
Examenmaatregelen mei/juni/juli 2022
Op 17 december 2021 heeft de overheid besloten tot aanpassing van het centraal
examen. Data zijn in de jaarplanning aangepast daar waar van toepassing.

▪ tijdvak 1: 12 mei t/m 29 mei
▪ uitslag tijdvak 1: 9 juni
▪ tijdvak 2: 13 t/m 24 juni
▪ uitslag tijdvak 2: 1 juli
▪ tijdvak 3: 5 t/m 8 juli

de zomervakantie start officieel op 8 juli
▪ uitslag tijdvak 3: 14 juli

Examenleerlingen wordt geadviseerd de centrale examens zoveel als mogelijk in het  eerste
tijdvak te maken. Ervaring leert dat uitstel naar het tweede en derde tijdvak niet perse
succesvol is.

Ook voor 2022 zullen er vanwege de gevolgen van de coronapandemie
weer aanpassingen zijn aan het centraal examen:

● Kandidaten krijgen opnieuw de mogelijkheid om de centraal examens te
spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2. Hiervoor is tijdvak 2 verruimd naar 10
dagen; Keuze om de vakken te spreiden moet de leerling uiterlijk 22 april
2022 doorgeven. Indien de leerling deze keuze niet doorgeeft besluit de
school dat de leerling het complete centrale examen aflegt in tijdvak 1(dit
laatste wordt dan uiterlijk 29 april 2022 aan de leerling gemeld).

● Daarnaast krijgen alle kandidaten net als vorig schooljaar twee herkansingen
voor het centraal examen i.p.v één. Herkansingen kunnen in zowel het tweede
als derde tijdvak gedaan worden. De twee herkansingen kunnen NIET voor
hetzelfde vak ingezet worden.

● Om dit laatste mogelijk te maken wordt er een derde tijdvak op school
afgenomen (5 t/m 8 juli 2022). Dit derde tijdvak is alleen bedoeld om te
herkansen. Voor de regio midden Nederland impliceert dit een doorloop van
een week in de zomervakantie.

De volledige tekst van het “Servicedocument examens 2021-2022” kunt u
terugvinden op examenblad:
servicedocument examens 2021-2022
Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen in
Nederland, is het mogelijk dat de examenmaatregelen nog verder worden aangepast.
Zodra er aanpassingen zijn zal dit weer met de examenkandidaten gecommuniceerd
worden.

https://www.examenblad.nl/nieuws/20211217/maatregelen-coronavirus-en-de/2022?regime=hflinks&horizon

