
Aanvulling examenreglement cursus 2021 – 2022

In verband met de Corona-epidemie heeft de overheid besloten de situatie rond het eindexamen

van 2022 aan te passen. Dit heeft gevolgen voor het examenreglement van de school. Een aantal

artikelen uit dit reglement is aangepast en / of aangevuld. De teksten die hieronder staan,

vervangen de teksten in het eerder gepubliceerde examenreglement voor dit schooljaar.

3.1.3 Gang van zaken tijdens het centraal examen

1. Het centraal examen telt drie tijdvakken. Het tweede tijdvak wordt dit schooljaar

uitgebreid naar 10 dagen. Het derde tijdvak omvat vier dagen. Voor de roosters van het

tweede en derde tijdvak zie de bijlagen.

2. De school verzorgt de zittingen voor alle drie de tijdvakken voor alle aangeboden vakken

met een centraal examen. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

a. Het tweede tijdvak kan gebruikt worden om een of twee vakken waarin de leerling

in het eerste tijdvak examen heeft afgelegd te herkansen. De leerling die door

ziekte niet deel heeft kunnen nemen aan een of meerdere zittingen van het examen

in het eerste tijdvak, of die vanwege eerder opgelopen achterstanden onvoldoende

voorbereid is voor deelname aan alle zittingen in het eerste tijdvak, kan het examen

voor dat vak / die vakken afleggen in het tweede tijdvak.

b. Een leerling die de eerste deelname aan een of meerdere vakken door wil schuiven

naar het tweede tijdvak moet dit uiterlijk 19 april aangeven in Magister. Wanneer

een leerling dit niet meldt, bepaalt de school op 22 april in welk tijdvak de leerling

het centraal examen in dat vak / die vakken aflegt.

c. Een leerling die in het tweede tijdvak niet in staat geweest is een of twee examens

uit het eerste tijdvak te herkansen, of die een examen uit het tweede tijdvak wil

herkansen, kan zich opgeven voor herkansing in het derde tijdvak (er kunnen

maximaal twee vakken herkanst worden) op de dag na de uitslag van het eerste

en/of het tweede tijdvak.

3. Komt te vervallen.

4. Komt te vervallen.

3.1.4 Verhindering centraal examen

1. Wanneer een leerling om een geldige reden, ter beoordeling van de sectordirecteur, is

verhinderd bij één of meerdere zittingen van het eerste of tweede tijdvak aanwezig te

zijn, wordt hem in het tweede en /  of derde tijdvak de gelegenheid gegeven om het

centraal examen te voltooien.

2. Komt te vervallen.

3. Komt te vervallen.

3.1.8 Vaststellen uitslag eerste tijdvak en herkansing.

2. De kandidaat die het eindexamen voor alle vakken heeft afgelegd is geslaagd als hij voor

zijn vakken de volgende eindresultaten heeft:

● alle cijfers 6 of hoger of,

● één 5 en de rest 6 of hoger of,

● één 4, de rest 6 of hoger én het gemiddelde van alle cijfers tenminste 6 of,

● twee keer 5 of één 5 en één 4, de rest 6 of hoger én het gemiddelde van alle cijfers

tenminste 6.

● Het vak LO ten minste als voldoende beoordeeld is.

● Geen enkel onderdeel van het combinatiecijfer lager is dan 4.

● Voorts dient het gemiddelde cijfer voor de examens bij het centraal examen ten

minste 5,5 te zijn.

● Daarnaast mag slechts voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde het

eindcijfer (gemiddelde schoolexamen en centraal examen) 5 zijn (en niet lager).

Aanvulling:

Wanneer een leerling in eerste instantie niet geslaagd is, maar zou kunnen slagen door

het weglaten van één onvoldoende vak (dat kan ook een vak zijn dat onderdeel is van het



combinatiecijfer) dan mag dit vak bij het bepalen van de uitslag buiten beschouwing

gelaten worden. Hierbij gelden de volgende regels:

● Het vak mag geen kernvak zijn.

● Het resultaat van het vak wordt wel op de cijferlijst gezet.

● Het weglaten betreft het eindresultaat voor het vak; het is niet mogelijk om alleen

het SE- of alleen het CE-resultaat te schrappen.

Het weglaten van een vak uit de uitslag heeft geen invloed op de

herkansingsmogelijkheden.

3. Elke leerling heeft het recht in het tweede en/of derde tijdvak, voor in totaal twee

vakken, deel te nemen aan de herkansing van het centraal examen. N.B.: Een examen

waaraan een leerling in het eerste tijdvak heeft deelgenomen kan niet zowel in het

tweede als in het derde tijdvak herkanst worden.

4. Een leerling die, in het kader van het recht op herkansing, zich wil opgeven voor de

herkansing in het tweede of derde tijdvak, doet dit uiterlijk op de dag na de uitslag van

het eerste en/of het tweede tijdvak.

7. De leerling heeft het recht het gemaakte en gecorrigeerde werk uit het eerste en / of

tweede en / of derde tijdvak, onder toezicht van de secretaris van het eindexamen of

een door hem aan te wijzen functionaris, in te zien. De leerling kan zich hierbij bij laten

staan door een derde, meerderjarig, persoon.

3.1.10 Eindcijfer eindexamen en diploma

1. De sectordirecteur en de secretaris van het eindexamen stellen de definitieve uitslag van

het eindexamen vast op de dag dat de uitslag van het tweede tijdvak wordt bepaald

(voor de leerlingen die geen gebruik maken van het derde tijdvak). Wanneer een of meer

leerlingen gebruik maken van de herkansingsmogelijkheid in het derde tijdvak zal de

definitieve uitslag van het eindexamen vastgesteld worden op de dag dat de uitslag van

het derde tijdvak wordt bepaald.

3.1.13 Spreiding examen

4. Artikel 3.1.8 het vierde t/m zevende lid geldt ook voor een leerling die gespreid examen

aflegt. Voor wat betreft de herkansingsmogelijkheden geldt voor deze leerling:

* De leerling die in 2021 in een of meerdere vakken eindexamen heeft gedaan heeft voor

de resterende vakken in 2022 recht op twee herkansingen voor de vakken waarin hij /

zij dit jaar eindexamen doet. Dat geldt ook voor leerlingen die vorig jaar al gebruik

hebben gemaakt van de tweede herkansing.

Ook voor deze leerlingen kan één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij

de uitslagbepaling.

* De leerling die dit schooljaar voor het eerst in een of meerdere vakken eindexamen

doet heeft recht op twee herkansingen voor deze vakken; volgend schooljaar heeft de

leerling recht op één herkansing voor een vak waarin dan eindexamen wordt gedaan.

Deze leerling kan volgend schooljaar (2022-2023) geen vak buiten beschouwing laten bij

de uitslagbepaling.

Een gedetailleerde uitwerking van alle bepalingen betreffende de extra mogelijkheden die

leerlingen bij het eindexamen van 2022 geboden worden is te vinden op

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument-centrale-examens-2

https://www.examenblad.nl/document/servicedocument-centrale-examens-2


Aanvullingen bijlage 3.2 Belangrijke data examenklassen

Rooster Centraal examen 2021-2022

Ad. Centraal Examen

1
e

tijdvak:

Havo

donderdag 12 mei 2022
09:00-11:30 Duits

13:30-16:30 aardrijkskunde

vrijdag 13 mei 2022
13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 wiskunde B

maandag 16 mei 2022
09:00-12:00 geschiedenis

13:30-16:30 natuurkunde

dinsdag 17 mei 2022
09:00-12:00 kunst algemeen

13:30-16:30 Nederlands

woensdag 18 mei 2022
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen

13:30-16:30 biologie

donderdag 19 mei 2022 13:30-16:00 Frans

vrijdag 20 mei 2022 13:30-16:30 economie

maandag 23 mei 2022 13:30-16:30 scheikunde

dinsdag 24 mei 2022 13:30-16:00 Engels

woensdag 25 mei 2022 13:30-16:30 bedrijfseconomie

Vanaf 30 mei gaat de reserveperiode in voor het centraal examen. Je moet dan beschikbaar zijn

voor het afleggen van een examen mocht er sprake zijn van calamiteiten.

Vwo

donderdag 12 mei 2022 13:30-16:30 Nederlands

vrijdag 13 mei 2022 13:30-16:30 biologie

maandag 16 mei 2022
09:00-12:00 geschiedenis

13:30-16:30 scheikunde

dinsdag 17 mei 2022
09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur

13:30-16:30 bedrijfseconomie

woensdag 18 mei 2022
09:00-12:00 kunst algemeen

13:30-16:00 Engels

donderdag 19 mei 2022 13:30-16:30 natuurkunde

vrijdag 20 mei 2022

09:00-12:00 Griekse taal en cultuur

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 wiskunde B

13:30-16:30 wiskunde C

maandag 23 mei 2022
09:00-11:30 Duits

13:30-16:30 aardrijkskunde

dinsdag 24 mei 2022 13:30-16:30 economie

woensdag 25 mei 2022
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen

13:30-16:00 Frans

Vanaf 30 mei gaat de reserveperiode in voor het centraal examen. Je moet dan beschikbaar zijn

voor het afleggen van een examen mocht er sprake zijn van calamiteiten.

Uitslag 1
e

tijdvak: woensdag 15 juni donderdag 9 juni

Opgeven herkansing 1
e

tijdvak: uiterlijk donderdag 16 juni vrijdag 10 juni tot 8.30 uur



Centraal examen

2
e

tijdvak:

Havo

maandag 13 juni 2022 13:30-16:30 aardrijkskunde

dinsdag 14 juni 2022
09:00-12:00 geschiedenis

13:30-16:30 natuurkunde

woensdag 15 juni 2022
09:00-12:00 bedrijfseconomie

13:30-16:30 Nederlands

donderdag 16 juni 2022

09:00-12:00 kunst algemeen

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 wiskunde B

vrijdag 17 juni 2022 13:30-16:30 biologie

maandag 20 juni 2022
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen

13:30-16:30 economie

dinsdag 21 juni 2022 13:30-16:30 scheikunde

woensdag 22 juni 2022 13:30-16:00 Engels

donderdag 23 juni 2022 13:30-16:00 Duits

vrijdag 24 juni 2022 13:30-16:00 Frans

Vwo

maandag 13 juni 2022 13:30-16:30 Nederlands

dinsdag 14 juni 2022
09:00-12:00 geschiedenis

13:30-16:30 scheikunde

woensdag 15 juni 2022
09:00-12:00 kunst algemeen

13:30-16:30 biologie

donderdag 16 juni 2022
09:00-12:00 maatschappijwetenschappen

13:30-16:30 economie

vrijdag 17 juni 2022

09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 wiskunde B

13:30-16:30 wiskunde C

maandag 20 juni 2022
09:00-11:30 Frans

13:30-16:30 natuurkunde

dinsdag 21 juni 2022
09:00-12:00 Griekse taal en cultuur

13:30-16:30 aardrijkskunde

woensdag 22 juni 2022 13:30-16:30 bedrijfseconomie

donderdag 23 juni 2022 13:30-16:00 Duits

vrijdag 24 juni 2022 13:30-16:00 Engels

Uitslag 2
e

tijdvak: vrijdag 1 juli

Opgeven herkansing 2
e

tijdvak: uiterlijk vrijdag 1 juli 16.30 uur

Diploma-uitreiking havo vwo: woensdag 6 juli

Diploma-uitreiking vwo havo: donderdag 7 juli

Centraal examen

3
e

tijdvak: herkansingen

Havo

Dinsdag 5 juli

09:00-12:00 Nederlands

13:30-16:30 scheikunde

13:30-16:30 biologie

13:30-16:30 geschiedenis



woensdag 6 juli

09:00-12:00 economie

09:00-12:00 kunst algemeen

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 natuurkunde

13:30-16:30 aardrijkskunde

Donderdag 7 juli

09:00-11:30 Frans - afname op locatie elders

09:00-11:30 Duits

13:30-16:30 maatschappijwetenschappen

13:30-16:30 bedrijfseconomie

Vrijdag 8 juli
09:00-12:00 wiskunde B

13:30-16:00 Engels

Vwo

Dinsdag 5 juli

09:00-12:00 Nederlands

09:00-12:00 Latijnse taal en cultuur

13:30-16:30 natuurkunde

13:30-16:30 scheikunde

13:30-16:30 geschiedenis

woensdag 6 juli

09:00-12:00 Griekse taal en cultuur

09:00-12:00 wiskunde B

13:30-16:30 wiskunde C

13:30-16:30 wiskunde A

13:30-16:30 biologie

13:30-16:30 bedrijfseconomie

Donderdag 7 juli

09:00-11:30 Duits

13:30-16:30 aardrijkskunde

13:30-16:30 kunst algemeen  - afname op locatie elders

13:30-16:30
maatschappijwetenschappen  - afname op

locatie elders

Vrijdag 8 juli

09:00-12:00 economie

13:30-16:00 Frans

13:30-16:00 Engels

Uitslag 3
e

tijdvak: donderdagochtend 14 juli

Diploma-uitreiking havo en vwo na 3
e

tijdvak: donderdagmiddag 14 juli (onder voorbehoud)


