Hulst, 11 februari 2022

Betreft: centraal examen

Beste 5havo- of 6vwo-leerling en geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief wil ik jullie informeren over aangekondigde (corona)maatregelen omtrent het
centraal eindexamen (CE) in schooljaar 2021-2022 en de belangrijke data betreffende de
afnameperiodes en de diploma-uitreikingen.

Samenvatting maatregelen eindexamen 2021-2022 havo en vwo:
• Het schoolexamen en het centraal examen gingen en gaan dit schooljaar beide door.
• Verder zijn er een aantal aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het eindexamen:
I. In examenjaar 2022 wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te
betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag geen kernvak (Nederlands, Engels, Wiskunde) zijn.
Deze mogelijkheid kan alleen worden ingezet als het volledige eindexamen is afgelegd, dit
schooljaar een uitslag wordt bepaald en de leerling door inzet van deze maatregel alsnog kan
slagen. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van
het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
II. Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee krijgen leerlingen de
mogelijkheid om het centraal examen van een of meerdere vakken te spreiden over het eerste
en tweede tijdvak als zij vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding
op het examen. Ook biedt de uitbreiding van het tweede tijdvak ruimte aan leerlingen die in
het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten om een deel of het volledige centraal
examen af te leggen in het tweede tijdvak;
III. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin eindexamenkandidaten centrale examens kunnen herkansen;
IV. Eindexamenkandidaten die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (zij mogen twee vakken in plaats van één vak
herkansen). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. Het is niet mogelijk
om twee keer hetzelfde vak te herkansen;

Data diploma-uitreikingen:
•
•
•
•

Maandag 18 juli 4BK;
Dinsdag 19 juli 4T;
Woensdag 20 juli 5H;
Donderdag 21 juli 6V.

Deze inhoud van deze brief vervangt de betreffende passages van artikel VI-2, -3 en -4 van het vigerende examenreglement.

Uitgebreide toelichting maatregelen eindexamen 2021-2022
Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling

I.
•

Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het
eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten. Dit vak
mag géén kernvak zijn. Zie het hoofdstuk over het staatsexamen voor de toepassing van
deze maatregel voor staatsexamenkandidaten.

•

Voor het havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor
zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken. Voor havo C&M leerlingen geldt dat
als zij wiskunde kiezen, dit vak voor hen een kernvak is.

•

De uitslag 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), waaronder:

•

de kernvakkenregel;

•

het gemiddelde van de overige centrale examens moet minimaal een
5,5 zijn, en

•

het overgebleven onvoldoende(s) cijfer(s) indien nodig
gecompenseerd wordt door voldoende hoge andere cijfers. Hierbij
geldt dat de bestaande regels voor compensatie worden toegepast,
alleen met een vak minder.

•

De link naar de volledige zak-/slaagregelingen treft u aan onderaan
deze brief.

•

De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de
herkansingsmogelijkheden. Ook na het afleggen van een herkansing kan het eindcijfer van
één (niet kern-)vak buiten beschouwing worden gelaten.

•

Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het
vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.

•

Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling
voor alle vakken het volledige eindexamen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én
(wanneer van toepassing) het centraal examen.

•

Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op het profiel of de schoolsoort
(bijv. gymnasium) dat de leerling haalt.

•

De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Het kan ook
worden toegepast op een profiel- of schoolsoortbepalend vak. Dit vak hoeft 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.

Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken

II.
•

Het tweede tijdvak wordt voor alle leerlingen uitgebreid van vier naar tien dagen.

•

Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een
deel van het centraal examen of het volledige centraal examen afleggen in het tweede
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tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak centrale
examens te herkansen.
•

Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede
tijdvak. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden voor een of
meerdere specifieke vakken als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval of ziekte en daardoor
meer voorbereidingstijd voor deze vakken nodig heeft. In een dergelijke situatie of als een
leerling dat om een andere reden wenst, kan de eerste afname van het centraal examen
van deze vakken voor deze leerling worden doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan
een deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere
deel in het tweede tijdvak.

•

De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar uiteraard in
goed overleg met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het
tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling dit uiterlijk 6 april 2022 bij de
school aan. De school stelt de leerling in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur
op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak. Als een
leerling zich later dan 6 april meldt bij de school, of zich niet bij de school meldt, besluit de
school in welk tijdvak de leerling de centrale examens aflegt.

•

Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 22 april meldt, dan laat de
school uiterlijk 29 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of
het tweede tijdvak aflegt.

•

Indien de leerling dat wil, mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van
andere vakken in het tweede tijdvak gecombineerd worden. De leerling weet in dat geval
nog niet de volledige uitgangspositie voor alle vakken. Om die reden is het verstandig dat
de leerling een zorgvuldige afweging maakt, eventueel samen met de docent.

•

De school gaat er vanuit dat leerlingen hun examens afronden in het 1ste tijdvak. Heeft de
leerling, na overleg met de vakdocent, besloten om toch te spreiden over beide tijdvakken,
dan kan de leerling dit aangeven op het keuzeformulier (separaat als bijlage bij deze brief
mee gezonden). Dit volledig ingevulde en ondertekende keuzeformulier levert de leerling
in bij receptie locatie Zoutenstraat. Het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 april.

III.

Herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school voor regulier onderwijs en vavo

•

Er komt een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen
vakken) waarin leerlingen kunnen herkansen.

•

Leerlingen mogen kiezen of ze hun herkansingen in het tweede of derde tijdvak maken.
Wacht een leerling tot het derde tijdvak, dan neemt hij hiermee wel een risico, omdat het
kan gebeuren dat hij tijdens het derde tijdvak ziek is of in quarantaine moet.

Extra herkansing

IV.
•

Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2021-2022 kunnen het centraal
examen van twee verschillende vakken herkansen.

•

De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2021-2022
worden afgesloten. Een uitzondering geldt voor leerlingen die eerder in het (voor)-
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voorlaatste jaar een vak vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het
schooljaar 2020-2021 vervroegd examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en dit
niet naar wens hebben kunnen afronden, kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een van
de twee herkansingen inzetten. Dit is echter niet toegestaan als het examen van het
betreffende vak al in schooljaar 2019-2020 is afgelegd en de kandidaat toen voor dit vak al
een RV-toets heeft gemaakt.
•

Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de
herkansing of het eerder afgelegde centraal examen).

Data examens voorgezet onderwijs 2022
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de planning van de tijdvakken van de centrale
examens en het moment van bekendmaking van de uitslag per tijdvak. Als gevolg van de aanpassing
van de examenplanning dit schooljaar is de uitslagdatum van het eerste tijdvak verschillend voor havoen vwo-leerlingen en vmbo-leerlingen. Havo- en vwo-leerlingen horen op 9 juni de uitslag van het
eerste tijdvak. Vmbo-leerlingen horen de uitslag op 15 juni.
Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs
Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking N-termen (uitslag)

Tijdvak 1: Eerste afnames

12 t/m 30 mei

9 juni

Tijdvak 2:

13 t/m 24 juni

1 juli

5 t/m 8 juli

14 juli

Eerste afnames en
herkansingen
Tijdvak 3: Herkansingen

Handige links
Servicedocument examens 2021-2022 (officiële regelgeving betreffende het centraal eindexamen
2022 opgesteld door de overheid).
Zak-/slaagregeling havo 2022.
Zak-/slaagregeling vwo 2022.
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wat inzicht in de nieuwe maatregelen
en het tijdspad gegeven te hebben. Ongetwijfeld brengt de situatie vragen met zich mee, schroom in
dat geval niet om contact te zoeken met ondergetekende (wzb@reynaert.nl).
Met vriendelijke groet,

Ronald Weezenbeek
Examensecretaris bovenbouw H/V
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