
Aanvullend Examenreglement  
Canisius College 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 
  



2 
 

Aanvullend Examenreglement Canisius College 2022-2023         
(Aanvulling op het examenreglement@voCampus artikel 7 op p.10) 

Algemeen deel 
a. Onder verantwoordelijkheid van mevr. M. Selten is de eindexamensecretaris belast met de coördinatie 

van en verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden die betrekking hebben op het 
schoolexamen en het centraal examen.  
De examensecretaris voor 34mavo en 45havo is mevr. E. Kempkes. 
De examensecretaris voor 456vwo is mevr. A. Vermeulen.  
 
Het mailadres van de examensecretariaat is eindexamen@canisiuscollege.nl.                                                                                          
 

b. In het PTA van elk vak staan welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen 
worden getoetst.  
 

c. De schoolexamens vinden plaats in één of meerdere periodes van het schooljaar. Het schooljaar is 
verdeeld in 4 periodes.  

 3mavo-4havo-45vwo 4m-5h-6v 
Periode 1 ma 29-8   t/m vr 11-11 ma 29-  8 t/m vr 11-11 
Periode 2 ma 14-11 t/m vr   3-2  ma 14-11 t/m vr   3-2 
Periode 3 ma   6-2   t/m vr 21-4 ma   6-2   t/m vr 21-4 
Periode 4 ma   8-5   t/m vr 30-6 CE tijdvak 1 do 11-5 t/m vr 26-5 
 CE tijdvak 2 ma 19-6 t/m wo 21-6 

 

Het aantal herkansbare schoolexamens per periode en per leerjaar staat vermeld in onderstaand schema. Het 
aantal herkansingen is gebaseerd op het totaal aantal schoolexamens per leerjaar. 

 

 3mavo 4mavo 4havo 5havo 4vwo 5vwo  6vwo 
Periode 1 0 1 1 1 0 1 1 
Periode 2 0 1 1 1 0 1 1 
Periode 3 0 1 1 1 0 1 1 
Periode 4 1* n.v.t. 1* n.v.t.  1* 1* n.v.t. 

* De herkansingen vinden plaats in het schooljaar waarin het (oorspronkelijke) schoolexamen is afgenomen. Uitzondering hierop zijn de 
herkansingen van periode 4. Deze vinden binnen 4 weken na aanvang van het volgende schooljaar afgenomen. 

De herkansingen van een periode vinden na afloop van de betreffende periode plaats. De herkansingen worden 
op van te voren vastgelegde dagen afgenomen, en deze worden opgenomen in de jaaragenda. Leerlingen 
worden via de schoolmail op de hoogte gesteld van de procedure van inschrijven voor, en de datum en tijd van 
de afname van de herkansing.  

d. De totstandkoming van het cijfer voor een schoolexamen is te lezen in het 
examenreglement@voCampus (artikel 8, lid 8 t/10 op p.11-12).  
 

e. Herkansing en herexamen 
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Algemene herkansingsregeling. 
1. Leerlingen in 3mavo en 4vwo hebben het recht na periode 4 één schoolexamen te herkansen, en 

kunnen daarbij kiezen uit alle herkansbare schoolexamens die gedurende het schooljaar zijn gemaakt. 
2. Leerlingen in 4mavo, 4-5havo en 5-6vwo hebben het recht na elke periode één schoolexamen te 

herkansen, en kunnen daarbij kiezen uit de herkansbare schoolexamens van/uit de voorafgaande 
periode. 

3. Leerlingen die het reguliere afnamemoment van een schoolexamen in een periode hebben gemist 
moeten dit gemiste schoolexamen maken op dag van de herkansingen van betreffende periode. Zij 
verliezen hiermee het recht op de herkansing voor van deze periode.  

4. Een schoolexamenwerk dat door een leerling al herkanst is, kan niet voor een tweede keer herkanst 
worden. 

5. Voor de vakken behorend tot het combinatiecijfer - culturele kunstzinnige vorming (=ckv), 
maatschappijleer, levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (=ethiek) en algemene 
natuurwetenschappen (=minor won (alleen vwo)) - zijn de schoolexamens niet herkansbaar.  

6. Het PWS is onderdeel van  
7. Leerlingen worden via de schoolmail op de hoogte gesteld van de procedure van het inschrijven voor, 

en de dag en tijd van afname van de herkansing. 
8. Leerlingen die afwezig zijn bij de herkansing verliezen het recht op de herkansing van de betreffende 

periode. 
9. Bij het herkansen van een schoolexamen geldt het hoogst behaalde cijfer. 

Herkansingsregeling voor doubleurs 4mavo – 5havo – 6vwo. 
1. Leerlingen die 4mavo doubleren kunnen uit 3mavo één schoolexamen herkansen, en kunnen daarbij 

kiezen uit alle herkansbare schoolexamens uit 3mavo.  
2. Leerlingen die 5havo of 6vwo doubleren kunnen uit elke periode van 4havo respectievelijk 5vwo één 

schoolexamen herkansen, en kunnen daarbij kiezen uit de herkansbare schoolexamens uit de 
betreffende periode. 

3. Leerlingen worden via de schoolmail op de hoogte gesteld van de procedure van het inschrijven voor, 
en de dag en tijd van afname van de herkansing. 

4. Leerlingen die afwezig zijn bij de herkansing verliezen het recht op de herkansing van de betreffende 
periode. 

5. Bij het herkansen van een schoolexamen geldt het hoogst behaalde cijfer. 

Herkansingsregeling voor leerlingen die overstappen van 3havo naar 4mavo of van 4vwo of 5vwo naar 
5havo. 

1. Leerlingen die van 3havo naar 4mavo overstappen hebben het recht om één schoolexamen te 
herkansen van de schoolexamens die ingehaald zijn. 

2. Leerlingen die van 4vwo of 5vwo naar 5havo overstappen hebben het recht om twee schoolexamens te 
herkansen van de schoolexamens die ingehaald zijn. 

3. Over de afname van de herkansing worden in overleg met de examensecretaris afspraken gemaakt. 
4. Leerlingen die afwezig zijn bij de herkansing verliezen het recht op de herkansing van de betreffende 

periode. 
5. Bij het herkansen van een schoolexamen geldt het hoogst behaalde cijfer. 

Herexamen 
1. Een leerling in 4mavo moet in het vak maatschappijleer een herexamen afleggen als hij het vak met een 

eindcijfer lager dan een 6 heeft afgesloten. 
2. Een leerling kan in de vakken maatschappijleer en/of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (=ethiek) 

een herexamen afleggen als hij het vak met het eindcijfer lager dan een 6 heeft afgesloten.  
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij het oorspronkelijke schoolexamen en het herexamen geldt als 

definitief eindcijfer. 
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f1. De regels met betrekking tot verhindering en te laat komen bij een schoolexamen zijn te lezen in het 
examenreglement@voCampus (artikel 11 op p.12-13-14).  

Meld verhindering tijdig (liefst voor 8:30u) maar zeker vóór aanvang van het betreffende schoolexamen bij 
eindexamen@canisiuscollege.nl en de betreffende leerlingcoördinator 34mavo en 45havo is mevr. J. Zochowski  
j.zochowski@canisiuscollege.nl, leerlingcoördinator 456vwo is dhr. W. den Brok w.denbrok@canisiuscollege.nl.       

Meld te laat komen z.s.m. maar zeker vóór aanvang van het betreffende schoolexamen telefonisch op nummer 
024-3816816.                                   

f2. De regels met betrekking tot onvolkomenheden tijdens een schoolexamen zijn te lezen in het 
examenreglement@voCampus (artikel 5 op p.8-9).                          

g. De gemaakte schoolexamens en de opgaven van een schoolexamen met bijbehorend correctie-
/normeringsmodel worden ten minste 6 maanden door de docent bewaard, ter inzage voor 
belanghebbende. Een gemaakt schoolexamen, de opgaven van een schoolexamen en het bijbehorende 
correctie-/normeringsmodel kunnen alleen op school worden ingezien.  

De resultaten van een schoolexamen worden in Magister geregistreerd.  

Specifiek deel  
 
In het vakspecifieke programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan   

• de onderdelen die worden getoetst; 
• wanneer een onderdeel wordt getoetst; 
• de manier van afname en de duur van de toets; 
• of de toets herkansbaar is; 
• op welke manier de toets beoordeeld wordt; 
• de weging van de toets; 
• de berekening van het eindcijfer van het volledige schoolexamen. 
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