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Voorwoord 
 

Beste examenkandidaat en ouder(s)/verzorger(s) 

Nog even en dan is het zover; over een aantal weken begin je aan het 

centraal eindexamen. Normaliter altijd al een bijzondere periode en 

door de Corona-situatie is dat nog extra het geval. 

In de komende periode vindt de afronding van het schoolexamen 

plaats. Het is belangrijk dat je je schoolexamenresultaten goed 

controleert. Na controle en ondertekening staan de gegevens van 

het schoolexamen vast. Deze gegevens gaan naar de 

onderwijsinspectie en kunnen niet meer worden gewijzigd.  

De meeste voorbereiding heb je uiteraard al gedaan. Samen met je 

docenten heb je de examenstof geoefend en herhaald, zodat je niet 

voor verrassingen komt te staan. De meivakantie geeft je de ruimte 

om de laatste ‘puntjes op de i’ te zetten, maar vooral ook de ruimte 

om uitgerust en ‘top-fit’ aan het examen te beginnen. 

Met het centraal eindexamen rond je je vmbo-opleiding af. Het 

bijzondere van het centraal eindexamen zit hem ook in de sfeer. Die 

is anders dan tijdens de schoolexamens; met elkaar wachten achter 

de computer totdat je mag starten, strenge regels en de laatste keer 

dat je een toets krijgt voor een vak.  

Namens alle docenten wensen wij jou heel veel succes met de 

afronding van de schoolexamens en de voorbereiding en het 

afleggen van de Centrale Examens. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. J. van Laarhoven, examensecretaris vmbo 

Mw. C. van Driel, afdelingsleider vmbo 
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Belangrijke data 
Toetsweek Woensdag 23 maart t/m 

woensdag 30 maart 
Deadline inschrijven herkansing Woensdag 6 april 

Eerste herkansing periode 3 Maandag 11 april 

Tweede herkansing periode 3 Dinsdag 12 april 

Controle en ondertekenen 
cijferlijst schoolexamens 

Donderdag 21 april 

Laatste lesdag Vrijdag 22 april 

Examentraining 9 en/of 10 mei 

Start eerste afname Maandag 16 mei 

Uitslag examens Woensdag 15 juni 

Tweede afname (herkansing) 21 en/of 23 juni 

Uitslag herkansing Vrijdag 1 juli 
Inleveren schoolboeken Maandag 11 juli 

Diploma-uitreiking Maandag 11 juli 

 

Toetsweek 
Alle leerlingen sluiten het schoolexamen af met een toetsweek. 

Tijdens deze toetsweek gelden dezelfde regels als tijdens het 

centrale examen. Alle leerlingen zijn 10 minuten voor aanvang van 

de toets aanwezig. 

Rooster BB 

Woensdag 23 maart  08.05 Nederlands 

    
Donderdag 24 maart  08.05 Wiskunde 

  08.05 Rekenen 

Vrijdag 25 maart   08.05 Biologie 

  08.05 Nask 1 

Maandag 28 maart  08.05 Engels 
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Dinsdag 29 maart  08.05 Economie 

  08.05 Maatschappijkunde 

Woensdag 30 maart  08.05 Beroepsgericht (ZW DP) 
 

Rooster KB 

Woensdag 23 maart  08.05 Nederlands 

    
Donderdag 24 maart  08.05 Wiskunde 

  08.05 Rekenen 

Vrijdag 25 maart   08.05 Engels 

    
Maandag 28 maart  08.05 Nask 1 

  08.05 Biologie 

Dinsdag 29 maart  08.05 Economie 

  08.05 Maatschappijkunde 

Woensdag 30 maart  08.05 Beroepsgericht (ZW DP) 

 

Het centrale inhaalmoment is voor alle leerlingen op dinsdag 5 april. 
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Ondertekenen SE-lijst 
Op donderdag 21 april 2022 worden de door de vakdocenten 
gecontroleerde schoolexamencijfers uitgereikt aan de 
examenkandidaten. Alle kandidaten moeten deze cijfers controleren 
en de cijferlijst voor akkoord ondertekenen. Klachten over cijfers 
kunnen na deze datum /dit controlemoment niet meer in 
behandeling worden genomen. Voorafgaande aan deze controle 
wordt de cijferlijst ook per mail toegezonden. Leerlingen kunnen 
thuis al rustig de cijfers checken. 
 

Rooster SE-cijfercontrole: 
Tijd: 08.05 – 08.55 uur  
ZW   C2-4/5  mevr. Rode 
DP   C2-1   mevr. Broersma 
PIE / MOBT Technieklab dhr. Veldkamp 
 

Rooster eerste afname 
Eerste afname BB   
Maandag 16 mei 8.30 - 10.00 Nederlands 
   
Dinsdag 17 mei 8.30 - 10.00 Wiskunde 

 8.30 - 9.30 Maatschappijkunde 
Donderdag 19 mei 8.30 - 9.30 Biologie 

 8.30 - 9.30 Nask I 
Vrijdag 20 mei 8.30 - 9.30 Engels 
   
Dinsdag 24 mei 8.30 - 9.30 Economie 
   
Eerste afname KB   
Maandag 16 mei 8.30 - 10.30 Nederlands* 

 13.00 - 15.00 Nederlands 
Dinsdag 17 mei 13.00 - 15.00 Wiskunde 
   
Donderdag 19 mei 13.00 - 14.30 Biologie 

 13.00 - 14.30 Nask I 
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Vrijdag 20 mei 8.30 - 10.00 Engels* 

 13.00 - 14.30 Engels 
Dinsdag 24 mei 13.00 - 14.30 Economie 

 13.00 - 14.30 Maatschappijkunde 
*Deze zitting voor Nederlands KB of Engels KB is voor leerlingen met 

recht op extra tijd. Gezien de groepsgrootte zijn er voor deze vakken 

twee zittingen. De kb-leerlingen met extra tijd krijgen voor de 

meivakantie nog een extra mail ter bevestiging. 

Gang van zaken tijdens het examen 
Alle examens vinden plaats in het speciale afnamelokaal op school 

(D013 en D0-12). 

De gang van zaken rondom het examen is geregeld in het 

examenreglement. Dit reglement is te vinden op de website van de 

school onder het tabblad ‘leerlingen’ en vervolgens Examens: 

Examenreglement Wiringherlant 2021 - 2022 

 
Dit reglement bevat onder meer belangrijke regels omtrent aan- en 

afwezigheid. Lees dit reglement goed door. 

Zorg dat je een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig 
bent. Omdat je het examenlokaal niet mag betreden terwijl je in het 
bezit bent van een mobiele telefoon, smartwatch, jas, tas en etui kun 
je deze zaken in lokaal D0-11 neerleggen. In dit lokaal is echter niet 
altijd toezicht, laat waardevolle spullen daarom thuis. Neem in een 
doorzichtig tasje/zakje een pen/potlood, rekenmachine en andere 
hulpmiddelen mee. Bij het betreden van de examenzaal volg je daar 
de aanwijzingen van de surveillant op. 
In de examenzaal ligt op de tafel waar jij plaats moet nemen, een 
kaartje met daarop je examennummer, naam en klas.  
 
Een aantal belangrijke regels op een rijtje: 

 Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de 
kandidaten geen mededelingen gedaan van welke aard dan 
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ook, aangaande de opgaven. Ook worden er geen vragen 
beantwoord over het gebruik van de computer of het invoeren 
van antwoorden. 

 Het werk wordt gemaakt op de computer. Kandidaten krijgen 
gewaarmerkt kladpapier dat door school wordt verstrekt. Het 
kladpapier moet na afloop worden ingeleverd. De kandidaten 
mogen geen papier meenemen naar het examenlokaal. 

 Tijdens het opstarten van de computerexamens dient er 
volkomen rust in het examenlokaal te heersen. 

 Gedurende de eerste 45 minuten is het een kandidaat niet 
toegestaan te vertrekken. Bij examens met een duur van 60 
minuten mag men pas na 30 minuten vertrekken. 

 Vanaf een kwartier voor het einde van het examen is het niet 
meer toegestaan het examenlokaal te verlaten. 

 Aan het einde van een zitting blijven alle kandidaten zitten 
totdat een toezichthouder het sein geeft om te vertrekken. 

 Bij alle rekenvakken wordt gebruik gemaakt van de 
rekenmachine op de computer. De praktijk leert dat het 
verstandig is om toch een eigen rekenmachine mee te nemen. 

 
 
Afwijkende wijze van examineren: 

 Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben bij de 
schrijfopdracht van het examen Nederlands de beschikking 
over spellingscontrole. 

 
Te laat 

 Indien een kandidaat  te laat bij een examen verschijnt, kan hij 
uiterlijk tot een half uur na het begintijdstip van het examen 
tot de examenzaal worden toegelaten. Hij levert zijn werk in op 
het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt. Wanneer een 
kandidaat meer dan een half uur te laat is, kan hij/zij niet meer 
deelnemen aan het examen. 
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Hulpmiddelen bij het Centraal Examen:  
Alle examens worden afgenomen op de computer. Deze examens 
bevatten geluidsfragmenten en filmpjes. De leerling dient bij elk 
examen eigen oortjes/koptelefoon mee te nemen. Ook het 
meenemen van een eigen usb-muis is aan te raden. Zowel 
oortjes/koptelefoon als muis mogen niet draadloos zijn (geen 
bluetooth). 
 
Alle vakken: Basispakket, bestaande uit: 
  - schrijfmateriaal 

- tekenpotlood  
- blauw en rood kleurpotlood  
- liniaal met millimeterverdeling  
- passer  
- geometrische driehoek  
- vlakgum  
- rekenmachine 

Alle centrale examens:  
- woordenboek Nederlands (via school) 
- Woordenboek Nederlands-thuistaal en/of 
thuistaal-Nederlands 

 
Moderne vreemde talen: 
   - woordenboek naar en van de doeltaal  
 woordenboek (wordt door de school verzorgd) 
 

Nask 1/2 - Informatieboek Binas (via school) 

Wiskunde: - roosterpapier in cm2 (via school) 

 - Naast of in plaats van de geometrische driehoek: 
een windroos. 
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Geslaagd voor vmbo BB/KB 
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 5 punten hebt voldaan: 

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 

2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger 

3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of 
hoger, of 

o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of 
hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, of 

o je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of 
hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is 

4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding zijn 
beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'. 

5. Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is 
om te slagen, het eindcijfer van één vak weggestreept worden. 
Dit geldt alleen niet voor het vak Nederlands. Het eindcijfer van 
het vak dat je wegstreept, telt dan niet mee bij het bepalen of 
je geslaagd bent of niet. 

Let op 
 Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

 Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de 
uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde van al je 
centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je 
geen centraal examen. 

 Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het 
schoolexamen rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet 
mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage 
bij je cijferlijst. 

 De cijfers die je haalt voor de beroepsgerichte keuzevakken 
worden gemiddeld tot één eindcijfer, het zogenaamde 
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combinatiecijfer. Dit telt als cijfer van één vak mee in de 
uitslagbepaling. 

 Je mag voor de beroepsgerichte keuzevakken geen eindcijfer 
lager dan een 4 halen. Dit houdt in dat een 3 of lager als 
eindcijfer betekent dat je gezakt bent, ook al is het 
combinatiecijfer een 4 of hoger. 

 Het beroepsgerichte programma bestaat uit het 
beroepsgerichte profielvak en de keuzevakken in het vrije 
deel. Je krijgt hiervoor twee aparte cijfers, die allebei één 
keer meetellen in de uitslagbepaling, net zoals al je cijfers 
voor de algemene vakken. 

 
 

Uitslag eerste afname 
Op woensdag 15 juni 2022 is de uitslag van het eerste tijdvak. Deze 

datum is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. Vanwege aanpassingen rond het examen voor GL en TL 

is hun uitslagdatum naar voren geschoven. Helaas zal, net als vorig 

jaar, de uitslag van het examen niet voor alle vmbo-leerlingen op 

dezelfde dag plaatsvinden. 

Wanneer word je gebeld? 

Kandidaten die het volledige examen hebben afgelegd worden 
tussen 13.00 en 14.00 uur telefonisch door de mentor op de hoogte 
gebracht van de uitslag.   
Zorg ervoor dat je in die tijd telefonisch bereikbaar bent en dat je 
telefoonnummer bij de mentor bekend is.   
Gezakte kandidaten worden om 16.00 uur op school, verwacht in 
lokaal D0-6/7 voor een gesprek met de mentor om hun voorlopige 
cijferlijst op te halen en de verdere gang van zaken met betrekking 
tot het herexamen te bespreken.  
Geslaagde kandidaten worden om 17.00 uur op school, in de aula 
verwacht om hun voorlopige cijferlijst op te halen. De voorlopige 
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cijferlijst heb je nodig voor je vervolgopleiding. Ook wordt bekend 
gemaakt hoe je je moet opgeven als je wilt herkansen. 

 

Rooster tweede afname 
De herkansingen vinden plaats op dinsdag 21 juni 2022 en/of 

donderdag 23 juni 2022 om 13.00 uur. De leerling krijgt hiervoor een 

persoonlijk rooster.  

Uitslag herkansing 
Op vrijdag 1 juli 2022 is de uitslag van de herkansingen: 

Kandidaten worden tussen 13.00 en 14.00 uur telefonisch door de 
mentor op de hoogte gebracht van de uitslag.   
Zorg ervoor dat je in die tijd telefonisch bereikbaar bent en dat je 
telefoonnummer bij de mentor bekend is.   
Gezakte kandidaten worden om 16.00 uur op school verwacht in 
lokaal D0-6/7 voor een gesprek met de mentor en/of 
examensecretaris om hun voorlopige cijferlijst op te halen en de 
verdere gang van zaken met betrekking tot het herexamen te 
bespreken.  
Geslaagde kandidaten worden om 17.00 uur op school verwacht in 
lokaal D0-6/7 om hun voorlopige cijferlijst en op te halen. De 
voorlopige cijferlijst heb je nodig voor je vervolgopleiding. Ook wordt 
bekend gemaakt hoe je je moet opgeven als je wilt herkansen.  
 

Inleveren boeken 

Op maandag 11 juli worden jullie op school verwacht om in de aula 

je schoolboeken in te leveren. Meer informatie hierover krijg je op 

een later tijdstip. 

Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking is op maandag 11 juli. Begin juli ontvangen alle 

geslaagde leerlingen een uitnodiging met meer informatie. 


