijk afgenomen behalve I&S bij de havo
en vwo en Aardrijkskunde bij het vwo die geen centraal examen kennen.

4.

Een kandidaat die te laat komt mag uiterlijk tot een half uur na het tijdstip van opening van de
examenenveloppe tot het examenlokaal worden toegelaten. De eindtijd blijft gelijk tenzij nog tijdens
de zitting in overleg met de inspectie anders wordt besloten.

5.

De commissie-examens schriftelijk gedeelte voor mavo, havo, vwo en de centrale examens mavo,
havo, vwo worden gemaakt op papier, gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de voorzitter,
tenzij door de commissie belast met het vaststellen van de opgaven ander papier is verstrekt.

6.

Omtrent de opgaven worden geen mededelingen of inlichtingen van welke aard dan ook aan de
kandidaten verstrekt.

7.

Alleen de toegestane boeken en hulpmiddelen worden door de kandidaten meegenomen naar de
werkplek in het examenlokaal. Deze worden voor de aanvang van het examen door de
toezichthouders onderzocht. Er mogen geen aantekeningen in staan.
Kladpapier wordt gewaarmerkt en verstrekt door of vanwege de voorzitter.

8.

Gedurende het examen is het de kandidaat niet geoorloofd zich zonder toestemming van een
toezichthouder, het examenlokaal te verlaten.

9.

De regeling van het mondeling landsexamen en deellandsexamen geschiedt door de voorzitter. De
commissie-examens worden afgenomen vóór de centrale examens.

10.

Bij het mondeling gedeelte van de commissie-examens wordt elke kandidaat afzonderlijk
ondervraagd door een examinator en een gecommitteerde van de landsexamencommissie.

11.

Indien een kandidaat vanwege ziekte verhinderd is om aan het centrale examen deel te nemen,
dient de kandidaat binnen 24 uur een geldige doktersbrief bij de balie van het examenbureau in te
leveren. In deze brief dient het woord examen vermeld te worden.
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12.

Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de voorzitter is verhinderd bij één
of meer centrale examens in het eerste tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de
gelegenheid gegeven deze centrale examens te voltooien.

13.

Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt en dit voor of tijdens het examen wordt ontdekt,
ontzegt de voorzitter hem de deelneming of verdere deelneming aan het examen. Indien een
kandidaat in enig ander opzicht in strijd met de voorschriften heeft gehandeld en dit vóór of tijdens
het examen wordt ontdekt, kan de voorzitter hem de deelneming aan het examen ontzeggen.

14.

Indien het bedrog eerst of na afloop van de examens, wordt ontdekt, onthoudt de voorzitter de
kandidaat die zich aan het bedrog schuldig maakte het diploma of het certificaat. Indien een andere
onregelmatigheid eerst of na afloop van deze examens wordt ontdekt, kan de voorzitter de kandidaat
die zich daaraan schuldig maakte het diploma of certificaat onthouden.

15.

De beslissing de kandidaat de verdere deelneming aan het examen te ontzeggen of het diploma of
certificaat te onthouden wordt genomen door de voorzitter.

16.

Voor het landsexamen stellen de examinatoren in onderling overleg het cijfer voor een vak vast.

17.

De examinator en de gecommitteerde bepalen het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van
het cijfer voor het commissie-examen en het cijfer voor het centraal (schriftelijk) examen. Is de
uitkomst van de berekening niet een geheel getal, dan wordt het, 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.

18.

De kandidaat die het landsexamen voor mavo, havo of vwo heeft afgelegd, is geslaagd, indien:
a. 1. hij voor al zijn examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, eindcijfers heeft
behaald van 6 of meer; of
2. hij voor één van zijn examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5
heeft behaald en voor zijn overige examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld,
eindcijfers heeft behaald van 6 of meer; of
3. hij voor twee van zijn examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 5
heeft behaald; of voor één van zijn examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld,
het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken waarvoor een eindcijfer is
vastgesteld, eindcijfers heeft behaald van 6 of meer, waarbij het gemiddelde van de
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt;
4. hij voor vwo/havo voor één van zijn examenvakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld,
het eindcijfer 4 heeft behaald en voor één van deze examenvakken waarvoor een eindcijfer
is vastgesteld, het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor zijn overige examenvakken waarvoor
een eindcijfer is vastgesteld, het eindcijfer 6 of meer heeft behaald.
5. geen van de eindcijfers van de onderdelen, genoemd bij punt a1 t/m a4, lager is dan een 4.
6. de rekentoets heeft afgelegd;
b.

voor havo en vwo het rekenkundig gemiddelde van alle bij het centraal examen behaalde
cijfers ten minste 5,50 bedraagt;

c1.

voor havo en vwo de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (A of B) maximaal één
vijf als eindcijfer;

d1.

bij de uitslagbepaling voor vwo/havo volgens punt a het gemiddelde van de eindcijfers van
ten minste de onderdelen Individu & Samenleving/ maatschappijleer en het profielwerkstuk
wordt aangemerkt als het eindcijfer van één vak, indien geen van de eindcijfers van de
onderdelen lager is dan een 4.
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d2.

bij mavo geldt dat het profielwerkstuk moet zijn beoordeeld als “voldoende”, “ruim
voldoende” of “goed”.

e.

de voorzitter van de examencommissie bepaalt, het eindcijfer, bedoeld bij punt d1, 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.

De kandidaat, die examen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden,
is niet geslaagd.
19.

De kandidaat die een deellandsexamen heeft afgelegd, is geslaagd, indien hij voor het
desbetreffende vak een eindcijfer heeft behaald van 6 of meer.

20.

De mogelijkheden waarbij de kandidaat in aanmerking komt voor een herkansing zijn als volgt:
 Bij het schriftelijk gedeelte van de commissie-examens mavo, is herkansing mogelijk in één
(1) vak.
 Bij het schriftelijk commissie-examen vwo/havo wiskunde, scheikunde, I&S en
aardrijkskunde is ook slechts één (1) herkansing mogelijk.
 Voor het commissie-examen mondeling is geen herkansing mogelijk.
 Voor het centraal (schriftelijk) eindexamen is slechts herkansing mogelijk in één (1) vak.
Herkansing is alleen mogelijk voor de vakken waarin de kandidaat in het lopende
examenjaar landsexamen heeft afgelegd.
Een kandidaat die naast het deellandsexamen ook elders in een aantal andere vakken
examen aflegt voor hetzelfde diploma, dient er rekening mee te houden dat hij in totaal van
alle vakken waar hij examen in aflegde slechts één vak kan herkansen. Het is dus niet
toegestaan om voor het deellandsexamen een herkansing aan te vragen en bij de andere
instelling een tweede vak te herkansen. De kandidaat dient daartoe een schriftelijk verzoek
in aan de voorzitter vóór een door de voorzitter te bepalen dag en tijdstip.

21.

Een diploma dat de vakken vermeldt waarin de betrokken kandidaat is geëxamineerd wordt
afgegeven aan de voor een landsexamen geslaagd kandidaat. Duplicaten van diploma's worden
niet uitgereikt.

22.

Een certificaat wordt afgegeven aan de voor één of meer deellandsexamens geslaagde kandidaat.
Dit certificaat vermeldt het vak waarin de betrokken kandidaat is geëxamineerd en het daarvoor
behaalde eindcijfer, dat een 6 of meer moet zijn. Een op Aruba behaalde certificaat is maximaal 10
jaar geldig. Dit betekent dat certificaten ouder dan 10 jaar niet meer gebruikt kunnen worden om
een diploma te behalen. Wel kunnen deze certificaten als bewijsstuk dienen om aan te geven dat
deze vakken in het verleden zijn behaald.

23.

In gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien beslist de voorzitter.

EXAMENBUREAU ARUBA
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