Hulst, februari 2022
Betreft: centraal eindexamen 2022 vmbo.
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Ook voor dit schooljaar zijn er een aantal extra maatregelen m.b.t. het centraal eindexamen 2022
genomen. We sommen ze in deze brief op en vragen u alvast om hierover met elkaar in gesprek te
gaan.
Extra Maatregelen eindexamens 2022.

Gevolg maatregelen.

Uitbreiding 2de tijdvak van vier naar tien
dagen.

Mogelijkheid van spreiding vakken 1ste en 2de tijdvak bij
achterstanden, ziekte of quarantaine.

Er komt een 3de tijdvak.

Extra mogelijkheid voor herkansingen van het
eindexamen.

Extra herkansingsmogelijkheid.

Leerlingen mogen twee verschillende vakken herkansen
i.p.v. één vak. (avo-vakken)
Voor leerlingen Basis en Kader DP is er ook een
herkansingsmogelijkheid voor onderdelen van het CSPE.

Eén vak buiten beschouwing laten bij de
uitslagbepaling. (indien nodig om te kunnen
slagen) Wel dient de leerling het volledige
eindexamen te hebben afgelegd.

Leerlingen mogen één niet-kernvak wegstrepen, de
zogeheten duimregeling. Dat mag geen kernvak zijn.
Voor het vmbo is dit het vak Nederlands. Het eindcijfer
van het weggestreepte vak telt niet mee bij de
uitslagbepaling, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst.
Voor D&P geldt als toevoeging: het profielvak DP of
één van de keuzevakken mag geschrapt worden.

CSPE beroepsgericht vak D&P.
(praktijkexamen D&P 4vmbo Basis/Kader)

Het CSPE DVPR zal worden afgenomen binnen het
schoolexamen (SE). Het uiteindelijke SE-cijfer wordt ook
het eindcijfer van het profielvak D&P.

Als een leerling één of meerdere vakken in het 2de tijdvak wil maken, geeft de leerling dit
uiterlijk 22 april 2022 bij de school aan. Natuurlijk gebeurt dit in goed overleg met
ouder(s)/verzorger(s), de desbetreffende vakdocent en de coach. Op 29 maart 2022 is er
een vakdocentenspreekuur waar u dit eventueel kunt bespreken.
We gaan ervan uit dat leerlingen hun examens afronden in het 1ste tijdvak. Indien er
besloten wordt om één of meerdere vakken door te schuiven naar het 2de tijdvak, verzoeken
wij u om bijgaand formulier in te vullen en uiterlijk 6 april 2022 in te leveren bij de
receptie Gildenstraat.

Daarnaast mogen leerlingen kiezen of ze hun eventuele herkansing(en) in het 2de of 3de
tijdvak maken. Wacht een leerling tot het 3de tijdvak, loopt hij wel een risico indien hij tijdens
het 3de tijdvak ziek is of in quarantaine moet.
De tijdvakken 2022 voor 4TL (papieren eindexamens) zien er als volgt uit:
Tijdvak 1

12 mei tot en met 30 mei

Bekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni *

Tijdvak 2

13 juni tot en met 24 juni

Bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli

Tijdvak 3

5 juli tot en met 8 juli

Bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli

* Voor 4vmbo basis en kader volgt de bekendmaking van de N-termen (= uitlag) op
15 juni 2022.
De tijdvakken 2022 voor 4Basis en Kader avo-vakken. (digitale eindexamens):
De digitale (computer) eindexamens voor 4Basis en Kader worden door de scholen zelf
ingepland. De data van de afnames van deze examens kan dus afwijken van die van de
papieren examens. De leerling ontvangt nog een overzicht van de data/vakken wanneer de
digitale eindexamens zullen plaatsvinden.
Ook voor het praktijkexamen (CSPE) D&P ontvangt de leerling nog een persoonlijk schema
met data en tijden.
Voor de officiële regelgeving betreffende het centraal eindexamen 2022 verwijzen wij u naar
het servicedocument examens 2021-2022 dat is opgesteld door de overheid.
Servicedocument examens 2022 (versie 16-2-2022)
Als gevolg van de genomen maatregelen voor de eindexamens zijn de data van de diplomauitreikingen gewijzigd naar:
•
•
•
•

4basis/kader  maandag 18 juli 2022.
4theoretische leerweg  dinsdag 19 juli 2022.
5havo  woensdag 20 juli 2022.
6vwo  donderdag 21 juli 2022.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wat inzicht te geven in de
nieuwe maatregelen. Ongetwijfeld brengt de situatie vragen met zich mee, schroom in dat
geval niet om contact te zoeken met ondergetekende. (drs@reynaert.nl)

Met vriendelijke groet,
J. van Driessche
Examensecretaris vmbo

