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Beknopt examenreglement vmbo 2022-2023 
 
Contact 
2College Durendael 
Van Kemenadelaan 5 
5061 EE  Oisterwijk 
T. 088 023 26 00 
E. durendael@2college.nl 
 

 

PLAGIAAT = FRAUDE 
 

Plagiaat is het overnemen van 
stukken, gedachten, redeneringen 
van anderen en deze laten 
doorgaan voor eigen werk. 
Denk hierbij aan het (deels) 
overschrijven/kopiëren van het 
werk van een (ex-)leerling zonder 
juiste bronvermelding. Ook het 
(deels) overschrijven/kopiëren 
van een website, boek, tijdschrift 
et cetera zonder juiste 
bronvermelding valt onder 
plagiaat. 
 
Meer dan 15% overgenomen 
wordt gezien als 
onregelmatigheid. 
 
Bij groepswerk krijgen alle 
kandidaten dezelfde beoordeling, 
ze zijn samen verantwoordelijk 
voor het ingeleverde werk.  

Afwezig tijdens PTA onderdeel 
• Voor aanvang PTA onderdeel afwezigheid telefonisch melden bij de 

front office medewerker of via magister. 
• Bij ongeoorloofd afwezig wordt de kandidaat opgeroepen door de 

examencommissie vanwege onregelmatigheid. 
Te laat aanwezig tijdens PTA onderdeel 

• Bij een schriftelijke toets mag, in beginsel, tot uiterlijk 30 minuten na 
aanvang van de toets de kandidaat nog deelnemen aan de toets.  
De gemiste tijd kan niet ingehaald worden.  

• Bij een mondeling, practicum en kijk/luistertoets is de kandidaat te laat 
zodra de toets of het practicum begonnen is.  

Te laat inleveren van een PTA onderdeel 
• Is een onregelmatigheid en betekent dat de kandidaat opgeroepen 

wordt door de examencommissie. 
 
Verboden hulpmiddelen tijdens een PTA onderdeel 

• Mobiele telefoon 
• Horloge 
• Alle soorten middelen waarmee gecommuniceerd kan worden met 

anderen of andere gegevensdragers. 
 
Herkansing 

• Voor vmbo 3 zijn er 2 herkansingen aan het einde van het schooljaar 
• Voor vmbo 4 zijn er 3 herkansingen na de afsluitende toetsweek 

Herkansingsmoment 
• Bij 2 of meer herkansingsmogelijkheden is het niet mogelijk om van 1 

vak 2 of meer toetsen te herkansen. 

De volledige examengids, inclusief examenreglement, is terug te vinden bij Leerlingen -> examenzaken op: 

www.2college.nl/durendael 

 
 

 
 

VMBO 

Examencommissie vmbo: 
 
Mevr. E. Dammers 
Mevr. E. Huibers 
Dhr. N. Arikan 
 
examenvmbo.durendael 
                                 @2college.nl 
 Examencommissie: ook bij klacht over 
besluit examinator. Bezwaar op besluit 
examencommissie bij directeur. 
 

Directeur besluit over de te nemen maatregel bij een onregelmatigheid.  
Bezwaar tegen besluit van directeur is bij rector van de school 
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