
Examenmaatregelen mei/juni/juli 2022
Op 16 februari 2022 heeft de overheid een aangepast servicedocument gepubliceerd
met betrekking tot het centraal examen mei/juli 2022. 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 de belangrijkste punten uit het
servicedocument die voor havo/vwo gelden

1. Er wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak NIET te
betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag GEEN kernvak zijn (WEL een
onderliggend vak van het combinatiecijfer). Deze mogelijkheid is alleen van
toepassing als er een volledig  eindexamen is afgelegd -SE en CE- (dus niet
bij 1e deel gespreid examen of vroegtijdig examen), dit schooljaar een uitslag
wordt bepaald èn de leerling door inzet van deze maatregel alsnog kan
slagen.
Indien deze maatregel wordt toegepast moet het gemiddelde van alle overige
centrale examens minimaal een 5,5 zijn.
Deze maatregel staat los van de herkansingsmogelijkheden.
Het resultaat wordt wel op de cijferlijst vermeld zonder melding dat dit buiten
beschouwing is gelaten.

2. 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;
Leerlingen die ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel van het CE
of het volledige CE afleggen in tijdvak 2. Daarnaast is er de mogelijkheid om in
tijdvak 2 te herkansen. De leerling mag dus de eerste afname van vakken en
de herkansing(en) van andere vakken in tijdvak 2 combineren.
De keuze om het CE te spreiden ligt bij de leerling, uiteraard in goed overleg
met de mentor. De keuze om de vakken te spreiden moet de leerling uiterlijk
22 april 2022 doorgeven. Indien de leerling deze keuze niet of te laat
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).
Een verkeerde keuze geeft GEEN recht op een extra herkansing.



3. Er komt een tijdvak 3 op school waarin leerlingen kunnen herkansen.
Leerlingen mogen kiezen of ze hun herkansingen in tijdvak 2 of tijdvak 3
maken.

4. Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2021-2022 kunnen
het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen.
Het is dus NIET mogelijk om twee keer hetzelfde vak te herkansen.
Leerlingen die dit schooljaar vervroegd examen doen hebben geen recht op
een tweede herkansing.
Leerlingen die vorig schooljaar (2020-20210) vervroegd examen hebben
gedaan en toen geen herkansingen hebben gebruikt en opgaan voor een
diploma, hebben ook recht op twee herkansingen
Leerlingen die gespreid examen doen hebben dit schooljaar (2021-2022) WEL
recht op 2 herkansingen.

Aanvullend: Leerlingen die examen doen in vakken op een hoger niveau hebben ook
recht op het herkansen van het centraal examen van 2 vakken. Als zo’n leerling het
betreffende vak op hoger niveau opnieuw wil af leggen op het geëigende niveau dan
geldt dat NIET sla een van de twee herkansingen (dit heet de terugvaloptie)

De volledige tekst van het “Servicedocument examens 2021-2022” kunt u
terugvinden op examenblad:
Servicedocument examens 2021-2022 | Publicatie | Rijksoverheid.nl (versie 16
februari ‘22)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen in
Nederland, is het mogelijk dat de examenmaatregelen nog verder worden aangepast.
Zodra er nieuwe aanpassingen zijn zal dit weer met de examenkandidaten
gecommuniceerd worden.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocument-examens-2021-2022

