
Schoolexamenreglement van het Utrechts Stedelijk 
Gymnasium 
 
 
De MR heeft instemming verleend aan de door de school ingevulde velden van dit 
schoolexamenreglement op 14 september 2022. 
De rector, Stéphanie Bakker, heeft het schoolexamenreglement vastgesteld op 15 
september 2022 
 
Inleiding 
 
Dit schoolexamenreglement sluit aan op het NUOVO Examenreglement en geeft 
specifieke informatie over regels rond het schoolexamen, voor zover deze niet in het 
NUOVO Examenreglement vermeld staan. Het schoolexamenreglement heeft een 
geldigheidsduur van een jaar. Het Schoolexamenreglement vormt samen met de 
vakspecifieke PTA’s en het NUOVO Examenreglement één geheel. Bij situaties waarin dit 
schoolexamenreglement niet voorziet beslist de rector. 
 
Daar waar in het schoolexamenreglement rector staat, kan deze zich bij praktische en 
uitvoerende zaken laten vervangen door Henk-Jan van Zwieten, examensecretaris. 
Wanneer de rector door onvoorziene omstandigheden tijdelijk afwezig is, wordt hij of zij 
vervangen door een tijdelijke directeur of rector van een andere NUOVO school ten 
behoeve van formele besluitvorming met betrekking tot examens. 
 
1. De examencommissie en examensecretaris 
 

De examencommissie bestaat voor schooljaar 2022-2023 uit de volgende leden Erik 
Kamerbeek, docent, Emiel van Rijsewijk, decaan en Henk-Jan van Zwieten, 
examensecretaris. 

 
2. Plan van toetsing en afsluiting (PTA) 
 

Aan het begin van het schooljaar, uiterlijk op 1 oktober, zijn het 
schoolexamenreglement en PTA in te zien op de website van de school. Deze worden 
bij voorkeur besproken in een (mentor-)les en ouders worden geïnformeerd. 
Het NUOVO Examenreglement is te vinden op www.nuovo.eu/documenten.  
 
In de vakspecifieke PTA’s is vastgelegd: 

• in welke periode deze toetsen plaatsvinden; 
• het domein/de exameneenheid waaronder de getoetste stof valt; 
• welke wegingsfactor de toetsen hebben; 
• een globale stofomschrijving; 
• soort toets; 
• welke hulpmiddelen toegestaan zijn; 
• of een toets herkansbaar is; 
• welke toetsen zorgen voor de afsluiting van onderdelen van de examenstof; 

 
Het Schoolexamen bestaat uit: 

• Schriftelijke toetsen  
• Praktische opdrachten  
• Practicumopdrachten 
• Handelingsopdrachten (alleen lichamelijke opvoeding) 
• Profielwerkstuk (de eisen gesteld aan het profielwerkstuk zijn vastgelegd in de 

handleiding profielwerkstuk) 
 



2.1. Voor leerlingen die een talencertificaat hebben behaald is er de mogelijkheid 
om voor onderdelen van het schoolexamen een vrijstelling krijgen. In het PTA 
van Duits en Frans is te zien voor welke onderdelen een vrijstelling te 
verkrijgen is. 

 
2.2. Bij leerlingen die om gezondheidsredenen niet kunnen voldoen aan de eisen 

gesteld in het PTA kan in samenspraak met leerling, mentor, docent, 
examensecretaris en/of kernteam een persoonlijk PTA worden opgesteld. 
Bekeken wordt of betreffende leerling op een andere manier kan laten zien de 
stof te beheersen. Van belang hierbij is dat de eindtermen behandeld zijn en 
dat onderbouwd kan worden waarom van het standaard PTA wordt afgeweken.  

 
2.3. De rector kan toestaan dat een leerling met een beperking toetsen geheel of 

gedeeltelijk aflegt op een wijze die aangepast is aan de mogelijkheden van die 
leerling. Een verklaring van arts en/of erkend bureau dient aanwezig te zijn. 
Richtlijn voor het wegnemen van de belemmeringen voor de kandidaat is de 
brochure van het College voor Toetsen en Examens “Kandidaten met een 
beperking”. 
 

 
 
3. Procedure schoolexamens  
 
 

3.1. Uiterlijk in de laatste week voorafgaand aan het nieuwe kwintaal zijn de nieuwe 
studieplanners gereed. Leerlingen nemen via de ELO kennis van de nieuwe 
studieplanners van dat kwintaal.  
 

3.2. Bij afwezigheid van docenten behoren leerlingen aan de hand van de 
studieplanners door te werken aan de stof. 

 
3.3. Schriftelijke toetsen waar voor de leerling leerwerk aan verbonden is, worden 

zoveel mogelijk in de toetsweek afgenomen of op een lesdag/lesdagen vooraf 
of achteraf. 
 

3.4. Toetsen van vakken met 1 cluster en overige toetsen (zoals luistertoetsen, 
samenvattingen, opstellen, tekstbegriptoetsen, schriftelijke overhoringen etc.) 
kunnen ook op reguliere lesdagen worden afgenomen.  

 
3.5. De week voor de toetsweek krijgen leerlingen de ruimte hun toetsen voor te 

bereiden en zijn er dus geen deadlines voor betogen, praktische opdrachten, 
verslagen enzovoorts. 
 

3.6. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor goed werkende hulpmiddelen zoals 
een (grafische) rekenmachine.  
 

3.7. Elektronische informatiedragers zijn niet toegestaan.  
 

3.8. De door de leerlingen te maken toetsen bevatten een scoremodel, d.w.z. dat 
voor de leerlingen duidelijk is hoeveel punten per vraag/onderdeel te verdienen 
zijn en hoe het eindcijfer tot stand komt. Bovendien wordt bij de bespreking 
van de toets gebruik gemaakt van een antwoordmodel. 
 

3.9. Onderdelen uit het PTA kunnen individueel of samen met anderen worden 
ingeleverd. Bij PTA-onderdelen die in groepsverband worden gemaakt wordt 
het groepswerk vertaald naar een beoordeling per individu.  



4. INLEVERDATA DIVERSE TOETSEN 
 

Omgaan met deadlines en planning van het werk is een onderdeel van het leerproces 
van leerlingen. Tijdens dit leerproces bouwt de docent een of meerdere 
feedbackmomenten in ten aanzien van de afgesproken deadline.  
 
Praktische opdrachten, profielwerkstuk, artikelen en boekenlijsten:  
 
4.1. Inleverdata van praktische opdrachten, profielwerkstuk, artikelen/boekenlijsten 

i.v.m. mondelinge examens en verslagen zijn bindend. Dat geldt ook voor 
afgesproken tijdstippen voor het bespreken van eventuele tussenproducten 
(deelopdrachten). Het betreft hier opdrachten die in het PTA een eigen 
wegingsfactor hebben. De inleverdatum van een praktische opdracht, verslag 
enz. mag niet in de week voor de toetsweek vallen. 

 
4.2. Technische mankementen (bijv. defecte printers) gelden niet als excuus voor 

het te laat inleveren. 
 
4.3. Bij langere afwezigheid of bijzondere omstandigheden kan een leerling de 

examensecretaris om uitstel vragen. Het initiatief hiervoor dient altijd van de 
leerling uit te gaan. 

 
4.4. De docent bij wie de praktische opdracht, verslag enz. moet worden ingeleverd, 

controleert op de uiterste inleverdag of alle werken zijn ingeleverd. Indien door 
ziekte de praktische opdracht niet op tijd wordt afgerond, dient de onvolledige 
praktische opdracht ingeleverd te worden.  
 

4.5. Bij niet tijdig inleveren van de praktische opdracht vult de docent in Magister 
de code ‘Inh’ in en spreekt per mail een nieuwe inleverdatum met de 
betreffende leerling af.  

  
Wanneer het werk op de nieuwe afgesproken datum is ingeleverd,wordt dit 
beoordeeld door de docent, waarbij de sanctie voor het te laat inleveren 2 
punten aftrek is (bij een schaal van 1 t/m 10). 
 
Wanneer op die datum de praktische opdracht niet wordt ingeleverd, mailt de 
docent opnieuw een uiterste inleverdatum. Daarbij wordt nogmaals het 
maximaal haalbare cijfer met 2 punten naar beneden bijgesteld (totaal dan dus 
4 punten aftrek), enzovoorts. 

 
4.6. Voor spreekbeurten, presentaties, debat enz. wordt door de docent met de 

leerlingen(leerlingen) een datum/moment afgesproken. Deze afspraak dient op 
papier gezet te worden (dit kan ook een inroostering (Zermelo/Magister) zijn). 

 
 

  



Handelingsdeel LO:  
 
4.7. Voor de sportoriëntatie in de 6e klas geldt een deelnemingsplicht. Blessures 

zijn geen reden niet aanwezig te zijn. 
 
4.8. Wanneer niet wordt voldaan aan deze deelnemingsplicht (ongeacht opgaaf van 

reden) volgt een vervangende opdracht. 
 
4.9. De omvang van de vervangende opdracht wordt bepaald door het aantal 

gemiste onderdelen én een extra opdracht. 
 
4.10. De in 4.8 genoemde vervangende opdracht dient voor het einde van kwintaal 3 

van leerjaar 6 afgehandeld te zijn. 
 

4.11. Leerlingen die een vorm van een topsportstatus (NT/nationaal talent) hebben, 
kunnen voor onderdelen vrijstelling krijgen. Dit kan per leerling verschillen en 
is ter beoordeling aan de rector. 

 
4.12. Leerlingen die deelnemen aan excellentieprogramma’s (bijv. U-Talent) en die 

vanwege in hun jaarkalender vastgelegde momenten niet aanwezig kunnen zijn 
bij LO, kunnen voor die momenten een vrijstelling krijgen. 

 
4.13. Het vak lichamelijke opvoeding dient uiterlijk aan het einde van de 3e 

toetsweek van leerjaar 6 te zijn afgerond. 
 
5. Correctie schoolexamens, bekendmaking cijfers en bewaartermijnen. 
 

5.1. Toetsonderdelen uit het PTA worden binnen een termijn van 10 werkdagen 
door de docent beoordeeld.  
 

5.2. Bij wijzigingen van termijnen worden leerlingen daarover geïnformeerd. 
 

5.3. In de eerstvolgende les na de correctie wordt het werk besproken en het cijfer 
of de score medegedeeld. Wanneer het werk ter inzage wordt gegeven en 
leerlingen maken aantekeningen op het werk, of brengen wijzigingen aan, of er 
worden (klad)bladen toegevoegd of verwijderd, dan wordt dit beschouwd als 
een onregelmatigheid. 
 

5.4. Docenten zullen op basis van het gemaakte werk feedback geven aan 
leerlingen ten behoeve van hun leerproces en eventueel te maken 
herkansingen. 

 
5.5. Alle toetsen, m.u.v. de handelingsopdrachten, worden beoordeeld met een 

cijfer. Daarbij wordt een schaal gebruikt van 1,0 tot en met 10 in één decimaal 
nauwkeurig. Voor handelingsopdrachten wordt voldaan of niet voldaan  
gegeven.  

 
5.6. Leerlingen hebben het recht het beoordeelde schoolexamenwerk in te zien en 

kennis te nemen van het beoordelingsmodel. Toetsopgaven en normering 
mogen aan de leerlingen meegegeven worden. 

 
5.7. Wanneer een leerling het niet eens is met het cijfer voor een 

schoolexamentoets en/of de normering, dient de leerling binnen drie dagen na 
het bespreken van de toets bezwaar aan te tekenen bij de examensecretaris.  

  



 
5.8. Het schoolexamenwerk 5e leerjaar wordt door de docent op school bewaard tot 

het centraal schriftelijk examen. Aan het einde 1e of uiterlijk begin 2e kwintaal 
controleren leerlingen hun tot dan toe behaalde cijfers. Daarna worden de 
resultaten uit het vijfde leerjaar beschouwd als definitief en is beroep niet meer 
mogelijk.  

 
5.9. Het schoolexamenwerk 6e leerjaar wordt bewaard tot het begin van het 

centraal examen. 
 
5.10. De cijfers uit het examendossier worden actueel bijgehouden en zijn altijd voor 

ouders en leerlingen in te zien in Magister. 
 
 
6. Afwezigheid of te laat komen 
 

6.1. Wanneer sprake is van afwezigheid of te laat komen bij een schoolexamen geldt 
het NUOVO Examenreglement. Voor afwezigheid of te laat komen op het centraal 
eindexamen gelden de regels uit het Eindexamenbesluit VO. 
 

6.2. Bij alle toetsen die onderdeel uitmaken het PTA worden aanwezigheidslijsten 
ingevuld door de surveillant en/of via Magister.  

 
 
7. Onregelmatigheden 
  

7.1. Schoolexamens  
Bij een (vermoeden van een) onregelmatigheid gelden de maatregelen zoals die 
in het Examenreglement NUOVO artikel 13 zijn beschreven 

7.2. Eindexamens 
Bij een (vermoeden van een) onregelmatigheid gelden de maatregelen zoals die 
in het Examenreglement NUOVO artikel 13 zijn beschreven 
 

8. Herkansen en inhalen 
 

8.1. Bij een herkansing telt het hoogst behaalde cijfer mee voor het schoolexamen. 
 

8.2. Elke leerling heeft recht op 2 herkansingen over de kwintalen 1 t/m 4 van het 5e 
leerjaar en op 2 herkansingen over de kwintalen 5 van het 5e leerjaar en 1 t/m 3 
van het 6e leerjaar.  
 

8.3. Per vak mogen over het 5e en 6e leerjaar maximaal twee toetsen worden 
herkanst. 
 

8.4. In het PTA is aangegeven welke onderdelen herkanst mogen worden. 
 

8.5. Inhaaltoetsen gaan ten koste van een herkansingsmogelijkheid. In uitzonderlijke 
gevallen kan de rector anders bepalen. Zie hiervoor ook art 7 NUOVO 
Examenreglement. 
 

8.6. De tijdsduur en bepaling van het cijfer van een herkansingstoets zijn niet per se 
dezelfde als bij de oorspronkelijke toets. 
 

  



8.7. Er zijn de volgende herkansingsmogelijkheden: 
- 1e herkansingsmoment over de kwintalen 1 t/m 4 van het 5e leerjaar zal 

plaatsvinden in het 4e en 5e kwintaal leerjaar 5. 
- 2e herkansingsmoment over de kwintalen 5 van het 5e leerjaar en 1 t/m 3 

van het 6e leerjaar zal plaatsvinden in het 4e kwintaal van het 6e leerjaar. 
Zie onderstaand schema:  

 
 Klas 5 Klas 6 
Reguliere 
vakken 

2 herkansingen  2 herkansingen  

 
8.8. Aanvragen voor een herkansing moeten voor de deadline die geldt voor het 

inschrijfmoment binnen zijn. Aanvragen die na de deadline binnenkomen worden 
niet in behandeling genomen. 

 
 
9. Overgang en vrijstellingen 

 
9.1. Leerlingen die doubleren mogen, bij een gelijkblijvend PTA, behaalde resultaten 

van toetsen en po’s hoger dan/of een 7.0 laten staan (deze regeling geldt ook 
voor leerlingen leerjaar 6 die doubleren). Po’s hoger dan/of een 7.0 hoeven niet 
opnieuw gemaakt te worden. 
Om ervoor te zorgen dat de leerlingen de stof blijven beheersen is er de 
mogelijkheid alle toetsen opnieuw te maken, waarbij het volgende geldt: bij 
toetsen waarvan het cijfer (7.0 of hoger) blijft staan, telt het hoogste cijfer. Het 
vak lichamelijke opvoeding wordt in principe niet opnieuw gevolgd. 

 
9.2. In geval van langdurige ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden kan  

een leerling in leerjaar 5 voor enkele toetsen uitstel krijgen tot in het 6e 
leerjaar en/of vrijstellingen nadat is geverifieerd dat de stof behandeld is. 

 
 
10. Versnellen, met extra vakken en/of op een hoger niveau afsluiten 
 

10.1. Er zijn mogelijkheden om versneld examen te doen, examen te doen in vakken 
op een hoger niveau en examen te doen in extra vakken. In het NUOVO 
Examenreglement is de richtlijn terug te vinden. 
Versneld examen doen kan vanaf 4 vwo. 

 
10.2. Bij onvoldoende presteren op een vak waarvoor leerling versnelt, kan besloten 

worden het versnellen te stoppen en volgt de leerling het reguliere traject. Dit 
gebeurt in overleg met de vakdocent. 

 
  



10.3. Versnellers (leerlingen die een of meer vakken in een hoger leerjaar volgen) 
vallen voor het vak waarin zij versnellen onder het schoolexamenreglement van 
dat jaar en voor de vakken waarin zij niet versnellen onder de 
herkansingsregeling van het reguliere jaar. Zie onderstaand schema: PTA 1 is 
het PTA van versnellersvak(ken), PTA 2 is het PTA van de vakken die in het 
eigen leerjaar gevolgd worden. 
 

 Klas 4 Klas 5 Klas 6 
Versnelde 
vak(ken) 

1 herkansing stof 
klas 5 (PTA 1) 

1 herkansing stof 
klas 6 (PTA 1) 

 

    
Reguliere 
vakken 

 2 herkansingen 
(PTA2) 

2 herkansingen 
(PTA2) 

 
 
11. Overzicht van examenvakken 
 

11.1. Per vak wordt in het vakinhoudelijk deel van het PTA opgenomen of het 
betreffende vak wordt afgesloten met een schoolexamen of een centraal 
eindexamen. 
 

12. Bepaling eindcijfer 
 

12.1. Voor elk vak dat deelneemt aan het schoolexamen wordt een programma van 
toetsing en afsluiting (PTA) opgesteld. In dit PTA wordt per vak o.a. vermeld 
welke toetsen wanneer moeten worden uitgevoerd en hoe deze (percentueel) 
meetellen bij de bepaling van het resultaat van het schoolexamen. 
 

12.2. Voor de vakken die een centraal examen kennen, tellen het resultaat van het 
schoolexamen en het resultaat van het centraal schriftelijk examen beide voor 
50% mee bij het bepalen van het eindcijfer. 
 

12.3. Van de vakken die worden afgesloten met een schoolexamen is dit ook het 
eindcijfer. 
 

12.4. Het eindcijfer van de vakken die alleen een schoolexamen hebben, moet 
worden uitgedrukt in een geheel getal tussen 1 en 10. Deze afronding vindt 
plaats in twee stappen, eerst op de nabij liggende tiende en vervolgens op een 
geheel getal (bijvoorbeeld 5,45 wordt 5,5 wordt 6). 
 

12.5. Voor bepaling van het eindcijfer bij vakken die zowel een schoolexamen als een 
centraal examen kennen wordt het eindcijfer berekend met het gemiddelde van 
het onafgeronde SE-cijfer en het onafgeronde CE-cijfer. Als van dit eindcijfer 
het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden 
afgerond; als dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven (bijvoorbeeld 5,45 wordt 
5). 
 

12.6. Op twee momenten moeten de leerlingen hun cijferlijsten controleren: in het 
1e of begin 2e kwintaal van leerjaar 6 controleren de leerlingen de cijfers van 
leerjaar 5 kwintaal 1 t/m 4; in het 4e kwintaal leerjaar 6 (na de verwerking van 
de herkansingen) controleren de leerlingen hun resultaten van het 6e leerjaar 
(inclusief 5e kwintaal leerjaar 5). Na controle zijn de resultaten definitief 
vastgesteld. Leerlingen die bij de controlemomenten zonder geldige reden 
afwezig zijn, verspelen hiermee hun recht op cijfercontrole. 

  



 
12.7. Het eindcijfer voor het vak maatschappijleer vormt samen met het eindcijfer 

voor het profielwerkstuk, door gewogen middeling, één combinatiecijfer. Voor 
het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde 
afgeronde cijfers (gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het 
gemiddelde weer afgerond op het nabij gelegen hele getal; 7,5 wordt dus een 8 
en een 7,45 een 7. Dit combinatiecijfer telt als apart vak mee binnen de 
slaag/zakregeling. De slaag/zakregeling is de officiële landelijke regelgeving 
aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een leerling geslaagd of gezakt is 
voor het eindexamen.   
 

12.8. Bij het vak lichamelijke opvoeding (L.O.) krijgen de leerlingen geen eindcijfer, 
omdat een leerling bij deze vakken alleen handelingsonderdelen hoeft te 
verrichten. Deze handelingen moeten met minimaal een voldoende zijn 
beoordeeld om aan het centraal schriftelijk eindexamen te kunnen deelnemen. 

 
 
13. Toelating tot het Centraal Eindexamen 
 

13.1. Om te mogen deelnemen aan het centraal eindexamen dient een leerling alle 
onderdelen behorende tot het schoolexamen te hebben afgerond.  
 

13.2. Alle handelingsdelen dienen te zijn afgerond met de beoordeling voldoende of 
goed. 
 

13.3. Het profielwerkstuk is beoordeeld met een cijfer dat hoger of gelijk aan een 3,5 
is. 

 
 
 
 


