
Addendum en erratum examenreglement 2021-2022 

Inleiding 

De Coronapandemie heeft gezorgd voor een bijzonder examenjaar. De Minister van Onderwijs heeft 

besloten het centraal eindexamen door te laten gaan, maar hij heeft wel een aantal aanpassingen 

gedaan. Hieronder volgt een beschrijving van de landelijke maatregelen en daarnaast een 

beschrijving van een aantal schooleigen aanpassingen.  

 

1 Landelijke aanpassingen 

1.1 Eén vak wegstrepen om te kunnen slagen 

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige eindexamen het eindresultaat 

van één vak weg te strepen dit jaar, niet zijnde een kernvak, als zij daardoor alsnog kunnen slagen. 

Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5 

regel, of het aantal toegestane onvoldoendes. De resultaten van het weggestreepte vak worden wel 

vermeld op de cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling 

inzichtelijk blijven. Met dit diploma kan een leerling, net als andere jaren, doorstromen naar het 

vervolgonderwijs. Leerlingen krijgen hiermee namelijk een volwaardig diploma, waaraan het 

vervolgonderwijs dan ook geen aanvullende toelatingsconsequenties kan verbinden.  

Leerlingen ronden voor al hun vakken het gehele school- en centraal examen af, waarmee zij alle 

benodigde stof hebben aangeboden gekregen, geleerd en afgesloten. Een uitzondering hierop zijn de   

beroepsgerichte vakken. De minister heeft besloten dat het CSPE voor dit jaar is komen te vervallen 

zodat het SE cijfer voor deze vakken tevens het eindcijfer is. 

 

1.2 Uitbreiding tweede tijdvak 

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid. Daarmee kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in 

quarantaine zitten een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook 

biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden door Corona meer tijd nodig 

hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal 

examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Als een leerling voor een of meerdere 

vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft hij of zij dit vóór de start van de 

meivakantie aan bij de school (uiterlijk 22 april).  

 

1.3 Derde tijdvak op eigen school 

Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen die (een deel van 

het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak 

op de eigen school. Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen 

kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.  

  



1.4 Extra herkansingsmogelijkheid 

Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid 

(twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. 

Data examens voortgezet onderwijs 2022 examenrooster centrale examens regulier voortgezet 

onderwijs en vavo.  

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag) 

Tijdvak 1: Eerste afnames 16 t/m 24 mei 9 juni TL 
15 juni BB en KB 

Tijdvak 2: Eerste afnames en 
herkansingen 14 juni t/m 21 
juni 

1 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 5 t/m 8 juli* 14 juli 

 *Aangewezen vakken, die niet op de scholen zelf worden afgenomen, worden mogelijk op 7 juli 

ingeroosterd.  

 

 Het bovenstaande leidt tot de volgende aanpassingen van het examenreglement: 

  

 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd bij 

één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak 

de gelegenheid gegeven het centraal examen volledig te voltooien. 

 

Toevoeging uitslagbepaling: 

 Er is een mogelijkheid om na het afleggen van het volledige eindexamen het eindresultaat van 

één vak weg te strepen dit jaar, niet zijnde een kernvak, als de kandidaat daardoor alsnog kan 

slagen. Het kernvak voor het VMBO is Nederlands. Het eindresultaat voor het weggestreepte  

vak telt niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5 regel, of het aantal 

toegestane onvoldoendes. De resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de 

cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling inzichtelijk 

blijven. 

 

Herkansingen: 

 De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag  

is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak of in het derde tijdvak opnieuw dan wel alsnog 

deel te nemen aan het centraal examen. 

 

Indien een kandidaat onderdelen van het schoolexamen (SE) niet heeft afgerond wordt de 

kandidaat in staat gesteld om dit alsnog te doen. Dit dient echter voor aanvang van het CE voor 

het betreffende vak of de betreffende vakken te zijn afgerond. De consequentie kan zijn dat één 

of meerdere vakken niet in het eerste tijdvak gedaan kunnen worden.  

 

Aldus vastgesteld op 6 april 2022 
De directeur en de examencommissie van College St. Paul 
Met instemming van de MR 


