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Addendum op het examenreglement in verband met de maatregelen 
examinering 2022, Locatie Lemmer. 

Aanleiding  
Aan het eind van het kalenderjaar 2021 en in het begin van 2022 heeft de minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs en Media vier maatregelen genomen inzake de examinering in 2022, vanwege 
corona.  

1. Examinering van het beroepsgerichte profielvak in het vmbo  
2. Spreiding in de tijd van de algemeen vormende vakken  
3. Een extra herkansing  
4. Wegstreepregeling bij de uitslagbepaling 

Maatregel 1 Examinering van het beroepsgerichte profielvak in het vmbo  
Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt afgesloten met een schoolexamen in plaats van 
een centraal examen.  
Voor het beroepsgerichte profielvak blijft de complete set eindtermen verplicht, maar deze zal in het 
schoolexamen dekkend moeten worden getoetst.  

Het vervallen van het cspe betekent dat er in Lemmer extra herkansingsmogelijkheden aan de 
leerlingen worden geboden voor bepaalde onderdelen uit het cspe. Het PTA is hierin voorzien. 
Het schema voor 4bb/kb is van 4 t/m 6 april a.s. en wordt door de vakdocenten bekendgemaakt. 
Voor de 4gt-leerlingen vindt het cspe plaats van 11 tot en met 13 april. Er wordt in beide klassen 
gebruik gemaakt van het cspe 2022.  

Maatregel 2 Spreiding in de tijd van de algemeen vormende vakken  
De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen gespreid over drie tijdvakken 
worden afgenomen, de eerste twee bedoeld als tijdvak voor reguliere afname en het derde voor de 
afronding van het examen indien een leerling – bijvoorbeeld door ziekte – het examen niet in het 
tweede tijdvak heeft kunnen afronden.  

Deze maatregel biedt meer ruimte voor de voorbereiding op het examen. Het wordt mogelijk om de 
afname van het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die 
ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen. Daarnaast 
ontstaat er door de mogelijkheid van het spreiden van examens over twee tijdvakken voor een 
leerling meer voorbereidingstijd bij vakken waar dat nodig is en kunnen er waar nodig achterstanden 
worden weggewerkt. Het mogelijk spreiden van de examens over twee tijdvakken door de leerling 
gebeurt in overleg met de school.  

Het bevoegd gezag stelt de examenkandidaat in staat om ofwel in het eerste, ofwel in het tweede 
tijdvak op te gaan voor de eerste afname van een vak.  
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De wens van de examenkandidaat is hierbij richtinggevend. Leerlingen die één of meerdere vakken 
voor het eerst in het tweede tijdvak afleggen kennen hun uitgangspositie pas na afloop van het 
tweede tijdvak en kunnen in dat tijdvak nog niet hun herkansing afleggen. Daarom wordt er een 
derde tijdvak voor herkansingen op de scholen toegevoegd na afloop van het tweede tijdvak, dat het 
bevoegd gezag dient te organiseren.  

Leerlingen die voor het eerst opgaan voor alle vakken in het tweede tijdvak en/of hun herkansingen 
in het derde tijdvak afleggen, nemen daarmee een risico. Bij onverwachtse verhindering 
(bijvoorbeeld wegens ziekte of corona) kunnen zij in de situatie komen dat zij in de beschikbare 
tijdvakken niet in al hun vakken CE kunnen afleggen of herkansen.  

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
- Alle eindtermen van alle vakken blijven ongewijzigd.  
- De al eerder aangepaste aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten blijft van kracht (te 

weten 11 mei 2022, één dag voor aanvang van het eerste tijdvak en in het geval van digitaal 
flexibele examens één dag voor afname van het betreffende centraal examen). Artikel 32 lid 
3 van het Eindexamenbesluit blijft van kracht. Dit artikel stelt dat het bevoegd gezag een 
kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid 
het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van 
het eerste tijdvak, in de gelegenheid kan stellen om het schoolexamen in dat vak of in die 
vakken af te sluiten na de aanvang van het eerste. In Lemmer is de eerste aanlevertermijn 14 
april. 

- Het schoolexamen in een vak moet zoals altijd afgerond zijn en de uitslag daarvan bekend 
zijn, voordat de leerling aan het centraal examen van dat vak kan deelnemen.  

- Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.  
- De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een leerling voor één of meer 

vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan meldt 
de leerling dat uiterlijk op 22 april bij de school. De school honoreert de keuze van de 
leerling. Als een leerling zich later dan 22 april meldt, besluit de school in welk tijdvak de 
leerling centraal examen aflegt. In dat geval laat de school uiterlijk 30 april aan de leerling 
weten van welke vakken de leerling het CE in het eerste tijdvak aflegt en van welke vakken 
hij het CE voor het eerst in het tweede tijdvak aflegt.   

- De leerling kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele herkansing. 
Hierbij is het uitgangspunt dat leerlingen die het volledig centraal examen afleggen in het 
eerste tijdvak eventueel herkansen in het tweede tijdvak.  

- Dit jaar vindt het derde tijdvak voor leerlingen plaats op de eigen school, kort na het tweede 
tijdvak. Hiervoor is een tijdelijke aanpassing nodig van de regelgeving. Zodra de nieuwe 
regelgeving gereed is zal er ook worden gecommuniceerd hoe er om zal worden gegaan met 
leerlingen die na het derde tijdvak hun eindexamen nog niet hebben kunnen afronden, of 
nog niet geheel gebruik gemaakt hebben van hun herkansingsmogelijkheden.  

Kandidaten die hun CE’s in het eerste tijdvak hebben afgelegd, kunnen voor het afleggen van 
herkansingen kiezen tussen het tweede en het derde tijdvak. Wel nemen leerlingen die ervoor kiezen 
om hun herkansingen in het derde tijdvak af te leggen mogelijk het risico dat zij niet elk vak kunnen 
herkansen in de beschikbare tijdvakken. Dit risico speelt bij onverwachtse verhindering van de 
leerling, bijvoorbeeld wegens ziekte of corona. 
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Maatregel 3 Een extra herkansing  
Leerlingen kunnen een extra centraal examen herkansen. In totaal heeft een leerling 2 herkansingen 
voor het CE. Hij kan dit zowel in het tweede als in het derde tijdvak doen. 
 
Maatregel 4 Wegstreepregeling bij de uitslagbepaling 
De wegstreepregeling geldt voor alle eindexamenleerlingen die in 2022 opgaan voor een diploma en 
waarvoor in het schooljaar 2021/2022 een uitslag wordt bepaald.  
Eindexamenleerlingen die anders gezakt zouden zijn, mogen in het eindresultaat van één vak (niet 
zijnde een kernvak) wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma. Dit vak mag geen 
kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak.  
Deze maatregel geldt ook voor leerlingen die digitale centrale examens bb of kb afleggen.  
 
De resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst zodat het totale 
vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling inzichtelijk blijven. Met dit diploma kan een 
leerling, net als andere jaren, doorstromen naar het vervolgonderwijs. 

De wegstreepregeling betreft een aanpassing van de uitslagregels. De uitslag wordt bij toepassing 
van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), 
alleen met een vak minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de 
bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit 
VO), waaronder:  

• de kernvakkenregel; 

• het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn, en  

• de overgebleven onvoldoende(s) indien nodig gecompenseerd wordt door voldoende hoge 
andere cijfers. Hierbij geldt dat de bestaande regels voor compensatie worden toegepast, 
alleen met een vak minder.  

De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de 

herkansingsmogelijkheden.  

Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak dat bij 
de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  

Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar 2021/2022 een 
uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten betekent dit dat het 
volledige eindcijfer buiten beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer 
een vak zowel een schoolexamen als centraal examen heeft, slechts één van deze onderdelen weg te 
laten bij de uitslagbepaling. 
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor alle 
vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer van 
toepassing) het centraal examen.  

Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet wordt 
meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De mogelijkheid om 
het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan dus niet worden gebruikt om 
een verkeerd vakkenpakket te compenseren.  

De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak (of onderdeel zoals het profielwerkstuk) dat 
geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal examen te hebben. Wanneer het gaat om een vak 
(of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt alleen het eindcijfer van het 
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betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer 
berekend zonder dit vak.  

Bij vakken of onderdelen waarvoor een beoordeling wordt gegeven in plaats van een cijfer is alleen 
de kwalificatie <voldoende> of <goed> mogelijk. In de praktijk zullen deze vakken of onderdelen 
daarom niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 

Voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo geldt eveneens dat één van deze vakken buiten 
beschouwing kan worden gelaten, en niet het gemiddelde van de keuzevakken. Voor de gemengde 
leerweg geldt dat de weging van de beroepsgerichte vakken wordt gebaseerd op de vakken waaraan 
is deelgenomen en waarvan de cijfers ook op de cijferlijst zichtbaar zijn. Als een vak (het 
beroepsgerichte profielvak of het beroepsgerichte keuzevak) buiten beschouwing wordt gelaten 
tellen de overige vakken nog steeds even vaak mee als ze deden voordat het vak buiten beschouwing 
werd gelaten. Hieronder wordt geschetst wat dit betekent voor een leerling die het beroepsgerichte 
profielvak en twee keuzevakken volgt:  

• Als het beroepsgerichte profielvak buiten beschouwing wordt gelaten: beide keuzevakken 
tellen 1 keer mee, het totaal wordt gedeeld door 2.  

• Als één van de keuzevakken buiten beschouwing wordt gelaten: het profielvak telt 2 keer 
mee, het overige keuzevak 1 keer, het totaal wordt gedeeld door 3.  

Als een leerling het eindexamen vmbo-tl in zeven vakken heeft afgelegd of in zes algemeen 
vormende vakken plus een beroepsgericht programma in vmbo-gl, dan heeft de leerling 
doorstroomrecht naar de havo. Ook als in het geval van de zeven of zes vakken de resultaten van één 
vak buiten beschouwing worden gelaten, heeft de leerling nog steeds dit doorstroomrecht. De 
leerling heeft immers een diploma behaald op basis van een extra vak. Als de leerling eindexamen 
vmbo-tl in zes vakken of vmbo-gl in 5 algemeen vormende vakken plus een beroepsgericht 
programma heeft afgelegd, kan de school nadere eisen stellen aan de doorstroom naar de havo.  

 

Organisatie van het eindexamen 

Deelname aan de geplande toetsen is verplicht. Dit geldt ook voor de na 22 april 2022 vastgelegde 
planning van de centraal-examentoetsen en de eventuele herkansingsmomenten.  
 
Aanmelden voor en deelnemen aan toetsen van het centraal examen  
Het centraal examen wordt afgenomen in twee tijdvakken, te weten het eerste en het tweede 
tijdvak. 
 
Tijdvak      Afnamedagen  Bekendmaking N-termen 
         (uitslag) 
Tijdvak 1: eerste afnames   12 mei t/m 25 mei 9 juni 
Tijdvak 2: eerste afnames en herkansingen 13 juni t/m 24 juni 1 juli 
Tijdvak 3: herkansingen    5 juli t/m 8 juli  14 juli 
 
 
Afname digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo-kb kan tot uiterlijk 22 
juli. 4kb/bb start in tijdvak 1 op 9 mei. Herkansing na tijdvak 1 is gepland op 17 juni. Als een 
kandidaat voor één of meer vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal 
examen, dan meldt de leerling dat uiterlijk op 22 april bij de examensecretaris.  
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Hij maakt dit schriftelijk kenbaar via een standaardformulier (voorlopige cijferlijst). Als een leerling 
zich later dan 22 april meldt bij de examensecretaris, besluit de school in welk tijdvak de leerling het 
centraal examen in welke vakken aflegt. Dit addendum vermeldt de uiterlijke datum en de wijze 
waarop een persoonlijk rooster voor de afname van de vakken van het centraal examen aan de 
kandidaat ter beschikking wordt gesteld met de vermelding dat het rooster bindend is en de 
handelswijze bij verhindering.  

De kandidaat kan in ten hoogste in twee vakken opnieuw centraal examen kan afleggen (herkansing 
van het centraal examen). De kandidaat maakt bij de examensecretaris schriftelijk kenbaar via een 
standaardformulier (voorlopige cijferlijst) voor welk(e) vak(ken) hij het centraal examen wil 
herkansen en in welk tijdvak hij dat wil doen. De kandidaat ontvangt een persoonlijk rooster voor de 
afname van een herkansing van het centraal examen met de vermelding dat het rooster bindend is 
en de handelswijze bij verhindering.  
Toelichting: de kandidaat kan naar eigen inzicht de beide herkansingen spreiden over twee 
tijdvakken en kan ook een vak (in het tweede tijdvak) herkansen als nog niet het volledige 
eindexamen is voltooid.  

Afname op een externe locatie 
Om recht te kunnen doen aan de RIVM-richtlijnen, kan in Lemmer voor de afname van centrale 
examens, in individuele gevallen, een lokaal als examenlokaal gebruikt worden (naast de gymzaal of 
het OLC).  
 
 
Uitslagbepaling 

• Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling, met uitzondering van de 
mogelijkheid om de resultaten van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten beschouwing te 
laten bij de uitslagbepaling en de aanpassing van de wijze waarop de 5,5-regel wordt 
ingevuld in het vmbo-bb, -kb, en –gl.  

• Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en –gl wordt het resultaat dat 
is behaald voor het beroepsgerichte profielvak (het schoolexamencijfer afgerond op één 
decimaal) meegenomen samen met het behaalde eindcijfer van het schoolwerk in de 
verhouding 1+1:2. Dit is 50% van het eindcijfer hierbij komen nog de 2 keuzevakken elk voor 
25%. Hieruit ontstaat dan het eindcijfer.  

• Ook in examenjaar 2022 is het mogelijk om het diploma met het judicium cum laude te 
behalen. Hiervoor zijn de reguliere voorwaarden van toepassing. Dat wil zeggen dat de 
bepaling ook dit schooljaar plaatsvindt op basis van het geheel van het afgelegde 
eindexamen.  
 

In het geval dat een examenkandidaat gezakt is, kan het eindresultaat van ten hoogste één vak, niet 
zijnde een kernvak, na vaststelling van de uitslag worden weggestreept als de kandidaat daarmee 
kan slagen voor het diploma. Het weggestreepte resultaat (en het vak) wordt wel vermeld op de 
cijferlijst.  

Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij 
de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  
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Rooster Centraal Examen - eerste tijdvak 
 

Datum Tijd GTL 

Do 12 mei 

09.00 – 11.30  

13.30 - 15.30 Biologie 

13.30 - 16.30  

Vr 13 mei 
 

 

09.00 – 11.00 Geschiedenis 

13.30 - 15.30 Frans 

13.30 - 16.30  

Ma 16 mei 

09.00 - 12.00  

13.30 - 15.30 Nederlands 

13.30 - 16.30  

 
09.00 – 11.00 

Duits 

Di 17 mei 

09.00 - 12.00 
 

13.30 - 15.30 Wiskunde 

 
13.30 – 16.30 

 

Wo 18 mei 

09.00 - 12.00  

13.30 - 15.30 Engels 

13.30 - 16.00  

13.30 - 16.30  

Do 19 mei 

13.30 - 15.30 
Natuur- en Scheikunde 1 

13.30 – 16.00  

13.30 – 16.30  

Vr 20 mei 

09.00 – 12.00  

13.30 - 15.30 Economie 

13.30 - 16.30  

Ma 23 mei 

09.00 – 11.30  

13.30 – 15.30 Natuur- en Scheikunde 2 

13.30 – 16.30  
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Rooster Centraal Examen - tweede tijdvak 
 
 

Datum Tijd GTL 

Ma 13 juni 13.30 - 15.30 Natuur- en Scheikunde 1 

 13.30 – 16.30  

Di 14 juni 

09.00 – 11.00 Geschiedenis 

09.00 – 12.00  

13.30 – 15.30 Nederlands 

13.30 – 16.30  

Wo 15 juni 

09.00 – 12.00  

13.30 – 15.30 Economie 

13.30 – 16.30  

Do 16 juni 

09.00 – 12.00  

13.30 – 15.30 Biologie 

13.30 – 16.30  

Vr 17 juni 

09.00 – 11.00 Beeldende Vorming 

09.00 – 12.00  

13.30 – 15.30 Wiskunde 

13.30 – 16.30  

Ma 20 juni 

09.00 – 11.00 Duits 

09.00 – 11.30  

13.30 – 15.30 Natuur- en Scheikunde 2 

13.30 – 16.30  

Di 21 juni 

09.00 – 12.00  

13.30 – 15.30 Engels 

13.30 – 16.30  
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Rooster digitaal flexibel examen 4bb/kb - eerste tijdvak 
 
 

Datum Tijd Vak Lokaal 

 
Maandag    9 mei 

 
4Kb 09:00 - 11:00 
4Bb 09:00 - 10:30 

 

 
Nederlands 

 
OLC 

 
Dinsdag     10 mei 
 

 
4Kb 09:00 - 10:30 
4Bb 09:00 - 10:00 

 
 

 
Biologie/Economie 

 

 
OLC 

 

 
Woensdag 11 mei 
 

 
4Kb 09:00 - 10:30 
4Bb 09:00 - 10:00 

 

 
Engels 

 

 
OLC 

 
 
 

 
Donderdag 12 mei 

 
4Kb 09:00 - 11:00 
4Bb 09:00 - 10:30 

 
 

 
Wiskunde 

 
 
 

 
OLC 

 
 

 

    

 

 


