
ADDENDUM: 
WIJZIGINGEN EXAMENREGLEMENT 2021-2022 DEEL 2 
 
 
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 
DEEL 2 noodzakelijk. Dit addendum wordt toegevoegd aan het betreffende 
examenreglement om het in overeenstemming te brengen met de maatregelen 
zoals hierboven beschreven. 

  



Artikel 19: wordt als volgt gewijzigd 

Artikel 19 Algemene bepalingen bij het Centraal Examen 

1. Het Centraal Examen kan bestaan uit: 

a) schriftelijke examens 

b) digitale examens 

c) praktische examens 

2. Het Centraal Examen kent een eerste tijdvak (TV1), een tweede tijdvak (TV2) en een derde 
tijdvak (TV3). 

3. Tijdvak 1, 2 en 3 worden door de algemeen directeur en de examinatoren afgenomen in 
doorgaans de maanden mei, juni en juli. 

5. Voor de digitale examens geldt een afnameperiode. De afnameperiode loopt tot en met 22 juli 
2022.  

6. Het schoolexamen (PTA) dient te zijn afgesloten, voordat een leerling kan worden toegelaten tot 
het Centraal Examen. 

Artikel 20.3: dit artikel vervalt 

Artikel 24 wordt in lid 3 gewijzigd, lid 4 en 5 vervallen: 

Artikel 24 Verhindering Centraal Examen 

1. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de algemeen directeur, is 
verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak, wordt hem in het tweede tijdvak de 
gelegenheid gegeven het centraal examen in ten hoogste twee toetsen te voltooien. 

2. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de algemeen directeur, is 
verhinderd bij een digitaal of praktisch examen die binnen de afnameperiode valt, kan hij binnen 
dezelfde periode alsnog de toets voltooien waarvoor hij eerder was verhinderd. 

3. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal 
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde 
tijdvak onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag zijn eindexamen te voltooien. 

Artikel 25.3: dit artikel vervalt 

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd 

Artikel 28 Herkansing of herprofilering 

1. De kandidaat mag twee vakken van het centraal examen herkansen om zodoende alsnog te 
kunnen slagen. 

2. De kandidaat die alleen kan slagen door het laten vallen van een extra vak, mag herkansen om 
zodoende alsnog te slagen met het extra vak. 

3. Kandidaten uit de basis beroepsgerichte leerweg en uit de kaderberoepsgerichte leerweg mogen 
daarnaast ook nog een praktijkvak herkansen. 

4. De kandidaat die is geslaagd en zijn eindcijfer wil verhogen, mag alsnog herkansen om een hoger 
cijfer te behalen. We noemen dit ook wel herprofileren. 

5. Elke kandidaat kan in twee vakken herkansen, ongeacht of hij al geslaagd is of niet.  

6. Een kandidaat die wil herkansen dient daartoe een schriftelijk verzoek in. Daarbij dient hij tevens 
zijn cijferlijst in te leveren. Door het aanvragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige 



uitslag. Pas op basis van de definitieve uitslag kunnen officiële documenten als diploma’s, cijferlijsten 
en certificaten worden uitgereikt. 

7. Behaalt de kandidaat een hoger cijfer dan voor de eerste uitslagbepaling, dan geldt dat hogere 
cijfer. Behaalt de kandidaat bij de herkansing een ongunstiger resultaat, dan geldt het eerder 
behaalde hogere cijfer. 

8. De kandidaten moeten zich zo nodig beschikbaar houden voor het afleggen van examentoetsen 
gedurende alle tijdvakken. 

Hoofdstuk 5 Slotbepaling wordt als volgt aangevuld 

HOOFDSTUK V SLOTBEPALING 

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. 

 


