
 
 

Aanpassing examenreglement schooljaar 2021-2022 bestemd voor vmbo4/havo5/vwo6 

2022-2023 

Hoofdstuk 5. Regelingen van het Centraal Examen 

5.1.  Het Examenbesluit VO is onverkort van toepassing. Instructies over de regels, de data 
en de tijden van het Centraal Examen staan vermeld in de zogenoemde examenbrief 
die aan alle examenkandidaten wordt verstrekt en wordt gepubliceerd op de website 
van de school. 
 
Het eerste tijdvak is bestemd voor eerste afnames (12 t/m 30 mei 2022). In verband 
met de extra maatregelen eindexamen rond het eindexamen 2021-2022 wordt het 
tweede tijdvak opgerekt (13 t/m 24 juni 2022) en zal het derde tijdvak voor de zomer 
op school plaatsvinden (5 t/m 8 juli 2022). Kandidaten mogen het examen spreiden 
over het eerste en tweede tijdvak. Zij dienen dit voor 22 april 2022 kenbaar te maken.  
Het tweede tijdvak is bestemd voor zowel eerste afname, als voor herkansing; het 
derde tijdvak is uitsluitend bestemd voor herkansing. 

 
Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met een 
schoolexamen. Het resultaat van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing 
van de 5,5-regel. De afnametermijn voor de afronding van de keuzevakken en de digitale 
flexibele centrale examens in het vmbo-bb en -kb is verlengd tot en met 22 juli 2022.  

 
 Deelname aan de centraal-examentoetsen en herkansingsmomenten volgens de gewijzigde 

planning is verplicht. 
 

5.2. Alle regelgeving en de informatie per vak, inclusief de toegestane hulpmiddelen per vak, zijn 
voor iedere kandidaat te vinden op examenblad.nl. 

Hoofdstuk 6. Uitslag en herkansing  

6.1. Voor de uitslagbepaling geldt de vigerende slaag- zakregeling zoals gepubliceerd op de 
website van het ministerie van OCW.  
 
In verband met de extra maatregelen eindexamen rond het eindexamen 2021-2022 kan bij de 
vaststelling van de uitslag, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het volledige 
eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van de definitieve 
uitslag. Deze mogelijkheid geldt niet voor kernvakken (vmbo Nederlands; havo en vwo 
Nederlands, Engels en indien van toepassing wiskunde A, B of C). Op de cijferlijst bij het 
diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de 
uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  

 
De uitslag van het eindexamen 2021-2022 wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald 
conform de bestaande regels (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), alleen met een vak 
minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag- 



 
zakregeling van kracht voor alle overige vakken (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO). De 
precieze voorwaarden komen op mijneindexamen.nl. 

 
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor 
alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer 
van toepassing) het centraal examen. Niet alle vakken hoeven in 2022 te zijn afgelegd. 
 
De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus 
geen centraal examen te hebben. Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt 
binnen het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of 
onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder 
dit vak. Hetzelfde geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo. 

 
Ook in examenjaar 2022 is het mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te 
behalen. Hiervoor zijn de reguliere voorwaarden van toepassing. Dat wil zeggen dat de 
bepaling ook dit jaar plaatsvindt op basis van het geheel van het afgelegde eindexamen.  
 
De examensecretaris zorgt ervoor dat na de correctie van de Centrale Examens, de juiste 
scores en normeringen in het cijferadministratieprogramma worden ingevoerd. Na een eerste 
berekening van de uitslag controleert hij deze handmatig en stelt een “voorlopige einduitslag” 
op. Hij legt deze ter controle voor aan de eindexamendocenten, bijeen op de dag van de 
uitslag, waarna de uitslag wordt vastgesteld.  

 
Voor kandidaten met één of meer extra vakken geldt dat de rector en de examensecretaris na 
afloop van het examen bepalen of één of meer vakken buiten beschouwing moeten worden 
gelaten om de kandidaat te laten slagen (of het judicium cum laude te laten verkrijgen), en of 
er vakken uit het profiel(keuze)deel geruild moeten worden met vakken uit het vrije deel. 
Indien er meer keuzes mogelijk zijn, beslist de kandidaat. 

 
De leerling ontvangt direct na de uitslag een voorlopige cijferlijst. Een leerling heeft het recht 

voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd deel te nemen aan het herexamen 

van het centraal examen in het zogenaamde tweede of derde tijdvak. De leerling heeft dit 

recht ook als het resultaat na eerste afname voldoende was.  

 

De extra herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 

opgaan voor het gehele diploma. Net als in de reguliere situatie hebben leerlingen die 

vervroegd examen doen in één of meerdere vakken (zoals bedoeld in artikel 37a van het 

Eindexamenbesluit VO) in totaal één mogelijkheid tot herkansing van een centraal examen.  

Leerlingen die in het schooljaar 2021-2022 opgaan voor het diploma en in een eerder 

schooljaar vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op twee 

herkansingen. Ze kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in een eerder leerjaar 

hebben afgesloten. In het schooljaar 2019-2020 werden de eindexamenresultaten uitsluitend 

gebaseerd op de schoolexamens. Voor leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 vervroegd 

eindexamen in een vak hebben afgelegd en willen dat vak willen herkansen, bestaat de 

herkansing uit het alsnog afleggen van het centraal examen 

Leerlingen die één of meer vakken afleggen op een hoger niveau (zoals bedoeld in artikel 51a 

van het Eindexamenbesluit) hebben recht op het herkansen van het centraal examen van 

twee vakken. Leerlingen die na het afleggen van het examen op een hoger niveau willen 



 
terugvallen naar hun geëigende niveau hebben de mogelijkheid het examen in het 

betreffende vak opnieuw af te leggen op het geëigende niveau. Ze behouden daarbij hun 

recht op twee herkansingen van het centraal examen. 

Voor leerlingen die gespreid examen afleggen (zoals bedoeld in artikel 59 van het 

Eindexamenbesluit VO) zijn de regels dit jaar aangepast. Leerlingen die in schooljaar 2021-

2022 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en vakken afronden, hebben dit 

schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens. Volgend schooljaar (het 

tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan één herkansing 

voor het centraal examen uit dat jaar.  

Leerlingen die in schooljaar 2021-2022 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten, 

krijgen in schooljaar 2021-2022 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar 

centraal examen doen, het centraal examen te herkansen. Dat geldt ook voor leerlingen die 

vorig jaar al gebruik hebben gemaakt van de tweede herkansing. Ook kunnen deze leerlingen 

gebruik maken van de mogelijkheid om het eindcijfer van één (niet kern) vak buiten 

beschouwing te laten bij de uitslagbepaling.  

6.2. Het combinatiecijfer wordt vermeld op de cijferlijst.  Het combinatiecijfer bestaat op het havo 
en vwo uit het gemiddelde van de afgeronde cijfers van het profielwerkstuk, maatschappijleer 
en cultureel en kunstzinnige vorming. De cijfers van de vakken afzonderlijk worden ook 
vermeld op de cijferlijst. 
 

Voor de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg is het 
combinatiecijfer het gemiddelde van de cijfers behaald voor de beroepsgerichte keuzevakken. 
Voor de gemengde leerweg is het combinatiecijfer het gewogen gemiddelde van de eindcijfers 
voor het profiel vak en de beroepsgerichte keuzevakken, waarbij het cijfer voor het profiel vak 
zo vaak meetelt als er beroepsgerichte keuzevakken zijn. Als er examen is gedaan in drie 
keuzevakken, dan tellen die drie cijfers ieder één keer en het cijfer voor het profiel vak drie 
keer. 

6.3. Opgave voor herkansing in het tweede en/of derde tijdvak van het Centraal Examen moet één 
dag voor aanvang van het tweede en/of derde tijdvak bij de examensecretaris bekend zijn.  

6.4 Bij afwezigheid met geldige reden bij het tweede tijdvak wordt het herexamen afgenomen in 
het derde tijdvak.  Bij afwezigheid met geldige reden bij het derde tijdvak wordt het 
herexamen afgenomen in het vierde tijdvak na de zomervakantie.  De organisatie hiervan is in 
handen van het College voor Toetsen en Examens. 


