
 
 

AFKONDIGINGSBLAD 
VAN SINT MAARTEN 

  
 

Jaargang 2020  

AB 2020, no. 37 

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en 

Sport van 29 juni 2020, houdende regels inzake de uitslag 

van het eindexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o voor het 

schooljaar 2019-2020 (Regeling eindexamens v.w.o., 

h.a.v.o., v.s.b.o. 2020) 
 

 
 

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR, JEUGD EN SPORT, 

 
 

In overweging genomen hebbende: 

dat ter bestrijding van de uitbraak van het coronavirus Covid-19 de 

regering van Sint Maarten op 17 maart 2020 heeft besloten alle scholen, 

ook zijnde scholen voor voortgezet onderwijs, te sluiten; 

dat als gevolg hiervan een goede voorbereiding van leerlingen op het 

centraal examen en afname daarvan op de reguliere wijze wordt 

verhinderd; 

Gelet op :  

- artikel 32, vijfde en zesde lid, van de Landsverordening voortgezet 

onderwijs; 

- de artikelen 33, derde lid, en 43, tweede lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.; 

 

 
BESLUIT: 

 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. bevoegd gezag: voor wat betreft: 

a. een openbare school: 

1°. de minister, of 

2°. het openbaar orgaan, bedoeld in artikel 40a van de 

Landsverordening voortgezet onderwijs; 

b. een bijzondere school: het schoolbestuur; 
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b. bewijs van kennis: een bewijs van een, bij een eindexamen, met 

goed gevolg afgelegd examen in een vak, waarin ten minste een 

zeven als eindcijfer is behaald, met dien verstande dat het cijfer 

van het schoolexamen en, indien van toepassing, van het centraal 

examen van dat vak ten minste 6,0 bedraagt; 

c. bewijs van vrijstelling: een bewijs als bedoeld in artikel 48 van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.; 

d. centraal examen: eindexamen, waaronder mede wordt verstaan 

het praktisch gedeelte van het centraal examen van een 

eindexamen v.s.b.o., niet zijnde het schoolexamen; 

e. certificaat: een aan een kandidaat afgegeven bewijs, waarop één 

of meer vakken vermeld staan, waarvoor een eindcijfer van een 6 

of meer is behaald; 

f. deeleindexamen: het schoolexamen en het centraal examen in 

één of meer vakken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., van de 

desbetreffende scholen; 

g. directeur: de rector of directeur van een school als bedoeld in 

artikel 34, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet 

onderwijs of diens waarnemer; 

h. eindexamen: het schoolexamen en het centraal examen in alle 

vakken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., van de desbetreffende 

scholen, tenzij het tegendeel blijkt; 

i. examenstof: de aan de kandidaat te stellen eisen; 

j. inspecteur: de ingevolge artikel 2 van de Landsverordening 

voortgezet onderwijs met het uitoefenen van het toezicht daarop 

belaste instantie; 

k. kandidaat: een leerling als bedoeld in artikel 2, eerste lid van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.; 

l. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport; 

m. profielwerkstuk: een werkstuk, waarin op geïntegreerde wijze 

kennis, inzicht en vaardigheden die van betekenis zijn in het 

desbetreffende profiel, aan de orde komen; 

n. resultaatverbeteringstoets: toets, bedoeld in artikel 8; 

o. school: een dagschool, avondschool of dagavondschool voor 

onderscheidenlijk voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

(v.w.o.), hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) en 

voorbereidend secundair beroepsonderwijs (v.s.b.o.); 

p. schoolexamen: examen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het 

Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., niet zijnde het 

centraal examen; 

q. sectorwerkstuk: een werkstuk waarin een thema uit de sector 

waarin de leerling het onderwijs volgt, aan de orde komt. 

 

Artikel 2 Afgelasting centrale examens in 2020 

1. In het schooljaar 2019-2020 worden in het voortgezet onderwijs geen 

centrale examens afgenomen in verband met de maatregelen die zijn 

genomen met het oog op het tegengaan van de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19. 

 

 

 



AB 2020, no. 37 
 

3 

2. De artikelen 3, eerste lid, 5, tweede lid, 13 en 52 van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. blijven buiten toepassing voor 

zover zij zien op het centraal examen. 

3. De artikelen 9, tweede tot en met vijfde lid, 14, 16, 18 tot en met 34, 

35, eerste tot en met vierde lid, 36, eerste tot en met zesde lid, 38, 

eerste tot en met derde lid, 41, 42, 43 derde tot en met zesde lid, en 

artikel 44, eerste tot en met derde lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. blijven geheel buiten 

toepassing. 

 

Artikel 3 Afsluiting schoolexamen  

1. Het schoolexamen wordt uiterlijk 4 juni 2020 afgesloten. Indien het 

bevoegd gezag dat niet voor alle kandidaten kan realiseren, meldt het 

bevoegd gezag dit uiterlijk 28 mei 2020 bij de inspecteur.  

2. De voorzitter van de examencommissie maakt uiterlijk 4 juni 2020 aan 

de kandidaat die eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, 

bekend: 

a. welk cijfer of welke cijfers de kandidaat heeft behaald voor het 

schoolexamen; 

b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt 

vastgesteld, en 

c. de uitslag, bedoeld in artikel 5, tweede lid.  

3. De voorzitter van de examencommissie maakt uiterlijk 4 juni 2020 aan 

de kandidaat die eindexamen v.s.b.o. heeft afgelegd, bekend: 

a. welk cijfer of welke cijfers de kandidaat heeft behaald voor het 

schoolexamen; 

b. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt 

vastgesteld; 

c. de beoordeling van het sectorwerkstuk in het v.s.b.o., en 

d. de uitslag, bedoeld in artikel 5, tweede lid.  

4. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat 

die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke 

omstandigheid het schoolexamen in een of meer vakken niet heeft 

kunnen afsluiten voor 5 juni 2020, in de gelegenheid stellen het 

schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten voor de dag 

waarop de resultaatverbeteringstoets voor de betreffende vakken 

wordt afgenomen. 

5. Indien het bevoegd gezag een of meer kandidaten de gelegenheid 

biedt, bedoeld in artikel 36, zevende lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., om het eindexamen voor een 

deel van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in 

het daarop volgende schooljaar af te leggen, meldt hij dit uiterlijk 28 

mei 2020 bij de inspecteur. 

 

Artikel 4 Cijfers voor het schoolexamen en het eindexamen  

1. In het schooljaar 2019-2020 wordt het cijfer voor de vakken van het 

schoolexamen bepaald op het gewogen gemiddelde van de deelcijfers 

voor het schoolexamen, uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 

cijfers, lopende van 1 tot en met 10, met de daartussen liggende 

cijfers met één decimaal. Indien het tweede cijfer achter de komma 

een 4 of lager is, wordt het eerste cijfer achter de komma naar 

beneden afgerond. Indien het tweede cijfer achter de komma een 5 of 



AB 2020, no. 37 
 

4 

hoger is, wordt het eerste cijfer achter de komma naar boven 

afgerond.  

2. Het eindcijfer voor de vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in 

een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 

3. De voorzitter van de examencommissie bepaalt het eindcijfer per vak 

op het cijfer van het schoolexamen, afgerond tot een geheel getal. 

Indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar 

beneden afgerond. Indien het eerste cijfer achter de komma een 5 of 

hoger is, wordt naar boven afgerond.  

4. Indien het eindcijfer in een eerder leerjaar is bepaald, blijft het alsdan 

behaalde cijfer van kracht, tenzij de kandidaat voor het betreffende 

vak heeft deelgenomen aan de resultaatverbeteringstoets en het 

daarvoor behaalde cijfer leidt tot een hoger eindcijfer als bedoeld in 

artikel 8, zevende lid. 

5. In afwijking van het eerste en tweede lid, worden het deelvak culturele 

en artistieke vorming 1 en het deelvak lichamelijke opvoeding 1 uit het 

gemeenschappelijk deel van elk profiel, beoordeeld met «voldoende» 

of «goed». Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de 

leerling en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten 

van de desbetreffende deelvakken, zoals blijkend uit het 

examendossier. De eerste en tweede volzin zijn van overeenkomstige 

toepassing op het vak culturele en artistieke vorming en het vak 

lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van elke 

leerweg. 

6. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt het sectorwerkstuk 

beoordeeld met “voldoende” of “goed”. Deze beoordeling geschiedt op 

de grondslag van het genoegzaam voltooien van het sectorwerkstuk, 

zoals blijkend uit het examendossier. Het sectorwerkstuk wordt 

beoordeeld door ten minste twee examinatoren die de kandidaat 

hebben begeleid bij de totstandkoming daarvan. 

 

Artikel 5 Vaststelling uitslag  

1. De examencommissie stelt in geval van een eindexamen uiterlijk op 4 

juni 2020 de uitslag vast met inachtneming van de artikelen 47 en 48 

van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 

2. De uitslag luidt «geslaagd» of «afgewezen». 

3. Het aantal eindcijfers per kandidaat kan het aantal vereiste 

eindexamenvakken, bedoeld in de artikelen 4 respectievelijk 5 

respectievelijk 6, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., 

v.s.b.o., overtreffen. In geval van de eerste volzin, en indien nodig om 

een kandidaat te laten slagen, betrekken de voorzitter en de secretaris 

van de examencommissie ook deze extra eindcijfers bij de bepaling 

van de uitslag. 

4. Indien de kandidaat slechts kan slagen wanneer één of meer van de in 

het tweede lid bedoelde eindcijfers niet bij de bepaling van de uitslag 

wordt betrokken, stellen de voorzitter en de secretaris van de 

examencommissie de kandidaat een keuze uit de eindcijfers, bedoeld 

in het derde lid, voor. De keuze door de voorzitter en de secretaris van 

de examencommissie is definitief, indien de kandidaat binnen vier 

dagen geen mededeling heeft gedaan van een andere keuze. De 

keuze, bedoeld in de eerste volzin, betreft slechts een of meer vakken 

die ter keuze van de kandidaat waren, met in inachtneming van het 

aantal vereiste eindexamenvakken, bedoeld in de artikelen 4, 5 of 6 

van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 



AB 2020, no. 37 
 

5 

5. De voorzitter van de examencommissie vergewist zich ervan dat het 

eindexamen de in de artikelen 4, 5 en 6 van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. voorgeschreven vakken omvat. 

6. Zodra de eindcijfers en indien mogelijk de uitslag zijn vastgesteld, 

maakt de voorzitter van de examencommissie deze schriftelijk aan de 

kandidaat en, bij minderjarigheid van de kandidaat, ook aan diens 

ouders, voogden of verzorgers, bekend, onder mededeling van de 

mogelijkheid tot deelname aan de resultaatverbeteringstoets, bedoeld 

in artikel 8. De uitslag is definitief als artikel 8 geen toepassing vindt. 

 

Artikel 6 Vaststelling uitslag schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 

na gespreid examen  

De eindcijfers die in het schooljaar 2019-2020 zijn behaald door de 

kandidaat die een gespreid eindexamen als bedoeld in artikel 36, zevende 

lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. aflegt, 

tellen mee als eindcijfers bij het vaststellen van de uitslag van het 

eindexamen door de examencommissie in de schooljaren 2020-2021 en 

2021-2022. 

Artikel 7 Uitslag eindexamen 

1. De kandidaat die eindexamen v.s.b.o. heeft afgelegd, is geslaagd 

indien hij: 

a. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het 

eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; 

b. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 

heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, 

of 

c. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 

heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger 

waarvan ten minste één 7 of hoger, of 

d. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald 

en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten 

minste één 7 of hoger, met dien verstande dat het eindcijfer van 

het sectorprogramma in de praktisch basisgerichte leerweg dan 

wel de praktisch kadergerichte leerweg een voldoende dient te 

zijn. 

2. In aanvulling op het eerste lid geldt tevens dat voor de vakken 

lichamelijke opvoeding en culturele en artistieke vorming van het 

gemeenschappelijk deel en voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 

“voldoende” of “goed” is behaald. 

3. De kandidaat die eindexamen v.w.o. of h.a.v.o. heeft afgelegd, is 

geslaagd indien hij met inachtneming van artikel 35, vijfde lid, tweede 

volzin van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.,: 

a. voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het 

eindcijfer 6 of hoger heeft behaald; 

b. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

het eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer 

is vastgesteld, het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, of 

c. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

het eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer 

is vastgesteld, het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, en het 

gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt, of 
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d. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

het eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken 

waarvoor een eindcijfer is vastgesteld het eindcijfer 4 en voor één 

van deze vakken het eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de 

overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, het 

eindcijfer 6 of hoger heeft behaald, en het gemiddelde van de 

eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt. 

4. In aanvulling op het derde lid geldt dat de vakken culturele en 

artistieke vorming en lichamelijke opvoeding van het 

gemeenschappelijk deel van elk profiel, moeten zijn beoordeeld als 

‘voldoende’ of ‘goed’. 

5. In aanvulling op het derde lid geldt tevens dat kandidaten, die het vak 

Spaans niet in hun profiel hebben, en ook geen vrijstelling voor dat 

vak hebben, een certificaat voor de beheersing van de Spaanse taal, 

als bedoeld in artikel 17 van het Landsbesluit scholen v.w.o., h.a.v.o., 

v.s.b.o., kunnen overleggen. 

6. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en niet voldoet aan één 

van de voorwaarden, genoemd in het eerste en tweede dan wel derde 

en vierde lid, is afgewezen. 

 

Artikel 8 Resultaatverbeteringstoets  

1. De voorzitter van de examencommissie draagt zorg voor de inrichting 

en afname van resultaatverbeteringstoetsen. De inhoud van deze 

toetsen sluit voor de desbetreffende vakken zoveel mogelijk aan bij de 

onderdelen van het examenprogramma die in het schoolexamen 

worden getoetst volgens het programma van toetsing en afsluiting, 

vastgesteld op grond van artikel 12, tweede lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 

2. De kandidaat heeft het recht om voor twee vakken waarin hij in het 

schooljaar 2019-2020 het eindexamen heeft afgelegd, deel te nemen 

aan een resultaatverbeteringstoets. 

3. De kandidaat die het eindexamen v.s.b.o. heeft afgelegd, heeft tevens 

het recht om voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in 

een bepaald vak of programma, waarin hij in het schooljaar 2019-2020 

eindexamen heeft afgelegd, deel te nemen aan de 

resultaatverbeteringstoets. 

4. De resultaatverbeteringstoets wordt afgenomen na afronding van het 

schoolexamen in het betreffende vak, vanaf 5 juni 2020 tot 1 juli 

2020.  

5. De kandidaat stelt de voorzitter van de examencommissie vóór een 

door deze laatste te bepalen en tijdig bekendgemaakt tijdstip 

schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid 

bedoelde recht. 

6. Het cijfer voor de resultaatverbeteringstoets wordt uitgedrukt in een 

cijfer uit een schaal van cijfers lopende van 1 tot en met 10, met de 

daartussen liggende cijfers met één decimaal. 

7. Het rekenkundig gemiddelde van de cijfers behaald voor de 

resultaatverbeteringstoets en het schoolexamen afgerond tot een 

geheel getal, geldt in afwijking van artikel 4, eerste, derde en vierde 

lid, als eindcijfer, tenzij dat rekenkundig gemiddelde lager is dan het 

eerder bepaalde eindcijfer voor het vak. Artikel 4, derde lid, tweede en 

derde volzin, is van overeenkomstige toepassing.  
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8. Na afloop van de resultaatverbeteringstoets in het laatste leerjaar 

wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toepassing 

van artikel 7. 

9. De uitslag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt, met inachtneming 

van dit artikel uiterlijk op 30 juni 2020 schriftelijk door de voorzitter 

van de examencommissie aan de kandidaat en, bij minderjarigheid van 

de kandidaat, ook aan diens ouders, voogden of verzorgers, 

bekendgemaakt. 

 

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden resultaatverbeteringstoets  

Indien door onvoorziene omstandigheden de resultaatverbeteringstoets in 

een of meer vakken aan een of meer scholen niet op de voorgeschreven 

wijze kan worden afgenomen, beslist de minister hoe alsdan moet worden 

gehandeld. 

Artikel 10 Verhindering resultaatverbeteringstoets  

Indien een kandidaat ten gevolge van ziekte of om een andere geldige 

reden, ter beoordeling van de voorzitter van de examencommissie, is 

verhinderd aan de resultaatverbeteringstoets deel te nemen, wordt hem de 

gelegenheid gegeven alsnog een resultaatverbeteringstoets af te leggen, 

tot uiterlijk 7 augustus 2020. 

Artikel 11 Afwijking wijze van examineren 

De voorzitter van de examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte 

kandidaat de resultaatverbeteringstoets geheel of gedeeltelijk aflegt op 

een wijze die is aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. Artikel 

21 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. is van 

overeenkomstige toepassing. 

Artikel 12 Maatregelen in geval van onregelmatigheden of 

ongeoorloofde afwezigheid bij de resultaatverbeteringstoets 

1. Indien een kandidaat zich bij de resultaatverbeteringstoets aan een 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige 

reden niet heeft deelgenomen aan de resultaatverbeteringstoets, kan 

de voorzitter van de examencommissie, na overleg met de inspecteur, 

de volgende maatregelen nemen: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor de resultaatverbeteringstoets; 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een 

of meer resultaatverbeteringstoetsen; of 

c. het ongeldig verklaren van een of meer 

resultaatverbeteringstoetsen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, kunnen afhankelijk van de 

aard van de onregelmatigheid afzonderlijk of in combinatie met elkaar 

genomen worden. 

3. De voorzitter van de examencommissie zendt zijn beslissing, bedoeld 

in het eerste lid, schriftelijk binnen drie dagen aan de kandidaat en, bij 

minderjarigheid van de kandidaat, ook aan diens ouders, voogden of 

verzorgers, en in afschrift aan de inspecteur. 

4. Artikel 13, zesde en zevende lid, van het Landsbesluit eindexamens 

v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. is van toepassing. 
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Artikel 13 Hardheidsclausule 

In het geval van onbillijkheden van overwegende aard kan het bevoegd 

gezag de kandidaat een extra mogelijkheid bieden tot herkansing van het 

schoolexamen of het maken van een resultaatverbeteringstoets. 

Artikel 14 Diploma en cijferlijst 

1. De voorzitter van de examencommissie van een dagschool reikt op 

grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen 

heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn 

vermeld: 

a. de cijfers voor het schoolexamen; 

b. de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk, 

alsmede de beoordeling van het profielwerkstuk; 

c. het thema van het sectorwerkstuk, alsmede de beoordeling van 

het sectorwerkstuk; 

d. het thema van het cultureel artistiek sectorwerkstuk, alsmede de 

beoordeling van het cultureel artistiek sectorwerkstuk; 

e. de beoordeling van de deelvakken culturele en artistieke vorming 

1 en lichamelijke opvoeding 1 in v.w.o. en h.a.v.o.; 

f. de beoordeling van de vakken culturele en artistieke vorming en 

lichamelijke opvoeding uit het gemeenschappelijk deel van de 

leerweg in het v.s.b.o.; 

g. volgens welke differentiatie als bedoeld in artikel 7, derde lid, van 

het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. is 

geëxamineerd; 

h. de eindcijfers voor de examenvakken; 

i. de uitslag van het eindexamen;  

j. de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken 

tenzij de kandidaat daartegen bedenkingen heeft geuit; en 

k. de in een eerder jaar behaalde cijfers voor het centraal examen, 

tenzij de kandidaat voor het betreffende vak heeft deelgenomen 

aan de resultaatverbeteringstoets en het daarvoor behaalde cijfer 

leidt tot een hoger eindcijfer als bedoeld in artikel 8, zevende lid. 

2. De voorzitter van de examencommissie van een dagschool reikt op 

grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen 

geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn 

eindexamen met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van de 

examencommissie, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen 

zijn vermeld die bij de uitslag zijn betrokken. Op het diploma v.s.b.o. 

is de leerweg vermeld die bij de uitslag is betrokken. 

3. De deelvakken culturele en artistieke vorming en het vak lichamelijke 

opvoeding van het gemeenschappelijke deel, waarvoor de kandidaat 

die het eindexamen aflegt aan een avondschool of dagavondschool, 

ingevolge artikel 47, vierde lid, artikel 48, vierde lid, of artikel 6, derde 

lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.  is 

vrijgesteld, worden niet vermeld op de cijferlijst. Andere vakken 

waarvoor de kandidaat is vrijgesteld bij het examen, worden zonder 

vermelding van een cijfer vermeld op de cijferlijst, behalve in geval 

van vrijstellingen als bedoeld in artikel 47 van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., die wel leiden tot vermelding 

van een cijfer. 

4. De diploma's en cijferlijsten worden ondertekend door de voorzitter en 

de secretaris van de examencommissie. 
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Artikel 15 Certificaat en cijferlijst 

1. De voorzitter van de examencommissie van een avondschool of 

dagavondschool reikt aan de kandidaat die deeleindexamen heeft 

afgelegd aan een avondschool of dagavondschool, een cijferlijst uit 

waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: 

a. de cijfers voor het schoolexamen; 

b. de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk 

alsmede de beoordeling van het profielwerkstuk; 

c. het thema alsmede de beoordeling van het sectorwerkstuk, en 

d. de eindcijfers voor de examenvakken. 

2. De voorzitter van de examencommissie van een avondschool of 

dagavondschool reikt aan de in het eerste lid bedoelde kandidaat, 

alsmede aan de kandidaat aan wie op grond van de definitieve uitslag 

niet op grond van artikel 43, vierde lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o een diploma kan worden 

uitgereikt, een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van 

toepassing: 

a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of 

meer heeft behaald; 

b. de vakken, het onderwerp, het thema of de titel van het 

profielwerkstuk, voor zover beoordeeld met “goed” of 

“voldoende”, en 

c. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met 

“goed” of “voldoende”. 

3. De voorzitter van de examencommissie van een avondschool of 

dagavondschool reikt aan de definitief voor het eindexamen v.s.b.o. 

afgewezen kandidaat die de school verlaat en die voor een of meer 

vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald, 

een certificaat uit, waarop zijn vermeld, voor zover van toepassing: 

a. het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer 6 of 

meer heeft behaald; 

b. het thema van het sectorwerkstuk, voor zover beoordeeld met 

“goed” of “voldoende”. 

 

Artikel 16 Bewaren examenwerk 

1. Het werk van de resultaatverbeteringstoets wordt gedurende ten 

minste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de 

voorzitter van de examencommissie, ter inzage voor 

belanghebbenden. 

2. De voorzitter van de examencommissie draagt er zorg voor dat een 

volledig stel van de bij de resultaatverbeteringstoetsen gebruikte 

opgaven gedurende ten minste zes maanden na de vaststelling van de 

uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 

 

Artikel 17 Toepassing Regeling model diploma, certificaat en 

cijferlijst voortgezet onderwijs  

1. In het schooljaar 2019-2020 wordt in afwijking van de bijlagen 1a tot 

en met 1e, 2 en 3 op grond van de artikelen 1, 2 en 3 van de Regeling 

model diploma, certificaat en cijferlijst voortgezet onderwijs, de kolom 

‘cijfers voor centraal examen’ niet ingevuld, tenzij het betreft een in 

een eerder jaar behaald cijfer voor het centraal examen. Indien voor 
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een vak waarin in een eerder leerjaar een cijfer voor het centraal 

examen is behaald een nieuw eindcijfer wordt vastgesteld op basis van 

deelname aan de resultaatverbeteringstoets, wordt het eerder 

behaalde cijfer voor het centraal examen niet vermeld. 

2. In de schooljaren 2020-2021 tot en met 2028-2029 wordt in afwijking 

van de bijlagen 1a tot en met 1e, 2 en 3 op grond van de artikelen 1, 2 

en 3 van de Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst voortgezet 

onderwijs, de kolom ‘cijfers voor centraal examen’ niet ingevuld bij 

vakken waarvoor in het schooljaar 2019-2020 een eindcijfer is 

behaald. 

 

Artikel 18 Geldigheid en toepassing van cijfers na 2020 

De ingevolge deze regeling behaalde eindcijfers worden bij de vaststelling 

van de uitslag van het eindexamen betrokken, indien na het jaar waarin zij 

zijn vastgesteld, nog geen tien jaren zijn verstreken.  

Artikel 19. Inwerkingtreding en vervaldatum 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum 

van uitgifte van het Afkondigingsblad waarin het wordt geplaatst. 

2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering 

van: 

a. artikel 6, dat vervalt met ingang van 1 januari 2023; 

b. de artikelen 17 tweede lid, en 18, die vervallen met ingang van 1 

januari 2030. 

 

Artikel 20 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling eindexamens v.w.o., 

h.a.v.o., v.s.b.o. 2020. 

Deze regeling zal met de toelichting in het Afkondigingsblad worden 

geplaatst. 

 

 

 
De negenentwintigste juni 2020 
De Minister van van Onderwijs,  
Cultuur, Jeugd en Sport  

 

 

 
 

                               Uitgegeven de zestiende juli 2020 

                               De Minister van Algemene Zaken 
                               Namens deze, 
                               Hoofd afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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TOELICHTING 
 

 
Algemeen 

Deze regeling vindt zijn oorsprong in de voorzorgsmaatregel van de 

regering van Sint Maarten om de scholen met ingang van 18 maart 2020 
te sluiten. Blootstelling van leerlingen en onderwijspersoneel aan het 
coronavirus COVID-19 diende te worden beperkt en hun veiligheid en 
welzijn gewaarborgd. Als gevolg hiervan komt het centraal examen voor 
het schooljaar 2019-2020 te vervallen. Immers, zowel de voorbereiding op 
het centraal examen door de leerlingen, als de organisatie van het centraal 
examen door de scholen, is door het coronavirus COVID-19 doorkruist. 

Deze regeling biedt examenkandidaten de mogelijkheid op basis van hun 
schoolexamens certificaten of een volwaardig diploma met recht op 
doorstroom naar het vervolgonderwijs te behalen.  

Het eindexamen bestaat normaal gesproken uit een schoolexamen en een 
centraal examen. Het schrappen van de centrale examens betekent 

weliswaar een afwijking van de bestaande regels, maar vindt wel plaats op 

een wijze die er toe leidt dat het diploma dat wordt uitgegeven in 
schooljaar 2019-2020 een volwaardig diploma is. Een soortgelijke regeling 
wordt getroffen voor het landsexamen.  

De inhoud van deze regeling behelst een tijdelijke, alleen voor het 
schooljaar 2019-2020 geldende, set van regels op basis waarvan een 
leerling geslaagd of gezakt is, de zogenaamde slagingsregeling. De 
Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport heeft alle 

eindexamenkandidaten en hun ouders, voogden of verzorgers hierover bij 
brief d.d. 8 mei 2020 geïnformeerd. Voor de scholen is een ‘Service 
document VO Exams – Approach Coronavirus’ opgesteld waarin de nieuwe 
regels voor dit jaar worden toegelicht. De regels zijn in goed overleg met 
de overheden van Nederland en Curaçao genomen. Ook in die landen, en 
op Aruba, is het centraal examen dit schooljaar komen te vervallen. Met 
het oog op de doorstroom van Sint Maartense leerlingen naar 

vervolgonderwijs in Nederland, moet gewaarborgd worden dat de Sint 

Maartense diploma's gelijkgesteld blijven met de Nederlandse diploma's. 
Diploma’s zijn van gelijke waarde als de slagingsregeling van Sint Maarten 
gelijk is aan de Nederlandse. Deze slagingsregeling voor het schooljaar 
2019-2020 sluit dus aan bij de zogenoemde  slaag-zakregeling 2019-2020 
van Nederland.1 

Op grond van artikel 32, zesde lid, van de Landsverordening voortgezet 
onderwijs kan de minister toestaan dat ten behoeve van de bijzondere 
inrichting van het onderwijs wordt afgeweken van de bij of krachtens 
artikel 32 van de Landsverordening voortgezet onderwijs gegeven 
voorschriften. Omdat de onderhavige voorschriften met grote spoed 
moeten worden vastgesteld en het nadere detaillering van de in het 
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. geregelde eindexamen 

voor het schooljaar 2019-2020 betreft, wordt dit bij ministeriële regeling 
geregeld en niet bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen. De 
bepalingen van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. die 
betrekking hebben op het centraal examen komen dit schooljaar te 

vervallen of worden in deze regeling op een andere manier geregeld. Voor 
de leerlingen betekent dit dat hun eindexamen dit schooljaar uit een 
schoolexamen bestaat, in plaats van uit een schoolexamen en een centraal 

examen.  

 

 

                                                 
1 Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020; Staatscourant 2020, 27075. 
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Bij deze regeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- De regels moeten transparant zijn, en zowel voor leerlingen, 
ouders als scholen eenvoudig te begrijpen zijn en gemakkelijk 
toepasbaar; 

- De regels moeten uitvoerbaar zijn voor de scholen, de 

Inspectiedienst Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport; en 

- De regels moeten een getrouw beeld van het niveau en de 
onderwijsprestaties van de leerling mogelijk maken. 

Dit betekent in de praktijk dat de prestaties op het schoolexamen de basis 
vormen voor het diploma, maar dat er daarnaast extra mogelijkheden 
worden gecreëerd voor resultaatverbetering. Verder is een 

hardheidsclausule opgenomen, waarmee, als sprake is van een 
onbillijkheid van overwegende aard, een extra herkansingsmogelijkheid 
kan worden geboden.  

Hoewel deze regeling primair is gericht op het schooljaar 2019-2020, 
werkt de inhoud ervan wel langer door, omdat examenresultaten zolang 
nog geen 10 jaren zijn verstreken na het jaar waarin ze zijn vastgesteld 

kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld voor het landsexamen. 

In de artikelsgewijze toelichting op de artikelen die dit regelen, zal het 
bovenstaande nader worden toegelicht. 

Artikelsgewijs deel 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Deze regeling bevat een aantal afwijkingen van het Landsbesluit 
eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. De betekenis van de in dat 

landsbesluit gehanteerde begrippen verandert niet. Om deze regeling zo 

inzichtelijk mogelijk te maken, zijn de relevante begripsbepalingen 
overgenomen en is een aantal extra begripsbepalingen toegevoegd.  

Artikel 2 Afgelasting centrale examens in 2020 

Het eindexamen in het voortgezet onderwijs bestaat voor het merendeel 
van de vakken uit een schoolexamen en een centraal examen. In het 
programma van toetsing en afsluiting, dat door de school zelf wordt 

vastgesteld, staat vermeld welke onderdelen van het examenprogramma 
in het schoolexamen worden getoetst, wat de inhoud van die onderdelen is 
en hoe de toetsing en het herexamen plaatsvinden. Het programma van 
toetsing en afsluiting staat naast het examenprogramma, bedoeld in artikel 
7 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., waarin de 
minister voor het merendeel van de vakken en deelvakken een 

omschrijving van de examenstof opneemt. In het examenprogramma dat 
door de minister wordt vastgesteld, wordt ook vermeld welk deel van de 
examenstof centraal wordt geëxamineerd en over welke examenstof het 

schoolexamen zich uitstrekt. Het centraal examen is van overheidswege 
georganiseerd en vindt op vaste momenten plaats.  

Dit artikel regelt dat het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 in 
het voortgezet onderwijs komt te vervallen. Dat betekent dat alle centrale 

examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. niet doorgaan. De 
schoolexamens gaan wel door, conform het programma van toetsing en 
afsluiting dat door de school wordt vastgesteld.  
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In het tweede en derde lid van dit artikel is vermeld van welke artikelen en 
leden daarbinnen met deze regeling wordt afgeweken. In een aantal 

gevallen betekent dit dat een geheel artikel, of een deel van een artikel, is 
vervangen door een ander artikel in deze regeling. In andere gevallen 
vervalt de inhoud van een artikel of onderdeel ervan dit jaar, omdat het 

buiten toepassing wordt verklaard en er niets voor in de plaats wordt 
gesteld. De aanpassingen komen erop neer dat daar waar iets is geregeld 
dat raakt aan het centraal examen, de inhoud van dat artikel in deze 
regeling op een andere manier wordt geregeld. 

Artikel 3 Afsluiting schoolexamen 

Eerste lid 
 

Het eerste tijdvak van het centraal examen zou dit jaar starten op 
maandag 4 mei 2020. Normaliter moet het schoolexamen zijn afgesloten 
voor aanvang van het eerste tijdvak. Scholen krijgen dit jaar echter meer 
tijd voor het afronden van de schoolexamens: deze moeten zijn afgesloten 
voor 4 juni 2020. Deze datum van 4 juni 2020 is opgenomen omdat 

scholen nog de tijd moeten hebben om de resultaatverbeteringstoets af te 

nemen, die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens. Scholen die 
voorzien dat zij voor een grote groep leerlingen het schoolexamen niet op 
tijd afgerond krijgen, moeten zich uiterlijk 28 mei melden bij de 
inspecteur. 
 
Tweede en derde lid 
 

Uiterlijk 4 juni 2020 dient de voorzitter van de examencommissie aan de 
eindexamenkandidaat bekend te maken welke cijfer(s) hij heeft behaald 
voor het schoolexamen, de beoordeling van de vakken waarvoor geen 
cijfer wordt vastgesteld (de vakken culturele en artistieke vorming en 
lichamelijke opvoeding, waarvoor een leerling de kwalificatie ‘voldoende’ of 
‘goed’ moet behalen) en in de theoretische kadergerichte leerweg van het 
v.s.b.o. tevens de beoordeling van het sectorwerkstuk. Ook moeten 

kandidaten uiterlijk 4 juni 2020 te horen krijgen of ze zijn geslaagd of 
gezakt. 

 

Vierde lid 
 
De huidige omstandigheden zullen ertoe leiden dat niet alle leerlingen hun 

schoolexamens tijdig kunnen afronden. Bijvoorbeeld ten gevolge van 
ziekte of een andere omstandigheid. In dat geval kan het bevoegd gezag 
een leerling in die situatie in de gelegenheid stellen het schoolexamen 
alsnog af te ronden. Dit moet plaatsvinden voorafgaand aan de in artikel 8 
geregelde mogelijkheid tot het maken van een resultaatverbeteringstoets. 
Ook de afname van deze toetsen moet plaatsvinden met inachtneming van 
de richtlijnen van de overheid van Sint Maarten.  

Scholen moeten ervoor zorgen dat de resultaatverbeteringstoetsen uiterlijk 
30 juni 2020 worden afgesloten, maar mogen binnen het daarvoor 
gestelde tijdvak zelf beslissen wanneer zij de kandidaten gelegenheid 
geven tot het maken van de toetsen. Ze kunnen dus ook besluiten om de 

resultaatverbeteringstoets in een vak op een relatief laat moment af te 
nemen, zodat er nog gelegenheid is om voorafgaand daaraan het 
schoolexamen inclusief de herkansingen conform het programma van 

toetsing en afsluiting in het betreffende vak af te sluiten. Tegelijkertijd is 
het ook van belang dat de school er in de planning rekening mee houdt dat 
leerlingen die vanwege ziekte, of een andere geldige reden, niet aanwezig 
kunnen zijn bij de resultaatsverbeteringstoets, daarvoor alsnog een 
mogelijkheid moet worden geboden. Ook de afname van die toetsen moet 
nog kunnen plaatsvinden voor de start van de zomervakantie. 
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Vijfde lid 
 

Ook dit jaar kunnen kandidaten die langdurig ziek zijn in het laatste 
leerjaar, of die lange tijd ten gevolg van een bijzondere, van hun wil 
onafhankelijke omstandigheid niet in staat zijn geweest het onderwijs in 

alle betrokken eindexamen te volgen in het laatste leerjaar, hun 
eindexamen voor een deel van de vakken in het ene schooljaar afleggen, 
en voor het andere deel in het daarop volgende schooljaar. Net als in 
andere jaren kan het bevoegd gezag hiervoor echter pas goedkeuring 
verlenen na contact met de inspecteur (zie artikel 36, zevende lid, van het 
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.). Als het bevoegd 
gezag voornemens is om een of meer kandidaten de gelegenheid te bieden 

om gespreid examen te doen, moet dit uiterlijk 28 mei 2020 aan de 
inspecteur worden gemeld. 

Artikel 4 Cijfers voor het schoolexamen en het eindexamen 

Normaal gesproken worden de eindcijfers voor het eindexamen bepaald op 
het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het 

cijfer voor het centraal examen. Dit jaar is dat anders, omdat de centrale 

examens niet plaatsvinden. Daarom regelt dit artikel dat de eindcijfers in 
het schooljaar 2019-2020 worden vastgesteld op basis van het 
schoolexamencijfer voor een vak. Het eindcijfer wordt afgerond tot een 
geheel getal. Het schoolexamencijfer wordt vastgesteld op het gewogen 
gemiddelde van de voor het vak behaalde cijfers voor het schoolexamen 
en wordt uitgedrukt in een cijfer met één decimaal. 

Dat betekent dat voor een leerling die het schoolexamen in het vak Engels 

afsluit met een 7,43 gemiddeld, het schoolexamencijfer wordt vastgesteld 
op een 7,4 en het eindcijfer op een 7. Zou de betreffende leerling het vak 
met een 7,55 hebben afgesloten, dan zou het schoolexamencijfer op een 
7,6 worden vastgesteld en het eindcijfer op een 8. De onderlinge weging 
van de toetsen die meetellen voor het schoolexamen is bepaald in het 
programma van toetsing en afsluiting van de school. Als leerlingen voor 
een of meer vakken een resultaatverbeteringstoets maken, telt het 

daarvoor behaalde cijfer voor 50% mee in het bepalen van het eindcijfer 

voor het betreffende vak, tenzij dat tot een lager eindcijfer zou leiden. Zie 
hierover verder de toelichting op artikel 8. 

Leerlingen die vakken al in een eerder leerjaar hebben afgesloten, hebben 
in die vakken wel centraal examen gedaan (tenzij het betreffende vak 
geen centraal examen kent). Het eerder behaalde eindcijfer blijft in dat 

geval gelden, en het cijfer voor het centraal examen wordt ook vermeld op 
de cijferlijst. Een eerder behaald eindcijfer kan dus niet worden 
‘opengebroken’: als in een eerder leerjaar een centraal examen is 
afgelegd, moet het daarvoor behaalde cijfer worden betrokken bij de 
uitslagbepaling en worden vermeld op de cijferlijst. Dit is voor 
verschillende groepen kandidaten van belang: het betreft bijvoorbeeld 
kandidaten die eerder zijn afgewezen (gezakt) en kandidaten die 

certificaten hebben behaald aan een avondschool of dagavondschool.  

Artikel 5 Vaststelling uitslag 

Voor de vaststelling van de uitslag van het eindexamen (is een kandidaat 
geslaagd of niet?) geldt de reguliere systematiek van het Landsbesluit 
eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., met één belangrijk verschil: voor 
het bepalen van de uitslag moeten de eindcijfers worden gebruikt zoals die 
op basis van artikel 4 van deze regeling zijn bepaald. In artikel 7 is 

geregeld wanneer leerlingen zijn geslaagd voor het eindexamen voor het 
v.s.b.o., respectievelijk het v.w.o. en het h.a.v.o. De voorzitter van de 
examencommissie moet er voor zorgen dat de examenkandidaten op zijn 
school een examen afleggen dat bestaat uit de voorgeschreven vakken. De 
examencommissie moet uiterlijk 4 juni 2020 de uitslag van het 
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eindexamen vaststellen en schriftelijk aan de kandidaat bekend maken. De 
uitslag wordt definitief als de kandidaat geen gebruik maakt van de 

mogelijkheid tot het maken van resultaatverbeteringstoetsing. Voor 
kandidaten die een of meer resultaatverbeteringstoetsen maken, moet de 
uitslag uiterlijk worden vastgesteld en bekendgemaakt uiterlijk 30 juni 

2020. 

Artikel 6 Vaststelling uitslag schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 na 
gespreid examen  

In een aantal gevallen werkt de inhoud van dit besluit door naar de 
komende schooljaren. Dit geldt onder meer voor kandidaten die gespreid 
examen doen. Dit artikel regelt dat die kandidaten de resultaten die ze dit 
jaar behalen ook de komende jaren kunnen blijven inzetten als eindcijfer.  

Artikel 7 Uitslag eindexamen 

In dit artikel is geregeld wanneer leerlingen zijn geslaagd voor het 
eindexamen in het v.s.b.o. respectievelijk voor het v.w.o. en het h.a.v.o. 

Normaliter wordt het eindcijfer bepaald op het rekenkundig gemiddelde 
van het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal 
examen. In het schooljaar 2019-2020 worden de eindcijfers vastgesteld op 

het gewogen gemiddelde van de voor het vak behaalde cijfers voor het 
schoolexamen, afgerond tot een geheel getal. De wijze waarop aan de 
hand van de eindcijfers wordt vastgesteld of een kandidaat al dan niet is 
geslaagd, verandert niet.  

Zodra de eindcijfers zijn bepaald, moet de voorzitter van de 
examencommissie deze aan de kandidaat bekendmaken. Uit artikel 3, 
derde lid, volgt dat dit moment uiterlijk 4 juni 2020 moet plaatsvinden. In 

afwijking van andere jaren, is er – naast de mogelijkheid tot het herkansen 
van toetsen die vanuit de school zelf wordt georganiseerd – een 
mogelijkheid tot het maken van een of meer resultaatverbeteringstoetsen. 
De kandidaat moet over deze mogelijkheid worden geïnformeerd bij de 
bekendmaking van zijn eindcijfers. Als de kandidaat geen gebruik maakt 
van de mogelijkheid tot resultaatverbeteringstoetsing, zijn de eindcijfers 

en de uitslag daarmee definitief. 

Artikel 8 Resultaatverbeteringstoets 

Nadat de herkansingen die vanuit de scholen zelf worden georganiseerd, 
hebben plaatsgevonden, vindt dit jaar een mogelijkheid tot het afleggen 
van resultaatverbeteringstoetsen plaats. Dit zijn extra toetsen in de 
vakken waarin examen kan worden gedaan, die door de school worden 
opgesteld. Dit is geregeld ter compensatie voor het vervallen van de 

mogelijkheid om eindcijfers te verhogen met een centraal eindexamen. 
Kandidaten mogen de resultaatverbeteringstoets maken voor twee vakken 
waarin ze examen hebben gedaan. In aanvulling daarop mogen kandidaten 
die examen hebben gedaan in het v.s.b.o. een resultaatverbeteringstoets 
maken voor het praktisch gedeelte van het centraal examen in een 
bepaald vak of programma. 

De resultaatverbeteringstoetsen worden afgenomen op de school waar de 

betreffende kandidaat is ingeschreven nadat het schoolexamen (inclusief 
de herkansingen daarvan) is afgerond. In artikel 3 is geregeld dat het 
schoolexamen uiterlijk 4 juni wordt afgesloten. Om te waarborgen dat er 
voldoende tijd is voor het maken van de resultaatverbeteringstoetsen en 
voor de voorbereiding op het afleggen van de toetsen door de kandidaten, 
is besloten dat gewacht moet worden met het afnemen van 
resultaatverbeteringstoetsen tot 5 juni 2020. Scholen hebben van 5 juni 

tot de dag dat de zomervakantie van start gaat, de gelegenheid om 
resultaatverbeteringstoetsen af te nemen, omdat uiterlijk op die dag de 
uitslag bekend moet worden gemaakt. De zomervakantie vindt plaats van 
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1 juli tot en met 7 augustus 2020. 

Het voor de resultaatverbeteringstoets behaalde cijfer telt voor 50 procent 
mee in het bepalen van het eindcijfer voor het betreffende vak. Dat 
betekent dat de volgende berekening moet worden toegepast: (0,5 x 
gewogen gemiddelde schoolexamencijfer) + (0,5 x cijfer dat is behaald 

met de resultaatverbeteringstoets). Als de uitkomst van deze berekening 
lager is dan het eerder behaalde eindcijfer, blijft het eerder behaalde 
eindcijfer staan. Voor leerlingen die een resultaatverbeteringstoets maken 
voor een vak waarvoor ze eerder een centraal examen hebben gemaakt, 
betekent dit dat een nieuw eindcijfer wordt bepaald en het cijfer voor het 
centraal examen niet wordt vermeld op de cijferlijst, tenzij het eindcijfer 
daardoor lager zou uitvallen. 

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden resultaatverbeteringstoets 

Het kan zijn dat het een school door onvoorziene omstandigheden niet lukt 
om een of meer resultaatverbeteringstoetsen af te nemen, bijvoorbeeld 
omdat er teveel uitval is van docenten om op tijd een toets te kunnen 

maken. Omdat het oneerlijk zou zijn dat kandidaten daardoor worden 
benadeeld, maar niet vooraf kan worden ingeschat wat de beste 

handelswijze is, beslist de minister in deze gevallen hoe er moet worden 
gehandeld. Het is dan de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om 
dit aan de minister voor te leggen. 

Artikel 10 Verhindering resultaatverbeteringstoets 

Het kan voorkomen dat een kandidaat niet in de gelegenheid is om de 
resultaatverbeteringstoets te maken op het daarvoor door de school 
bepaalde moment. Bijvoorbeeld omdat de kandidaat in quarantaine zit. In 

dat geval moet de voorzitter van de examencommissie beoordelen of er 
sprake is van een geldige reden. Is dat het geval, dan moet de kandidaat 
een extra gelegenheid worden geboden om de resultaatverbeteringstoets 
alsnog af te leggen, voor het einde van de zomervakantie. Deze eindigt in 
2020 op 7 augustus. 

Artikel 11 Afwijking wijze van examineren 

De resultaatverbeteringstoets mag net als het schoolexamen en centraal 

examen op aangepaste wijze worden afgelegd door gehandicapte 
kandidaten. De in artikel 21 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., 
h.a.v.o., v.s.b.o. geregelde mogelijkheden tot afwijking in de wijze van 
examinering zijn van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 12 Maatregelen in geval van onregelmatigheden of ongeoorloofde 
afwezigheid bij de resultaatverbeteringstoets  

Als onregelmatigheden worden geconstateerd rond een 
resultaatverbeteringstoets, of een kandidaat is niet aanwezig, zonder 
daarvoor een geldige reden te kunnen opgeven, kan de voorzitter van de 
examencommissie, na overleg met de inspecteur, maatregelen nemen. In 
de te nemen maatregelen is de voorzitter niet geheel vrij: er moet een 
keuze worden gemaakt uit de maatregelen in de onderdelen a tot en met c 

van het eerste lid. Daarmee kunnen in geval van onregelmatigheden rond 

de resultaatverbeteringstoets ongeveer dezelfde maatregelen worden 
genomen als bij andere onregelmatigheden rond het eindexamen (artikel 
13 van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o.). Het 
besluit tot een maatregel moet schriftelijk binnen drie dagen aan de 
kandidaat en aan de inspecteur worden verstuurd. Als een kandidaat 
minderjarig is, moet de beslissing ook aan zijn ouders, voogden of 
verzorgers worden verzonden. 

 



AB 2020, no. 37 
 

17 

Een leerling die het niet eens is met een opgelegde maatregel kan in 
beroep gaan bij de inspecteur zoals beschreven in artikel 13, zesde en 

zevende lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 

Artikel 13 Hardheidsclausule 

Voor leerlingen die zich benadeeld achten door de gang van zaken rond het 

examen is geregeld dat kandidaten resultaatverbeteringstoetsen kunnen 
maken. Daarnaast wordt een hardheidsclausule in deze regeling 
opgenomen. Deze clausule biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen in 
individuele gevallen een extra mogelijkheid tot herkansing of een extra 
resultaatverbeteringstoets te bieden. Er moet dan sprake zijn van een 
‘onbillijkheid van overwegende aard’. Dat betekent dat de situatie 
onbedoeld, ongewenst en onrechtvaardig voor de leerling moet uitpakken 

in de ogen van het bevoegd gezag. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat 
leerlingen door hun persoonlijke omstandigheden ernstig benadeeld 
worden door de manier waarop scholen toepassing hebben gegeven aan de 
examenregels zoals die dit jaar gelden. Het is een laatste redmiddel in 
uitzonderlijke, onvoorziene gevallen en moet een afweging worden 

gemaakt tussen de situatie waarin een individuele kandidaat verkeert 

enerzijds en het belang om de regels toe te passen en rechtsongelijkheid 
te voorkomen anderzijds.  

Artikelen 14 en 15 Diploma, certificaat en cijferlijst 

Omdat de centrale examens dit jaar niet worden afgenomen, worden 
daarvoor geen cijfers behaald. Daarom worden er dit schooljaar in beginsel 
geen cijfers voor het centraal examen vermeld op de cijferlijst. Daarop 
geldt een uitzondering, namelijk voor kandidaten die een of meerdere 

vakken al in een eerder leerjaar hebben afgesloten. Voor hen moet het 
behaalde cijfer voor het centraal examen in de betreffende vakken wel 
worden vermeld, evenals het eerder behaalde eindcijfer, dat conform de 
reguliere systematiek is bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het 
cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Ook 
hiervoor geldt een uitzondering: als de kandidaat een 
resultaatverbeteringstoets heeft gemaakt voor een vak waarvoor hij eerder 

een centraal examen heeft gemaakt, en dat leidt tot een hoger eindcijfer 
voor dat vak, wordt het resultaat voor de resultaatverbeteringstoets 
verrekend in het schoolexamencijfer en het eindcijfer. Het eerder behaalde 
cijfer voor het centraal examen in dat vak wordt in deze gevallen niet 
vermeld op de cijferlijst.  

Artikel 16 Bewaren examenwerk 

Om ook na afloop van het eindexamen nog goed te kunnen handelen, 
bijvoorbeeld bij onregelmatigheden rond de resultaatverbeteringstoets, is 
het van belang dat de toetsen en het gemaakte werk niet te snel worden 
vernietigd. De voorzitter van de examencommissie moet er daarom voor 
zorgen dat deze zaken minimaal zes maanden worden bewaard en kunnen 
worden ingezien door belanghebbenden. Dit sluit aan bij de bewaarplicht 
op grond van artikel 52, eerste tot en met derde lid, van het Landsbesluit 

eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. 

Artikel 17. Toepassing Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst 
voortgezet onderwijs  

De wijze waarop cijferlijsten moeten worden ingevuld, is voorgeschreven in 
de Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst voortgezet onderwijs. 
Omdat de centrale examens dit schooljaar niet doorgaan, kunnen daarvoor 
geen cijfers worden behaald. Om die reden kan de kolom waarin normaal 

gesproken de cijfers voor het centraal examen worden vermeld niet 
worden ingevuld, tenzij een kandidaat dit examen al in een eerder leerjaar 
heeft afgelegd en eventuele resultaatverbeteringstoetsing in dat vak niet 
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tot een hoger eindcijfer heeft geleid. 

Artikel 18. Geldigheid en toepassing van cijfers na 2020 

Kandidaten die dit jaar gespreid examen doen, kunnen de komende jaren 
gebruik blijven maken van de eindcijfers die ze in het schooljaar 2019-
2020 hebben behaald. Hetzelfde geldt voor leerlingen die certificaten 

behalen aan een avondschool of dagavondschool of via het landsexamen. 
Net als andere jaren blijven ook de dit jaar behaalde eindcijfers 10 jaar 
van kracht.  

Artikel 19. Inwerkingtreding en vervaldatum 

Gezien het spoedeisende karakter van deze regeling, treedt het de dag na 
publicatie van deze regeling in werking. De regeling is tot stand gekomen 
naar aanleiding van de beslissing om de centrale examens in het 

schooljaar 2019-2020 te laten vervallen, die het gevolg is van de 
maatregelen die dit schooljaar zijn genomen ter bestrijding van het 
coronavirus COVID-19. De inhoud van deze regeling geldt daarom alleen 

voor het schooljaar 2019-2020. Uitzondering daarop vormen de in 
schooljaar 2019-2020 behaalde eindcijfers: deze blijven, in 
overeenstemming met de termijn zoals genoemd in de artikelen 38, zesde 

lid, 47, tweede lid en 48, tweede lid, van het Landsbesluit eindexamens 
v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o., de komende tien jaren gelden.  

Kandidaten die gespreid examen doen, kunnen de resultaten die ze dit 
schooljaar behalen in dat kader de komende twee schooljaren 2020-2021 
en 2021-2022 blijven inzetten als eindcijfer.  

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport 

 

 

                                    

                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


