
 

 

Wijzigingenoverzicht verwijzingen naar wetteksten in examenreglementen 

Sinds 1 augustus 2022 is de nieuwe wet WVO 2020 van kracht. Deze wet vervangt de Wet op het 

voortgezet onderwijs. Het Eindexamenbesluit is met andere besluiten samengevoegd in het 

Uitvoeringsbesluit WVO 2020. 

De examenreglementen 2022-2023 van CS Vincent van Gogh locaties Lariks en Salland bevat 

verwijzingen naar de oude WVO. In onderstaande tabel zijn de verwijzingen vertaald naar de nieuwe 

wet WVO 2020. 

 

Was Is 

Inrichtingsbesluit W.V.O. Wet Voorgezet Onderwijs 2020 (WVO 2020) 

Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-
v.b.o 

Uitvoeringsbesluit WVO 2020 

 

Lariks 
 

Begripsbepalingen  
Commissie van Beroep de commissie, als 
bedoeld in artikel 3 vierde lid van het 
eindexamenbesluit 
 
Directeur de schoolleider van de sector v.w.o.-
h.a.v.o, die conform artikel 32 van de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs bevoegd is verklaard 
beslissingen te nemen met betrekking tot het 
eindexamen  
 
Teamleider de conrector in de zin van artikel 32 
derde lid van de wet, die Is belast met de 
dagelijkse leiding van een (deel van een) 
afdeling 
 
Staatsexamencommissie een commissie als 
bedoeld in artikel 60 van de wet 
 
Profiel het onderwijsprogramma, zoals 
omschreven in artikel 12 van de wet 
 
Profielwerkstuk het werkstuk, als omschreven 
in artikel 4 tweede lid van het 
Eindexamenbesluit 
 
Combinatiecijfer het gemiddelde van de 
eindcijfers van de vakken, genoemd in artikel 49 
vierde lid van het eindexamenbesluit, voor 
zover deze krachtens het eindexamenbesluit 
dan wel door het bevoegd gezag als onderdelen 
van het eindexamen zijn aangewezen. 
 

 
 
 
Artikel 2.64 WVO 2020 
 
 
 
Artikel 2.51 WVO 2020 
 
 
 
Artikel 7.2 tweede lid WVO 2020 
 
 
 
 
Artikel 2.72  WVO 2020 
 
 
Artikel 2.20 WVO 2020 
 
 
 
Artikel 2.53 lid 3 WVO 2020 
 
 
 
Artikel 2.57 lid 3 WVO 2020: bij algemene 
maatregel van het bestuur worden regels 
gesteld over de vaststelling van eindcijfers. 
 



 

 

Artikel 21 lid 2.  
De directeur en de secretaris van het examen 
stellen uit alle eindcijfers van de vakken waarin 
een kandidaat examen heeft gedaan een lijst op 
waaruit blijkt dat de kandidaat heeft voldaan 
aan een examen zoals beschreven is in artikel 
47 tot en met 54 van het Eindexamenbesluit 
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (…). 
 

 
Artikel 3.32 tot en met 3.51 Uitvoeringsbesluit 
WVO 2020 

 

Salland 
 

Artikel 17 Examenbesluit  
Het centraal examen wordt in het laatste 
leerjaar afgenomen conform de artikelen 36 tot 
en met 45 van het Eindexamenbesluit VO. 

 
 
Artikel 2.53 en 2.54 WVO 2020 

Artikel 20 lid 3 
De directeur en de secretaris van het 
eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de 
vakken waarin de leerling examen heeft gedaan 
een lijst op waaruit blijkt dat de leerling heeft 
voldaan aan een examen zoals beschreven in de 
artikelen 11 tot en met 29a van het 
Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo-vmbo 
(…).  

 
Artikel 3.1 t/m 3.10 Uitvoeringsbesluit WVO 
2020 
 

 

 

 


