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Inleiding en toelichting 

Het geldende examenreglement is gebaseerd op de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en het 
Examenbesluit. Met de inwerkingtreding van de Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 202) en het 
Uitvoeringsbesluit Wet voortgezet onderwijs 2020 (UB-WVO 2020) per 1 augustus 2022, zijn de oude WVO 
en het Examenbesluit vervallen.  
 
De wetswijziging heeft geen gevolgen voor de inhoud van het geldende Examenbesluit van BOOR, omdat 
de inhoud van de teksten uit oude en nieuwe WVO c.q. Examenbesluit en UB-WVO 2020, waarnaar in het 
examenreglement van BOOR wordt verwezen, identiek is. Wel is de vindplaats veranderd. Dit addendum 
heeft als doel om examenkandidaten de weg te wijzen naar de nieuwe vindplaatsen van teksten in de 
geldende WVO 2020 en UB-WVO 2020. 
 
Dit addendum is vastgesteld door het College van Bestuur, daaraan voorafgaand is instemming gevraagd 
aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de sector voortgezet onderwijs . 
 
Rotterdam, 18 oktober 2022 
 
 
Renata Voss 
Voorzitter college van bestuur 
 
 
 
 
  



 

addendum op Examenreglement stichting BOOR 2022-2023, pagina 3 van 5 
 

 

Addendum 
 
De hierna genoemde artikelen uit het geldende Examenreglement worden als volgt gewijzigd: 
 

Artikel Examenreglement 
BOOR 2022-2023 

Was (WVO/Examenbesluit) Wordt (WVO 2020/ UB-WVO 
2020) 

Artikel 1 Begripsbepalingen de wet: de Wet op het voortgezet 
onderwijs 

de wet: de Wet op het voortgezet 
onderwijs 2020 (WVO 2020) 

Artikel 1 Begripsbepalingen inspectie: de inspectie, bedoeld in 
art. 1 van de wet, (de Inspectie van 
het onderwijs); 

inspectie: de inspectie, bedoeld in 
art. 1.1c van de wet, (de Inspectie 
van het onderwijs); 

 gecommitteerde: een 
gecommitteerde als bedoeld in artikel 
1 van het Eindexamenbesluit; 

gecommitteerde: een 
gecommitteerde als bedoeld in 
artikel 2.56 van de wet; 

 examensecretaris: degene die door 
de directeur is aangewezen en 
samen met de directeur is belast met 
de organisatie van de school- en 
eindexamens, alsook de secretaris 
van het eindexamen in de zin van het 
Examenbesluit Voortgezet Onderwijs; 

examensecretaris: degene die 
door de directeur is aangewezen 
en samen met de directeur is 
belast met de organisatie van de 
school- en eindexamens, alsook de 
secretaris van het eindexamen in 
de zin van het artikel 2.51a van de 
wet; 

 eindexamen: een examen zoals 
bedoeld in artikel 1 het 
Eindexamenbesluit; 

eindexamen: een examen zoals 
bedoeld in artikel 2.51 van de wet; 

 staatsexamencommissie: een 
commissie als bedoeld in artikel 60 
van de wet 

staatsexamencommissie: een 
commissie als bedoeld in 
paragraaf 7van de wet 

Artikel 3 lid 3, eerste zin Het schoolexamen vmbo voor zover 
het betreft de theoretische leerweg, 
genoemd in artikel 10 van de wet, en 
de gemengde leerweg, genoemd in 
artikel 10d van de wet, omvat mede 
een profielwerkstuk. 

Het schoolexamen vmbo voor 
zover het betreft de theoretische 
leerweg en de gemengde leerweg, 
genoemd in artikel 2.53 lid 3 van 
de wet, omvat mede een 
profielwerkstuk. 

Artikel 4 lid 8, eerste zin In overeenstemming met artikel 30a 
van de wet wordt het beroep binnen 
vijf dagen nadat de beslissing aan de 
kandidaat is bekendgemaakt, 
schriftelijk ingesteld bij de commissie 
van beroep. 

In overeenstemming met artikel 
2.63 van de wet wordt het beroep 
binnen vijf dagen nadat de 
beslissing aan de kandidaat is 
bekendgemaakt, schriftelijk 
ingesteld bij de commissie van 
beroep. 

Artikel 6 li1, eerste zin De kandidaten kiezen, met 
inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 7 tot en met 26 van het 
Eindexamenbesluit vo in welke 
vakken zij eindexamen willen 
afleggen. 

De kandidaten kiezen, met 
inachtneming van het bepaalde in 
Hoofdstuk 3, paragraaf 1 van het 
Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in 
welke vakken zij eindexamen 
willen afleggen. 
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Artikel Examenreglement 
BOOR 2022-2023 

Was (WVO/Examenbesluit) Wordt (WVO 2020/ UB-WVO 
2020) 

Artikel 11 lid 4 Artikel 33 van het Examenbesluit is 
van toepassing. 

Artikel 3.15 van het 
Uitvoeringsbesluit WVO is van 
toepassing. 

Artikel 15 lid 1 Het centraal examen wordt 
afgenomen conform het bepaalde in 
Hoofdstuk IV en V van het 
Eindexamenbesluit. 

Het centraal examen wordt 
afgenomen conform het bepaalde 
in de paragrafen 3, 4 en 5 van het 
Uitvoeringsbesluit WVO. 

Artikel 15 lid 2 Hetgeen is bepaald in de 
hoofdstukken IV en V van het 
Eindexamenbesluit is van toepassing. 

Hetgeen is bepaald in de 
paragrafen 3, 4 en 5 van hoofdstuk 
3 van het Uitvoeringsbesluit WVO 
is van toepassing. 

Artikel 21 lid 1 De directeur en de examensecretaris 
stellen in geval van een eindexamen 
de uitslag vast met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 48, alsook van 
het bepaalde in artikel 49, of artikel 
50, en voor zover van toepassing 
artikel 52c van het 
Eindexamenbesluit. 

De directeur en de 
examensecretaris stellen in geval 
van een eindexamen de uitslag 
vast met inachtneming van het 
bepaalde in de paragrafen 4 en 5 
van hoofdstuk 3 van het 
Uitvoeringsbesluit WVO. 

Artikel 21 lid 2 De directeur en de examensecretaris 
stellen uit alle eindcijfers van de 
vakken waarin de kandidaat examen 
heeft afgelegd een lijst op, zodanig 
dat de op de lijst vermelde vakken 
een eindexamen vormen als bedoeld 
in de artikelen 11 tot en met 25 van 
het Eindexamenbesluit dat voldoet 
aan het bepaalde in artikel 49 en 50 
van het Eindexamenbesluit. 

De directeur en de 
examensecretaris stellen uit alle 
eindcijfers van de vakken waarin 
de kandidaat examen heeft 
afgelegd een lijst op, zodanig dat 
de op de lijst vermelde vakken een 
eindexamen vormen als bedoeld in 
de paragrafen 1 en 8 van Hoofd-
stuk 3 van het Uitvoeringsbesluit 
WVO dat voldoet aan het bepaalde 
in de artikelen 3.34 en 3.35 van het 
Uitvoeringsbesluit WVO. 

Artikel 22 lid 1 Het recht op herkansing is vastgelegd 
in de artikelen 51 en 51a van het 
Examenbesluit. 

Het recht op herkansing is 
vastgelegd in de artikelen 3.37, 
3.38 en 3.39 Uitvoeringsbesluit 
WVO. 

Artikel 23 lid 4 Indien op grond van artikel 52a van 
het Eindexamenbesluit het judicium 
cum laude wordt toegekend, wordt dit 
op het diploma vermeld. 
 
 
 
 
 
 

Indien op grond van artikel 3.47 
van het Uitvoeringsbesluit WVO 
het judicium cum laude wordt 
toegekend, wordt dit op het 
diploma vermeld. 
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Artikel Examenreglement 
BOOR 2022-2023 

Was (WVO/Examenbesluit) Wordt (WVO 2020/ UB-WVO 
2020) 

Artikel 24 lid 1 Op advies van de examencommissie 
kan de directeur toestaan dat een 
gehandicapte kandidaat het examen 
geheel of gedeeltelijk aflegt op een 
wijze die is aangepast aan de 
mogelijkheden van die kandidaat. 
Artikel 55 van het Examenbesluit is 
van toepassing. 
 

Op advies van de 
examencommissie kan de 
directeur toestaan dat een 
gehandicapte kandidaat het 
examen geheel of gedeeltelijk 
aflegt op een wijze die is 
aangepast aan de mogelijkheden 
van die kandidaat. Artikel 3.54 van 
het Uitvoeringsbesluit WVO is van 
toepassing. 

Artikel 24 lid 2 Het bevoegd gezag kan in verband 
met onvoldoende beheersing van de 
Nederlandse taal afwijken van de 
voorschriften gegeven bij of krachtens 
dit besluit, ten aanzien van een 
kandidaat die met inbegrip van het 
schooljaar waarin hij eindexamen 
aflegt, ten hoogste zes jaren 
onderwijs in Nederland heeft gevolgd 
en voor wie het Nederlands niet de 
moedertaal is. Artikel 55 van het 
Examenbesluit is van toepassing. 

Het bevoegd gezag kan in verband 
met onvoldoende beheersing van 
de Nederlandse taal afwijken van 
de voorschriften gegeven bij of 
krachtens dit besluit, ten aanzien 
van een kandidaat die met inbegrip 
van het schooljaar waarin hij 
eindexamen aflegt, ten hoogste 
zes jaren onderwijs in Nederland 
heeft gevolgd en voor wie het 
Nederlands niet de moedertaal is. 
Artikel 3.55 van het Uitvoerings-
besluit WVO is van toepassing. 

Artikel 25 lid 1, laatste zin Deze voorschriften mogen niet in 
strijd zijn met het Examenbesluit noch 
met dit reglement, voor zover dat wel 
het geval is prevaleren de hiervoor 
genoemde regelingen. 

Deze voorschriften mogen niet in 
strijd zijn met het Uitvoeringsbesluit 
WVO noch met dit reglement, voor 
zover dat wel het geval is 
prevaleren de hiervoor genoemde 
regelingen. 

Artikel 27 lid 1 Artikel 59 van het Examenbesluit is 
van toepassing 

Artikel 3.56 van het Utivoerings-
besluit WVO is van toepassing 

Artikel 28 lid 1 Bepalingen van dit reglement mogen 
niet in strijd zijn met het 
Eindexamenbesluit VO. Het 
Eindexamenbesluit VO en overige 
van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving prevaleert. 

Bepalingen van dit reglement 
mogen niet in strijd zijn met het 
Ùitvoeringsbesluit WVO. Het 
Uitvoeringsbesluit WVO en overige 
van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving prevaleert. 

Artikel 28 lid 2 Onverminderd het bepaalde in artikel 
4 lid 7 van dit reglement beslist in alle 
gevallen, waarin noch het 
Eindexamenbesluit noch dit 
Examenreglement voorziet, het 
college van bestuur van Stichting 
BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs 
Rotterdam). 

Onverminderd het bepaalde in 
artikel 4 lid 7 van dit reglement 
beslist in alle gevallen, waarin noch 
het Uitvoeringsbesluit WVO noch 
dit Examenreglement voorziet, het 
college van bestuur van Stichting 
BOOR (Bestuur Openbaar 
Onderwijs Rotterdam). 
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