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Informatie over het Centraal Examen      havo-vwo 2022 
 
1. De schriftelijke examens voor havo en vwo tijdvak 1 worden gehouden in Sporthal “Den Donk” 
volgens het rooster (zie bijlage). 
 
2. Voor elk examen ben je ruim een kwartier vóór aanvangstijd bij de zaal aanwezig. Je wacht buiten 
voor de ingang tot je binnengelaten wordt. 
 
3. Vanwege de vloer mag je géén buitenschoenen dragen. Het is dus noodzaak om blauwe 
overschoenen of binnen gymschoenen te dragen.  
 
4. Er mogen geen tassen, etuis, papieren en boeken meegenomen worden in de zaal. In de bijlage 
Toegestane hulpmiddelen kun je terugvinden wat je precies mee mag nemen. 
 
Horloges, tablets, telefoons en andere elektronica zijn ook niet toegestaan. Indien je deze zaken 
meeneemt, zet ze uit en leg ze achterin de examenzaal. Laat ze niet achter in de kleedkamer. 
 
Het is wel toegestaan om een flesje drinken mee te nemen (géén blikjes of pakjes) en eventueel iets 
te eten (koekje, banaan, snoepje, géén eten waar de rest van de zaal last van heeft). 
 
5. In de examenzaal ga je zitten aan het tafeltje waarop jouw naam staat. 
 
6. Je laat alle spullen, die al op het tafeltje liggen, liggen totdat het examen officieel gestart wordt. 
 
7. Wie te laat komt, mag uiterlijk tot een half uur na begin van het examen worden binnengelaten. 
De tijd die je mist, krijg je er niet bij. 
 
8. Zorg voor goed en betrouwbaar schrijfgerei.  
 
9. Werk mag niet met potlood worden gemaakt, behalve tekeningen en grafieken. 
 
10. Het is niet toegestaan fouten te corrigeren met type-ex of iets soortgelijks. 
 
11. Al het werk - ook kladwerk - wordt gemaakt op papier dat door de school wordt verstrekt. 
 
12. Vermeld op alle bladen die je inlevert, op de daarvoor bestemde plaatsen: 

- je naam 
- je kandidaatnummer (= examennummer, drie cijfers) 
- het vak (indien het nog niet staat vermeld) 
- de naam van je vakdocent 
- de datum 
- de afdeling (HAVO OF VWO) 

 
13. Tijdens het examen mag je de zaal niet verlaten. Mocht dit  - onverhoopt - toch noodzakelijk zijn, 
geef dan een teken aan een van de surveillanten. Deze moet dan met je meegaan. Advies: Ga vóór 
aanvang van het examen naar het toilet. 
 
14. Als iemand tijdens het examen onwel wordt en de zaal moet verlaten, wordt - in overleg met de 
kandidaat - beoordeeld of hij/zij na enige tijd het werk al dan niet kan hervatten. Is dit niet mogelijk, 
dan kan - onder bepaalde voorwaarden - het reeds (voor een deel) gemaakte werk ongeldig worden 
verklaard en moet dit examen op de dag van de herkansingen opnieuw worden gemaakt. 
 
15. Bij zeer bijzondere omstandigheden die zich voordoen vlak vóór de aanvang van een exa-
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menzitting (b.v. ernstige ziekte of overlijden in de naaste omgeving, eigen ziekteverschijnselen of een 
schokkende gebeurtenis onderweg), dient men dit meteen te (laten) melden bij de teamleider of de 
examensecretaris. In onderling overleg moet dan worden vastgesteld of de kandidaat in zo'n geval in 
staat is aan het examen deel te nemen. Zo niet, dan wordt hij/zij verwezen naar het tweede tijdvak 
(de herkansingsperiode). 
 
16. In noodsituaties een van de volgende telefoonnummers bellen: 
 2College Durendael: 088-0232 600 E. Haenen: 088-0232 688/ 06-57387210 
 
17. Deelname aan een examenzitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid 
behoudt. Als je de opgaven zelfs maar even hebt ingezien, is er al sprake van "deelname aan een 
examenzitting". 
 
18. Als je klaar bent met een examen, controleer of je alle opgaven gemaakt hebt. Leg dan je 
papieren gesloten op tafel en meld aan één van de surveillanten dat je klaar bent. Deze zal je werk 
plus de opgaven in ontvangst nemen en toestemming geven om de zaal te verlaten.  
Niemand mag vertrekken in de loop van het eerste uur en in de loop van het laatste kwartier van het 
examen. De leerlingen die het examen af hebben, mogen per kwartier de zaal verlaten, na teken van 
een surveillant.  
Als de examenzitting is afgelopen (incl. verlenging) en iedere kandidaat de zaal heeft verlaten, 
kunnen de opgaven worden opgehaald, achter in de kleedkamer. Je mag tussendoor dus geen 
examenwerk meenemen. 
 
19. Belangrijk: 
Bij enige onregelmatigheid, waaraan een kandidaat zich voor, tijdens of na het schriftelijk examen 
schuldig maakt, kan de rector hem/haar de (verdere) deelname aan het examen ontzeggen, dan wel 
minder vergaande maatregelen nemen. In bepaalde gevallen kunnen de rector en de betrokken 
examinator(en) de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden, of kunnen zij bepalen dat 
hem/haar het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen 
(in het 2e of 3e  tijdvak). 
 
20. Tijdvak 2 en 3 zullen plaatsvinden op school. 
 
 
 
E. Haenen 
examensecretaris havo-vwo en IB 
2College Durendael 
Tel. 088-0232 688 / 0657387210 
e-mail: Haenen.e@2college.nl 
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Belangrijke data t/m diploma-uitreiking        
 
Donderdag 12 mei  Centraal examen tijdvak 1 
t/m maandag 30 mei   
 
Donderdag 12 mei IB-examens 

18.00u – 20.15u English A HL (vwo 6) 
18.00u – 19.15u English A SL (vwo 6) 
18.00u – 20.45u English B HL (havo 5) 

 
Vrijdag 13 mei IB-examens 

11.00u – 12.00u English B HL (havo 5) 
 
Donderdag 9 juni Uitslagbepaling Tijdvak 1 
   Op deze dag wordt de N-term bekendgemaakt. Iedereen wordt gebeld  

om te laten weten of je geslaagd bent. Het streven is om iedereen tussen 
14.30u-16.00u te bellen. 
Aan het einde van de middag word je op school verwacht voor het ophalen 
van de uitslag. 
 

Vrijdag 10 juni  Aangeven herkansing tijdvak 2 vóór 09.00uur 
Op donderdag 9 juni word je geïnformeerd over de wijze waarop je een 
eventuele herkansing moet aanvragen. 

 
Maandag 13 juni  Centraal examen tijdvak 2 
t/m vrijdag 24 juni 
 
Vrijdag 1 juli  Uitslagbepaling Tijdvak 2 

Op deze dag wordt de N-term bekendgemaakt. Iedereen, die in tijdvak 2 nog 
examens heeft gemaakt, wordt gebeld om te laten weten of je geslaagd bent. 
Het streven is om iedereen in de ochtend te bellen. 
Begin van de middag word je op school verwacht voor het ophalen van de 
uitslag. 

 
Maandag 4 juli  Aangeven herkansing tijdvak 3 vóór 09.00uur 

Op vrijdag 1 juli word je geïnformeerd over de wijze waarop je een eventuele 
herkansing moet aanvragen. 

 
Dinsdag 5 juli   Centraal examen tijdvak 3 
t/m vrijdag 8 juli 
 
Donderdag 14 juli Uitslagbepaling tijdvak 3 

Op deze dag wordt de N-term bekendgemaakt. Iedereen, die in tijdvak 2 nog 
examens heeft gemaakt, wordt gebeld om te laten weten of je geslaagd bent. 
Het streven is om iedereen in de ochtend te bellen. 
Begin van de middag word je op school verwacht voor het ophalen van de 
uitslag. 

 
Woensdag 20 juli  Diploma-uitreiking havo 

Over de exacte tijden en de vorm word je nog geïnformeerd. 
 
Donderdag 21 juli  Diploma-uitreiking vwo 

Over de exacte tijden en de vorm word je nog geïnformeerd. 
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Bijlagen 
Examenrooster havo-vwo 2022     Tijdvak 1 
 

 Havo Vwo 

Donderdag 12 mei 09.00 - 11.30  

 Duits  

 13.30 - 16.00 13.30 - 16.30 

 Aardrijkskunde Nederlands 

 18.00 – 20.45 18.00 – 20.15 

 IB-examens IB-examens 

Vrijdag 13 mei 11.00 – 12.00  

 IB-examens  

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Wiskunde A en B Biologie 

Maandag 16 mei 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 

 Geschiedenis Geschiedenis 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Natuurkunde Scheikunde 

Dinsdag 17 mei 09.00 - 12.00  

 Kunst  

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Nederlands Bedrijfseconomie 

Woensdag 18 mei 09.00 – 12.00 09.00 - 12.00  

 Maatschappijwetenschappen Kunst 

 13.30 – 16.30 13.30 - 16.00 

 Biologie Engels 

Donderdag 19 mei 13.30 - 16.00 13.30 - 16.30  

 Frans Natuurkunde 

Vrijdag 20 mei 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Economie Wiskunde A, B en C 

Maandag 23 mei  09.00 - 11.30  

  Duits 

 13.30 - 16.30  13.30 - 16.30 

 Scheikunde Aardrijkskunde 

Dinsdag 24 mei 13.30 - 16.00 13.30 - 16.30  

 Engels Economie 

Woensdag 25 mei  09.00 - 12.00 

  Maatschappijwetenschappen 

 13.30 - 16.30  13.30 - 16.00 

 Bedrijfseconomie Frans 
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Examenrooster havo-vwo 2022     Tijdvak 2 

 Havo Vwo 

Maandag 13 juni 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Aardrijkskunde Nederlands 

Dinsdag 14 juni 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 

 Geschiedenis Geschiedenis 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Natuurkunde Scheikunde 

Woensdag 15 juni 09.00 – 12.00 09.00 - 12.00  

 Bedrijfseconomie Kunst Algemeen 

 13.30 – 16.30 13.30 - 16.30 

 Nederlands Biologie 

Donderdag 16 juni 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 

 Kunst Algemeen Maatschappijwetenschappen 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Wiskunde A, B Economie 

Vrijdag 17 juni 13.30 – 16.30 13.30 – 16.30  

 Biologie Wiskunde A, B, C 

Maandag 20 juni 09.00 – 12.00 09.00 – 11.30 

 Maatschappijwetenschappen Frans 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30  

 Economie Natuurkunde 

Dinsdag 21 juni 13.30 - 16.30  13.30 - 16.30 

 Scheikunde Aardrijkskunde 

Woensdag 22 juni 13.30 - 16.00 13.30 - 16.30 

 Engels Bedrijfseconomie 

Donderdag 23 juni 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 

 Duits Duits 

Vrijdag 24 juni 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 

 Frans Engels 
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Examenrooster havo-vwo 2022     Tijdvak 3 
 

 Havo Vwo 

Dinsdag 5 juli 09.00 - 12.00 09.00  12.00 

 Nederlands Nederlands 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Scheikunde 

Biologie 

Geschiedenis 

Natuurkunde 

Scheikunde 

Geschiedenis 

Woensdag 6 juli 09.00 - 12.00 09.00  12.00 

 Economie 

Kunst 

Wiskunde B 

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Wiskunde A 

Natuurkunde 

Aardrijkskunde 

Wiskunde A 

Wiskunde C 

Biologie 

Bedrijfseconomie 

Donderdag 7 juli 09.00 – 11.30 09.00  12.00 

 Frans (aangewezen vak*) 

Duits 

Duits 

 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 

   

 13.30 - 16.30 13.30 - 16.30 

 Maatschappijwetenschappen 

Bedrijfseconomie 

Aardrijkskunde 

Kunst (aangewezen vak*) 

Vrijdag 8 juli 09.00 – 12.00 09.00 – 12.00 

 Wiskunde B Economie 

 13.30 - 16.00 13.30 - 16.00 

 Engels Frans 

Engels 

 

 

* Een aangewezen vak vindt niet plaats op school maar op een andere locatie. Hiervoor moet je een 

half uur voor aanvang van het examen op de dan aangegeven plek aanwezig zijn. 
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Toegestane hulpmiddelen eindexamen havo/vwo 2022      
 

Alle vakken - schrijfmateriaal (blauw of zwarte pen, potlood, gum, markeerstift) 
- tekenpotlood 
- blauw en rood kleurpotlood 
- liniaal met millimeterverdeling 
- passer 
- nietmachine 
- geometrische driehoek 
- vlakgum 
- rekenmachine* 

Alle schriftelijke 
examens 

Eendelig verklarend woordenboek Nederlands** of 
Eendelig woordenboek Nederlands-thuistaal en thuistaal-Nederlands** 

Moderne 
vreemde talen 

Woordenboek naar en van de doeltaal;  
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast ook woordenboek Engels-Engels  

Wiskunde A, B, C - grafische rekenmachine* 

biologie, 
natuurkunde, 
scheikunde 

Binas 6e editie*** 

 
 
* Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is alleen een grafische rekenmachine 
toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan de beschikking te hebben over ook 
nog een gewone rekenmachine. Zie verdere toelichting. 
 
** Zie toelichting op de volgende bladzijde. 
 
*** Binas wordt door de school verstrekt.  
 
Woordenboeken en rekenmachines moet de leerling zelf meebrengen. Let op: in woordenboeken 
mag niet geschreven zijn.  
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Toelichting (woorden)boeken 
 
Woordenboek Nederlands 
Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens.  
In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruikgemaakt worden van een  
woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de 
kandidaat).  
 
Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek aanleiding geven tot verwarring. Een voorbeeld: 
eentonigheid heeft in het vak muziek een betekenis die niet strookt met de beschrijving in een 
woordenboek. In situaties zoals het gegeven muziekvoorbeeld is de vakinhoudelijke omschrijving de 
geldige. Voor een inhoudelijk afwijkende omschrijving worden geen punten toegekend, ook niet als 
de kandidaat deze omschrijving letterlijk aan het woordenboek heeft ontleend. 
 
Woordenboek bij de moderne vreemde talen 
Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek doeltaal – thuistaal en thuistaal – doeltaal 
toegestaan.  
Bij centrale examens met schrijfvaardigheid kan een woordenboek thuistaal - doeltaal de kandidaat 
behulpzaam zijn.  Bij centrale examens zonder schrijfvaardigheid is een woordenboek thuistaal - 
doeltaal niet zinvol maar ook niet verboden.  
Een woordenboek doeltaal - thuistaal en thuistaal - doeltaal in één band is dus toegestaan.  
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  
 
Voor de meeste leerlingen is Nederlands de thuistaal. Bij de centraal examens Frans is dus een 
woordenboek Frans – Nederlands toegestaan. Een kandidaat die Pools als thuistaal heeft mag in 
plaats van Frans – Nederlands kiezen voor een woordenboek Frans – Pools. 'Thuistaal' hoeft in dit 
verband niet letterlijk genomen te worden. Voorbeeld: Als Berbers de thuistaal is en een 
woordenboek doeltaal - Berbers is niet voorhanden, mag ook gekozen worden voor doeltaal – 
Arabisch. 
 
Bij het vak Engels mag het bevoegd gezag toestemming geven om een woordenboek Engels-Engels te 
gebruiken in plaats van een tweetalig woordenboek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de volledige regeling hulpmiddelen:  

Regeling hulpmiddelen ce havo vwo (examenblad.nl) 

https://www.examenblad.nl/hulpmiddel/toegestane-hulpmiddelen-vwo-havo-13/2022/f=/bijlage_1b_bij_cvte-21.00581_wijzigingsregeling_hulpmiddelen_ce_vo_2022_vs_def.pdf

