Addendum bij examenreglement schooljaar 2021/2022
Door veranderingen in de examinering zijn dit jaar aanpassingen nodig van het huidige
examenreglement 2021/2022.
Dit leidt tot de volgende aanpassingen:
Artikel 10b Herkansing schoolexamen
VMBO
10b.6. Het tijdstip van de herkansing wordt in overleg met de kandidaat vastgesteld. In het vierde
leerjaar is er na elke toetsweek een herkansingsmoment voor één of twee toets(en) uit de
voorafgaande periode(n). De kandidaat kan drie keer gebruik maken van deze mogelijkheid.
10b.8. Voor het beroepsgerichte vak heeft de kandidaat de mogelijkheid om één tot twee herkansbare
onderdelen van het vak te herkansen.
HAVO en VWO
10b.6. In havo 4, vwo 4 en vwo 5 is er aansluitend aan elke toetsweek een herkansingsmoment om
één toets van uitsluitend de direct voorafgaande toetsweek te herkansen. In havo 5 en vwo 6
is er na elke toetsweek een herkansingsmoment voor één of twee toets(en) uit de voorafgaande
periode(n). De kandidaat kan drie keer gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor het vak
rekenen geldt een afzonderlijke herkansregeling.

Artikel 12

Tijdvakken centraal examen (Eindexamenbesluit art. 37)

12.1. Het centraal examen kent drie tijdvakken.
Voor de gemengde-, theoretische leerweg, havo en vwo:
Tijdvak 1: Eerste afnames 12 mei t/m 30 mei.
Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 13 juni t/m 24 juni.
Tijdvak 3: Herkansingen 5 t/m 8 juli.
Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg:
Tijdvak 1: Eerste afnames 12 mei t/m 30 mei.
Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 20`juni t/m 24 juni.
Tijdvak 3: Herkansingen 5 t/m 8 juli.
Artikel 13

Regels omtrent het centraal examen (Eindexamenbesluit art. 40)

Het bevoegd gezag stelt de kandidaten van de school in de gelegenheid ter afsluiting van de opleiding
een examen af te leggen.
Het schoolexamen dient volledig afgesloten te zijn voor aanvang van het eerste tijdvak. Deelname aan
de geplande examens is verplicht.
De kandidaat kan tot uiterlijk op 22 april 2022 via de examensecretaris bij de directeur schriftelijk
kenbaar kan maken voor welk(e) vak(ken) hij het centraal examen in het tweede tijdvak wil afleggen.
Dit kan ook na 22 april 2022, maar dan besluit de directeur of het verzoek al dan niet gehonoreerd wordt.
In geval van spreiding van examens is op 10 mei het persoonlijk rooster voor de afname van de vakken
van het centraal examen voor de kandidaat beschikbaar. Dit rooster is bindend.
Artikel 16

Verhindering centraal examen (Eindexamenbesluit art. 45)

16.1a. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de rector is verhinderd bij één
of meer toetsen van het centraal examen in het eerste of tweede tijdvak aanwezig te zijn, wordt
hem in het tweede tijdvak of derde tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen in
maximaal twee toetsen per dag te voltooien.

16.3.

Vervalt.

16.4.

vervalt

Artikel 19

Uitslag (Eindexamenbesluit art. 49 en 50)

VMBO
19.4. Aanpassingen 2022:
19.4.1. Voor het beroepsgerichte profielvak komt er geen centraal examen. Het
schoolexamencijfer is het eindcijfer;
Het eindcijfer van het profielvak telt wel mee in de 5,5-regeling.
19.4.2. Leerlingen die – na het maken van het volledige eindexamen – nét niet slagen, mogen
het resultaat van één vak wegstrepen als ze daarmee wél slagen;
Dit mag voor het vmbo niet het vak Nederlands zijn;
Het eindresultaat voor het vak dat vervalt, telt dan niet mee in de slaag-zakregeling
(dus niet bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s minimaal 5,5 moet zijn en
bij het aantal toegestane onvoldoendes);
Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wel vermeld op de cijferlijst van de
leerling.
HAVO en VWO
19.6.

Aanpassingen 2022:
19.6.1. Leerlingen die – na het maken van het volledige eindexamen – nét niet slagen, mogen
het resultaat van één vak wegstrepen als ze daarmee wél slagen;
Dit mag geen kernvak zijn; Het eindresultaat voor het vak dat vervalt, telt dan niet mee
in de slaag-zakregeling (dus niet bij de regeling waarbij het gemiddelde van de CE’s
minimaal 5,5 moet zijn en bij het aantal toegestane onvoldoendes);
Het resultaat van het weggestreepte vak wordt wel vermeld op de cijferlijst van de
leerling.

Artikel 20

Herkansing centraal examen (Eindexamenbesluit art. 51)

20.1. De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd, het recht in het
eerstvolgende tijdvak deel te nemen aan het centraal examen.
20.4. Bij spreiding van het centrale examen over twee tijdvakken krijgt de kandidaat een persoonlijk
rooster voor de afname van een herkansing van het centraal examen. Dit rooster is 8 juni
beschikbaar voor vmbo-tg-, havo- en vwo- kandidaten. Voor kandidaten van de basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg op 16 juni.

