
ADDENDUM: 
WIJZIGINGEN EXAMENREGLEMENT 2021-2022 DEEL 1 
 
In verband met COVID-19 heeft de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs 
opnieuw maatregelen genomen inzake de examinering in 2022.  
  
De maatregelen houden kort samengevat het volgende in: 

1. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen;  
2. Het centraal examen voor de algemeen vormende vakken kan dit 

schooljaar gespreid over drie tijdvakken worden afgenomen;  
3. In plaats van één herkansingsmogelijkheid krijgen kandidaten twee 

herkansingmogelijkheden. Deze kunnen zij zowel in het tweede als derde 
tijdvak inzetten;  

4. Aan kandidaten wordt de mogelijkheid geboden om bij de uitslagbepaling 
het resultaat van één vak weg te strepen als zij daarmee kunnen slagen 
voor het diploma. Dit mag echter geen kernvak zijn. Op de cijferlijst bij 
het diploma wordt het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling 
buiten beschouwing is gelaten wel vermeld;  

5. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten 
met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Het resultaat 
van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing van de 5,5-regel. 

6. De afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale examens, het 
beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken wordt 
verlengd tot en met 22 juli. 
 

  
Bovenstaande maatregelen leiden tot wijziging van onder andere het 
Eindexamenbesluit VO. In het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO 
worden de aangekondigde maatregelen juridisch geborgd.  
 

Dientengevolge is een aanpassing van het Examenreglement 2021-2022 
noodzakelijk. Dit addendum wordt toegevoegd aan het betreffende 
examenreglement om het in overeenstemming te brengen met de maatregelen 
zoals hierboven beschreven. 

  



Artikel 4a: nieuw artikel toegevoegd 

Artikel 4a Wijziging examenreglement april 2022 

1. Naar aanleiding van de maatregelen van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs inzake 
de examinering in 2022 wordt dit examenreglement deel 1 gewijzigd door de rector, nadat 
instemming van de medezeggenschapsraad is verkregen. 

2. Naar aanleiding van de maatregelen van de minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs inzake 
de examinering in 2022 wordt het examenreglement deel 2 en het PTA gewijzigd door de rector, 
nadat instemming van de medezeggenschapsraad is verkregen. 

3. Het gewijzigde examenreglement en het gewijzigde PTA worden schriftelijk gemotiveerd en na 
vaststelling onverwijld door de rector toegezonden aan de Inspectie en verstrekt aan de kandidaten 
en hun ouders. 

Artikel 14a: nieuw artikel toegevoegd 

Artikel 14a Profielvak en beroepsgericht keuzevak 

1. Het schoolexamen van het profielvak en het schoolexamen van het beroepsgericht keuzevak 
worden uiterlijk 22 juli afgesloten. 

2. Het centraal eindexamen voor deze vakken wordt niet afgenomen. 

3. Het eindexamen van het profielvak wordt afgesloten met een schoolexamen dat de examenstof 
van het examenprogramma van het profielvak beslaat. 

4. De algemeen directeur biedt de kandidaat een gelegenheid tot herkansing van ten minste een 
significant onderdeel van het schoolexamen in het profielvak. 

5. Het cijfer van het schoolexamen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, wordt uitgedrukt in een 
cijfer met 1 decimaal. 

Artikel 15 lid 2: wordt als volgt gewijzigd 

2. Het eerste, tweede en derde tijdvak worden onder verantwoordelijkheid van de algemeen 
directeur afgenomen in het laatste leerjaar. 

Artikel 15 lid 3: komt te vervallen 

Artikel 16 lid 4: komt te vervallen. 

Artikel 22a: nieuw artikel wordt toegevoegd 

Artikel 22a Aangepaste uitslagbepaling 

1. Indien het nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de algemeen directeur en de 
secretaris van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag op grond van artikel 48 lid 
1 Eindexamenbesluit en artikel 18 lid 1 van het examenreglement het eindcijfer of de kwalificatie 
van één vak buiten beschouwing. 

2. Het vak bedoeld in het eerste lid kan niet zijn: 

a. Het vak Nederlandse taal, zoals bedoeld in artikel 49 lid 1 onder b Eindexamenbesluit voor het 
eindexamen van een leerling in het vmbo; 

b. Het vak Nederlandse taal en literatuur, het vak Engelse taal en literatuur en voor zover van 
toepassing het vak wiskunde A, B, of C, zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 onder b 
Eindexamenbesluit, voor het eindexamen havo en vwo; 

3. Het eindcijfer bedoeld in het eerste lid kan niet zijn: 

a. Het eindcijfer zoals bedoeld in artikel 49 lid 3 en 4 Eindexamenbesluit voor het eindexamen van 
een leerweg in het vmbo; 

b. Het eindcijfer zoals bedoeld in artikel 50 lid 2 voor het eindexamen havo en vwo; 



4. Het eerste lid kan alleen worden toegepast als de kandidaat met inbegrip van het vak dat buiten 
beschouwing wordt gelaten een eindexamen heeft afgerond. 

5. Het cijfer of de kwalificatie, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt: 

a. Opgenomen op de cijferlijst als bedoeld in artikel 52 lid 1 Eindexamenbesluit en artikel 26 van 
het examenreglement; 

b. Betrokken bij de toekenning van het judicium cum laude. 

6. Bij de berekening, zoals bedoeld in artikel 49 lid 4 Eindexamenbesluit, wordt het gewicht van het 
profielvak bepaald voorafgaand aan toepassing van het eerste lid 

Artikel 23 lid 1a: toevoeging  

1. De kandidaat die het eindexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd als: 

a. Het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers en het cijfer van 
het schoolexamen van het profielvak, zoals bedoeld in artikel 14 lid 3 van het examenreglement, 
ten minste 5,50 is; en 

Artikel 27 lid 1 tot en met 3 wordt als volgt gewijzigd 

Artikel 23 Herkansing Eindexamen 

1. De kandidaat heeft voor twee vakken van het eindexamen waarin hij reeds centraal examen 
heeft afgelegd, nadat ingevolge artikel 50 lid 5 Eindexamenbesluit, de eindcijfers bekend zijn 
gemaakt, het recht om in het tweede of derde tijdvak, of indien artikel 45 eerste lid van toepassing 
is, in het derde tijdvak, opnieuw deel te nemen aan het centraal examen. 

2. De kandidaat, zoals bedoeld in artikel 16 van dit examenreglement en artikel 37a van het 
Eindexamenbesluit, die in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande schooljaar is toegelaten 
tot het eindexamen in één of meerdere vakken kan het recht, bedoeld in het eerste lid, ook 
toepassen op die vakken. Met dien verstande dat de kandidaat: 

a. het recht, zoals bedoeld in het eerste lid, niet kan gebruiken voor vakken waarvoor de kandidaat 
in het schooljaar 2020-2021 een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt; 

b. in afwijking van het eerste lid, slechts het recht heeft om opnieuw deel te nemen aan het 
centraal examen van één vak indien hij in het schooljaar 2020-2021 voor twee andere vakken dan 
het profielvak een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt. 

3. De kandidaat stelt de algemeen directeur op een door de algemeen directeur te bepalen wijze en 
voor een door de algemeen directeur te bepalen tijdstip in kennis van de vakken die hij in het 
tweede of derde tijdvak herkanst. 

Artikel 31a: nieuw artikel wordt toegevoegd 

Artikel 31a Spreiding centraal examen over de tijdvakken 

1. De kandidaat kan de toetsen van het centraal examen in het eerste en in het tweede tijdvak 
voor het eerst afleggen. 

2. De kandidaat stelt de algemeen directeur uiterlijk 13 april voor 12:00 uur op een door de 
algemeen directeur te bepalen wijze in kennis van de toetsen van het centraal examen die hij in 
het eerst of tweede tijdvak voor het eerst af wil leggen. 

3. Indien de kandidaat de algemeen directeur op 13 april voor 12:00 uur niet in kennis heeft 
gesteld van de toetsen van het centraal examen die hij in het eerste of tweede tijdvak voor het 
eerst af wil leggen, laat de algemeen directeur uiterlijk 22 april aan de kandidaat weten welke 
toetsen van het centraal examen de kandidaat in het eerste en tweede tijdvak voor het eerst 
aflegt. 

4. In aanvulling op artikel 45 lid 1 en 2 van het Eindexamenbesluit geeft de algemeen directeur een 
kandidaat die, door te voldoen aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 



Milieu zoals beschreven in het generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs (9), niet in staat is om één of meerdere toetsen van het centraal examen af te leggen de 
gelegenheid die toetsen in het eerstvolgende tijdvak af te leggen. 

Voetnoot (9) Generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (leeftijd 13-18 
jaar) | RIVM 

Slotbepaling hoofdstuk 5 wordt als volgt aangevuld 

Aldus vastgesteld door de rector op 14 april 2022, na instemming te hebben verkregen van de MR op 
13 april 2022. De rector heeft het gewijzigde examenreglement 2021-2022 vastgesteld op 8 juli 
2021 na instemming te hebben verkregen van de MR op 7 juli 2021. 

 


