
Bijlage 1a

NUMMER 8 • 11 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

DIPLOMA

                  VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

…………………………………………………………………….…………………,

geboren   ………………….. te..…………………………………………………….,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen

……………………………………………………………………………………….

conform het profiel ………………………………………………………………….

en het profiel 1) ……………………………………………………………………...

aan …………………………………………………………………….……………..

te …………………………………………………………………….………………

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

29 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Plaats .........................................                    Datum ........................................

De secretaris van het eindexamen:  De directeur:

………………………………….                   ..........................................

                                 Handtekening van de kandidaat:

                                 ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.
1)  Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 1b

NUMMER 8 • 12 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

                                                                 DIPLOMA

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

 De ondergetekenden verklaren dat

…………………………………………………………………….…………………,

geboren………………….  te……………………………………………………….,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het eindexamen

conform het profiel ………………………………………………………………….

en het profiel 1) ……………………………………………………………………...

aan …………………………………………………………………….……………..

te …………………………………………………………………….………………

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

29 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Plaats .........................................               Datum ........................................

De secretaris van het eindexamen:    De directeur:

........................................……….              ..........................................

                               Handtekening van de kandidaat:

                               ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.
1)  Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 2a

NUMMER 8 • 13 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CIJFERLIJST
VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat……………………………………………………………………..
geboren…………………………….te…………………………………………………………………,
heeft deelgenomen aan het eindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs conform
het profiel ………………..……………………………………………………………………………
aan …………………………………………………………………………………………………….
te ………………………………………………………………………………………………………......
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet
op het voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken en heeft
de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvakken waarin examen is afgelegd
school-
examen

centraal
examen

in cijfers in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

vakken van het profieldeel

vakken van het vrije deel

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen …………………………

Plaats..........................................                                Datum.........................................

De secretaris van het eindexamen:                                 De directeur:

....................................................                                            ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.
De vermelding "Vr" in plaats van een cijfer betekent "vrijstelling voor dit vak".



Bijlage 2b

NUMMER 8 • 14 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CIJFERLIJST
HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat ………………………………………………………………….
geboren………………………………te ..………………………………………………….,
heeft deelgenomen aan het eindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs conform
het  profiel……………….………………………………………………………………………………
aan………………………………………………………………………………………………………....
te…………………………………………………………………………………………………………...
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet
op het voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken en heeft
de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfers vakken waarin examen is afgelegd
school-
examen

centraal
examen

in cijfers in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

vakken van het profieldeel

vakken van het vrije deel

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het eindexamen …………………………

Plaats .........................................                     Datum  .......................................

De secretaris van het eindexamen:                   De directeur:

....................................................                     ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.
De vermelding "Vr" in plaats van een cijfer betekent "vrijstelling voor dit vak".



Bijlage 3a

NUMMER 8 • 15 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CERTIFICAAT

                    VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

…………………………………………………………………………………………,

geboren   ……………………te…………………………………………………….…,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voor de onderstaande vakken

(het onderstaande vak) 1)

1. …………………………..

2. …………………………..2)

aan de opleiding v.a.v.o. van……………………………………………………………

te ………………………………………………………………………………………..

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

29 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk 2)……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

  Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft  2)………………………………..

   ………………………………………………………………………………………….

Plaats .........................................                    Datum ........................................

De secretaris van het eindexamen:  De directeur:

..........................................                             ..........................................

                                               Handtekening van de kandidaat:

....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.
1) Eén vak per regel; alleen de vakken met eindcijfer 6 of hoger
2) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 3b

NUMMER 8 • 16 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CERTIFICAAT
HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

…………………………………………………………………………………………,

geboren   ………………….. te..………………………………………………………,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voor de onderstaande vakken

(het onderstaande vak)1)

1. …………………………..

2. …………………………..2)

aan de opleiding v.a.v.o. van …………………………………………………………..

te …………………………………………………………………………………….

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

29 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Titel / onderwerp van het profielwerkstuk2)……………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft 2)………………………………

 …………………………………………………………………………………………

Plaats .........................................                     Datum ........................................

De secretaris van het eindexamen:          De directeur:

........................................……….                   ……............................................

Handtekening van de kandidaat:

....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.
1)  Eén vak per regel; alleen de vakken met eindcijfer 6 of hoger.
2)  Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 4a

NUMMER 8 • 17 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CIJFERLIJST
                                              DEELEINDEXAMEN
                VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

………………………………………………………………………………………………
geboren ..…………………………te...……………………………………………………..
heeft deelgenomen aan het deeleindexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
aan de opleiding v.a.v.o. van……………………………………………………………………
te……………………………………………………………………………………………...
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet
op het voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken (het
onderstaande vak) en heeft de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvak / vakken waarin examen is afgelegd

school-

examen

centraal

examen
in cijfers in letters

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Plaats..........................................                   Datum........................................

De secretaris van het eindexamen:                          De directeur:

....................................................                    ...................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet-gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 4b

NUMMER 8 • 18 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CIJFERLIJST
                                              DEELEINDEXAMEN
                     HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De ondergetekenden verklaren dat

………………………………………………………………………………………………
geboren ..………………………. te...………………………………………………………
heeft deelgenomen aan het deeleindexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs
aan de opleiding v.a.v.o. van……………………………………………………………………...
te………………………………………………………………………………………………..
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 29 van de Wet
op het voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken (het
onderstaande vak) en heeft de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvak / vakken waarin examen is afgelegd

school-

examen

centraal

examen
in cijfers in letters

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Plaats..........................................                   Datum.........................................

De secretaris van het eindexamen:                          De directeur:

....................................................                    ...................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet-gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 5a

NUMMER 8 • 19 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

DIPLOMA
STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

     De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………….…………………,

geboren   ………………….  te   …………………………………………………….,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

……………………………………………………………………………………….

conform het profiel ………………………………………………………………….

en het profiel 1) ……………………………………………………………………...

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

60 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Plaats .........................................          Datum ........................................

De secretaris:          De voorzitter:

............................................                   ………………………………….

Handtekening van de kandidaat:

....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.
1) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



Bijlage 5b

NUMMER 8 • 20 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

 De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………….…………………,

geboren   ………………….  te   ………………………………………………….…,

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het staatsexamen

conform het profiel ……………………………………………………………………

en het profiel 1) …………………………………………………………………….….

welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel

60 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Plaats .........................................          Datum ........................................

De secretaris:           De voorzitter:

............................................                  ………………………………….

Handtekening van de kandidaat:

....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig.
    1) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.

DIPLOMA



Bijlage 6a

NUMMER 8 • 21 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

j g

CIJFERLIJST
STAATSEXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………………………………………………
geboren   …………………………………te…………………………………………………………..
heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
conform het profiel……….…………………………………………………………………………….
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 60 van de Wet op het
voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken en heeft de daarachter
vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvakken waarin examen is afgelegd
commissie-
  examen

centraal
examen

in cijfers in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

vakken van het profieldeel

vakken van het vrije deel

 titel / onderwerp van profielwerkstuk:

 vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen …………………………

Plaats .........................................                               Datum.......................................

De secretaris:                                                              De voorzitter:

....................................................                              ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.
De vermelding "Vr"in plaats van een cijfer betekent "vrijstelling voor dit vak".



Bijlage 6b

NUMMER 8 • 22 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CIJFERLIJST
STAATSEXAMEN VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………………………………………………
geboren   …………………………………te…………………………………………………………..
heeft deelgenomen aan het staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
conform het profiel……….…………………………………………………………………………….
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 60 van de Wet op het
voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken en heeft de daarachter
vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvakken waarin examen is afgelegd
commissie-
  examen

centraal
examen

in cijfers in letters

vakken van het gemeenschappelijk deel

vakken van het profieldeel

vakken van het vrije deel

 titel / onderwerp van profielwerkstuk:

 vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Uitslag:

De kandidaat is voor het staatsexamen …………………………

Plaats .........................................                               Datum.......................................

De secretaris:                                                              De voorzitter:

....................................................                              ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.
De vermelding "Vr"in plaats van een cijfer betekent "vrijstelling voor dit vak".



Bijlage 7a

NUMMER 8 • 23 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

CERTIFICAAT
       STAATSEXAMEN

VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

   De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………………………………..

geboren ..…………………...te………………………………………………………….

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voor de onderstaande vakken (het

onderstaande vak)1), welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij

en krachtens artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs:

1. …………………………………………

2. …………………………………………2)

  Titel / onderwerp van het profielwerkstuk 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

……………………………………………………………………………………………..

Plaats .........................................          Datum ........................................

De secretaris:          De voorzitter:

............................................                    ………………………………….

                                    Handtekening van de kandidaat:

                                      ..................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.
1) Eén vak per regel; alleen de vakken met eindcijfer 6 of hoger.

2) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 24 • 21 maart 2001

Regeling modellen diplo-

ma’s v.w.o.- h.a.v.o. profiel

Algemeen

Bijlage 7b

                          CERTIFICAAT
STAATSEXAMEN

HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

       De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

…………………………………………………………………………………………

geboren………………………. te……………………………………………………..

met gunstig gevolg heeft deelgenomen aan het examen voor de onderstaande vakken (het

onderstaande vak)1), welk examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij

en krachtens artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs:

1. ..………………………………………………

2.   ……………………………………………..2)

        Titel / onderwerp van het profielwerkstuk2)

…………………………………………………………………………………….
        ……………………………………………………………………………………

Vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft

……………………………………………………………………………………..

Plaats .........................................          Datum ........................................

De secretaris:           De voorzitter:

............................................                   ………………………………….

                                Handtekening van de kandidaat:

                                ....................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit certificaat ongeldig.
1) Eén vak per regel; alleen de vakken met eindcijfer 6 of hoger.

2) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 25 • 21 maart 2001

Bijlage 8a

CIJFERLIJST
                                                     DEELSTAATSEXAMEN
                           VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

……………………………………………………………………………………………………………
geboren ..………………..  te...…………………………………………………………………………..
heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 60 van de Wet op het
voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken (het onderstaande vak) en
heeft de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfersvak/vakken waarin examen is afgelegd

commissie-
examen

centraal
examen

in cijfers in letters

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

beoordeling:

Plaats .........................................               Datum........................................

De secretaris:             De voorzitter:

....................................................                ...................................................

Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 26 • 21 maart 2001

Bijlage 8b

CIJFERLIJST
                                                       DEELSTAATSEXAMEN
                                     HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart dat

………………………………………………………………………………………………………
geboren…………………… te………………………………………………………………………
heeft deelgenomen aan het deelstaatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs.
Dit examen werd afgenomen volgens de voorschriften gegeven bij en krachtens artikel 60 van de Wet op het
voortgezet onderwijs. De kandidaat heeft examen afgelegd in de onderstaande vakken (het onderstaande vak) en
heeft de daarachter vermelde cijfers behaald.

cijfers voor eindcijfers
vak/vakken waarin examen is afgelegd

commissie-
examen

centraal
examen

in cijfers in letters

titel / onderwerp van profielwerkstuk:

vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft:

  beoordeling:

Plaats .........................................               Datum.........................................

De secretaris: De voorzitter:

....................................................                ...................................................

 Doorhalingen en/of wijzigingen maken deze cijferlijst ongeldig.
 Niet gebruikte regels en vakken in de tabel zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 27 • 21 maart 2001

Bijlage 9a

BEWIJS VAN VRIJSTELLING

                               VOORBEREIDEND WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart op grond van artikel

10 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. en artikel 11 van het Besluit

staatsexamens vwo -  havo - mavo 2000 dat

……………………………………………………………………………………………….

geboren ……………….. te ………………………………………………………………….

recht heeft op vrijstelling bij het verwerven van het diploma voorbereidend wetenschappelijk

onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

1. ……………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………1)

3. ……………………………………………………………………………………………1)

Dit bewijs is gebaseerd op de hieronder genoemde documenten (het hieronder genoemde

document), die (dat) betrekking hebben (heeft) op een onderwijs- of examenprestatie op het

daarbij aangegeven tijdstip:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Verklaring bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-

m.a.v.o.- v.b.o en artikel 11 van het Besluit staatsexamens vwo – havo - mavo 2000:

bijgevoegd / niet van toepassing.

Plaats ………………………. Datum ……………………….

De secretaris: De voorzitter:

……………………………… ……………………………….

1) Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 28 • 21 maart 2001

Bijlage 9b

BEWIJS VAN VRIJSTELLING

                               HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS

De staatsexamencommissie, bedoeld in artikel 60 van de WVO, verklaart op grond van artikel

10 van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o. -v.b.o. en artikel 11 van het Besluit

staatsexamens vwo - havo - mavo 2000 dat

………………………………………………………………………………………………..

geboren ……………….. te …………………………………………………………………..

recht heeft op vrijstelling bij het verwerven van het diploma hoger algemeen voortgezet

onderwijs voor de onderstaande vakken (het onderstaande vak)

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………1)

3. …………………………………………………………………………………………1)

Dit bewijs is gebaseerd op de hieronder genoemde documenten (het hieronder genoemde

document), die (dat) betrekking hebben (heeft) op een onderwijs- of examenprestatie op het

daarbij aangegeven tijdstip:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Verklaring bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-

m.a.v.o.- v.b.o. en artikel 11 van het Besluit staatsexamens vwo - havo - mavo 2000:

bijgevoegd / niet van toepassing.

Plaats ………………………. Datum ……………………….

De secretaris: De voorzitter:

……………………………… ……………………………….

 1)  Niet gebruikte regels zijn ongeldig gemaakt.



NUMMER 8 • 29 • 21 maart 2001

Bijlage 9c

                              Verklaring behorende bij het bewijs van vrijstelling

Deze verklaring behoort bij het door de staatsexamencommissie d.d……………………
verstrekte bewijs van vrijstelling ten behoeve van

………………………………………………………………………………………………

geboren……………………………………….te……………………………………………

De staatsexamencommissie verklaart dat zij op grond van artikel 10, vijfde lid, van het
Eindexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.- m.a.v.o.- v.b.o. en artikel 11 van het Besluit
staatsexamens vwo – havo - mavo 2000 een onderzoek heeft ingesteld.
Zij verklaart hierover het volgende:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Plaats………………………………….                             Datum……………………………

De secretaris:                                                                      De voorzitter:

……………………………………….                               ……………………………………




