
Toevoeging op Examenreglement 2021-2022 

De overheid heeft een aantal extra bepalingen vastgesteld t.a.v. de wijze waarop het 

centraal examen (CE) van 2022 zal worden georganiseerd. 

Hieronder staan deze puntsgewijs vermeld. 

 

Spreiding CE: drie tijdvakken 

1. De centrale examens voor de algemeen vormende vakken (mavo-havo-vwo) kunnen 

dit schooljaar bij alle leerlingen verspreid over twee tijdvakken worden afgenomen. 

Het tweede tijdvak wordt daarom uitgebreid naar een volwaardig tijdvak. 

 

• Tijdvak 1: eerste afnames 12 t/m 30 mei, uitslag 9 juni 

• Tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen 13 t/m 24 juni, uitslag 1 juli  

• Tijdvak 3: herkansingen 5 t/m 8 juli, uitslag 14 juli  

 

2. De leerlingen hebben de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit 

mogelijk te maken is er -naast een volwaardig tweede tijdvak- een extra derde tijdvak 

op school. Dit derde tijdvak kan ook gebruikt worden voor de afronding van het 

examen door leerlingen die onverhoopt – bijvoorbeeld door ziekte- in het tweede 

tijdvak het examen niet hebben kunnen afronden.  

3. Het tijdvak in augustus is dit jaar alleen beschikbaar voor staatsexamenkandidaten, 

en dus niet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.  

 

Toelating tot het CE 

1. De vakken die alleen een schoolexamen kennen (maatschappijleer, kckv, ckv, lo, lo2, 

godsdienst, informatica, profielwerkstuk en rekenen voor leerlingen mavo en havo die 

geen wiskunde hebben) moeten uiterlijk 14 april 2022 zijn afgerond. 

2. Voor de vakken met een centraal examen geldt dat het schoolexamen voor dat vak 

uiterlijk 14 april moet zijn afgerond. 

3. Het bevoegd gezag kan een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van 

zijn wil onafhankelijke omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet 

heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid 

stellen om het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten na aanvang van 

het eerste tijdvak.  

 

 

Aanmelden voor het CE 

1. Alle centrale examens kunnen worden afgenomen in het eerste of tweede tijdvak. 

2. Als een leerling voor één of meer vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil 

opgaan voor het centraal examen, dan meldt de leerling dat uiterlijk 22 april 2022 bij 

de school. De school zal de keuze van de leerling honoreren. Als een leerling zich 

later dan 22 april aanmeldt, dan beslist de directeur of het verzoek gehonoreerd kan 

worden. De leerling kan het persoonlijk examenrooster in Magister terugvinden.  

3. Het aldus vastgelegde examenrooster is bindend. Bij verhindering gelden de 

gebruikelijke regels voor afmelding. 



4. De school gaat er in beginsel van uit, dat alle leerlingen deelnemen aan het eerste 

tijdvak. Als de leerling één of meer vakken wil verschuiven naar het tweede tijdvak, 

dan neemt deze contact op met de leerjaarcoördinator die het verzoek zal verwerken. 

De afspraken worden in een formulier vastgelegd, dat ook door de ouders wordt 

ondertekend, indien de leerling jonger is dan 18 jaar. 

 

Herkansingen 

1. De leerling kan in 2022 voor ten hoogste twee vakken opnieuw centraal examen 

afleggen (“herkansing”).  

2. Leerlingen die gespreid examen over twee schooljaren doen hebben dit jaar ook de 

mogelijkheid om twee vakken te herkansen. 

3. Het is niet mogelijk hetzelfde vak tweemaal te herkansen. 

4. De leerling kiest of én in welk tijdvak (het tweede en/of het derde tijdvak) hij/zij wil 

deelnemen aan een eventuele herkansing. 

5. Het is mogelijk dat een leerling reeds in het tweede tijdvak een herkansing aflegt ook 

als het volledig eindexamen nog niet is voltooid. 

6. Op de dag van de uitslag geeft de leerling aan welk vak of welke vakken hij/zij in het 

volgende tijdvak wil herkansen. 

 

Slaag-zakregeling  

1. Aanvullend op de slaag-zakregeling zoals deze elders in het examenreglement is 

verwoord: 

a. In het geval een leerling die in het schooljaar 2021-2022 een volledig examen 

heeft afgelegd en net niet geslaagd is, kan het eindresultaat van ten hoogste 

één vak, na vaststelling van de uitslag, worden weggestreept als de leerling 

daardoor alsnog kan slagen. Opgelet: in de mavo mag het vak Nederlands 

niet worden weggestreept. Voor de opleidingen havo en vwo geldt dat de 

vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet weggestreept kunnen worden. 

Ook vakken met alleen een schoolexamen kunnen eventueel buiten de uitslag 

worden gelaten evenals een vak dat deel uitmaakt van het combinatiecijfer.  

b. Het weggestreepte vak wordt niet meegenomen in de berekening van de 

uitslag van het examen, maar wordt wel vermeld op de cijferlijst. 

c. Sommige leerlingen doen examen in meer vakken dan vereist is (“extra 

vakken”). Deze vakken kunnen desgewenst ook worden weggestreept. In 

deze gevallen wordt dat vak niet op het diploma vermeld. 

d. Het is niet mogelijk een vak weg te strepen teneinde te voldoen aan het 

judicium cum laude. 

2. De actuele slaag-zakregeling is ook terug te vinden op www.mijnexamen.nl 

http://www.mijnexamen.nl/

