
Addendum Examenreglementen 2021/2022 - havo en vwo 1 van 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Addendum  
examenreglementen havo en vwo 2021 / 2022 
 

Als gevolg van de covid-19 epidemie is door de minister maatregelen genomen voor de 

examens van 2022.  

Deze maatregelen zijn van toepassing voor de havo en vwo leerlingen die in 2022 examen 

doen en hebben invloed op verschillende artikelen in de examenreglementen vmbo, havo en 

vwo. 

 

De artikelen in dit document vervangen de artikelen in de eerder bekend gemaakte examen-

reglementen 2021/2022 voor het havo en het vwo. De overige artikelen van de havo en vwo 

examenreglementen 2021/2022 blijven gewoon geldig. 

 

Bijzondere situaties en uitzonderingen zijn terug te vinden via www.eindexamen.nl. Dit kan 

ook nagevraagd worden bij de examensecretaris. 

 

 

Dit addendum is vastgesteld door het bevoegd gezag van Arentheem Scholengroep op 

19 april 2022 nadat de MR van Arentheem Scholengroep op 19 april 2022 met het 

addendum heeft ingestemd.  

 

 

In dit document zijn de betreffende wijzigingen cursief en rood gedrukt. Vervallen onderdelen 

zijn rood en grijs gemarkeerd. 

 

 

 
  

http://www.eindexamen.nl/
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Artikel 2 Toelating tot het examen 
Leerlingen van de Arentheem Scholengroep worden in de gelegenheid gesteld 
ter afsluiting van de opleiding een eindexamen af te leggen. In het geval van 
schriftelijke examens geldt als voorwaarde voor toelating voor het centraal 
examen dat het schoolexamen volledig is afgesloten voor aanvang van het eerste 
tijdvak. 

 

 

Artikel 4 Indeling eindexamen 

1) Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen dan 

wel uit een schoolexamen en een centraal examen. 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. 

2)  Het schoolexamen omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk 

is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op 

geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen.  

3)  Per vak zijn in het PTA vermeld welke onderdelen van het 

examenprogramma op het schoolexamen worden getoetst, de verdeling 

van de examenstof over de toetsen en praktische opdrachten van het 

schoolexamen, de wijze waarop het schoolexamen plaatsvindt, de duur 

van de toetsen, de weging van de toetsen alsmede de mogelijkheid tot 

herkansen.   

4)   Voor het begin van het centraal examen worden aan de kandidaten 

schriftelijk de beoordelingen overhandigd die behaald zijn voor het 

schoolexamen.  

 

 

Artikel 26 Eindexamenbesluit 

1) Het centraal examen wordt in het laatste leerjaar afgenomen conform het 

Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vmbo. Het kent drie tijdvakken: het 

Eerste, het Tweede en het Derde tijdvak. 

 

De tijdvakken zijn in 2022 als volgt 

tijdvak afnamedagen locatie 

tijdvak 1 12 t/m 30 mei 2022 school 

tijdvak 2 13 t/m 24 juni 2022 school 

tijdvak 3 5 t/m 8 juli 2022 school 

 

De examens voor aangewezen vakken worden op 7 juli 2022, op een 

andere locatie dan de school zelf, afgenomen. 

 

 

2) Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten,  

kunnen een deel van of het volledige centraal examen afleggen in het 

tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren mogelijk om in het 

tweede tijdvak examens te herkansen.  

3) Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en 

het tweede tijdvak.  
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4) De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, 

maar zal uiteraard in goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een 

leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst 

wil opgaan, geeft de leerling vóór de start van de meivakantie via Magister 

aan (uiterlijk 22 april 2022) welke vakken hij of zij wanneer voor het eerst 

wil afsluiten. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak 

van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal 

examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 22 april 

2022 meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het 

centraal examen in welke vakken aflegt.  

5) Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 22 april 

2022 meldt, dan laat de school uiterlijk 29 april 2022 aan de leerling weten 

welke vakken de leerling in het eerste en/of het tweede tijdvak voor het 

eerst aflegt.  

6) Na de meivakantie wordt het persoonlijke rooster voor afname van het 

centraal examen door de examensecretaris aan de kandidaat ter 

beschikking gesteld. Dit rooster is bindend. Bij verhindering treedt artikel 

30 in werking.  

7) Het derde tijdvak vindt plaats op de eigen school (met uitzondering van de 

aangewezen vakken). Leerlingen die voor één of meerdere vakken het        

centraal examen afleggen kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun            

eventuele herkansingen afleggen.  

8) Leerlingen mogen ook aan het derde tijdvak deelnemen om herkansingen 

af te leggen als zij alle eerste afnames in het eerste tijdvak hebben                         

afgerond.  

9) Indien nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook            

een eerste afname van een vak afleggen, als hij of zij dit examen nog niet  

heeft kunnen afleggen.  

 

 

Artikel 31 Afwezigheid bij het centraal examen 

1) Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de 

directeur is verhinderd bij een of meer vakken in het Eerste Tijdvak 

tegenwoordig te zijn, wordt hem in het Tweede tijdvak de gelegenheid 

gegeven het centraal examen in ten hoogste twee vakken te voltooien. 

Indien het tweede tijdvak twee of meer dagen in beslag neemt, wordt 

gelegenheid gegeven het centraal examen in meer dan twee vakken te 

voltooien, afhankelijk van de feitelijke mogelijkheden. 

  2) 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 ten overstaan van 

het CvTE op de eigen school zijn eindexamens te voltooien. 

  3) De kandidaat meldt zich  In de uitzonderlijke situatie dat de kandidaat 

ook in het derde tijdvak zijn/haar centraal examen niet heeft kunnen 

voltooien, meldt de kandidaat zich zo spoedig mogelijk door 

tussenkomst van de directeur aan bij de voorzitter van de 

desbetreffende College voor Toetsen en Examens (CvTE). In dat geval 

deelt de directeur aan het CvTE mede welke cijfers de kandidaat voor 

het schoolexamen en het eventueel al afgelegde gedeelte van het 

centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet: 

a. dat ten behoeve van de kandidaat op grond van artikel 34 lid 4 

toestemming is verleend dat met betrekking tot het vak Nederlandse 

taal en letterkunde dan wel tot het vak Nederlandse taal of tot enig 

vak, waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is, wordt afgeweken van de voorschriften gegeven bij of 

krachtens dit besluit;  
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b. dat ten behoeve van de gehandicapte kandidaat op grond van artikel 

34 lid 1 toestemming is verleend dat hij het centraal examen geheel 

of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan zijn 

mogelijkheden.  
  4) Na afloop van het Derde tijdvak deelt het CvTE het resultaat mee aan de 

kandidaat en aan de directeur. 
  5) In tegenstelling tot het vermelde onder lid 1 tot en met 4 geldt voor een 

kandidaat die deelneemt aan een digitaal centraal examen dat hij bij 
legitieme reden van afwezigheid, dit ter beoordeling van de directeur, het 
examen op een door de directeur te bepalen tijdstip mag inhalen. 

 
 

Artikel 39 Uitslag 

1) De kandidaat die in 2022 eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd, indien 

hij/zij: 

 

• gemiddeld een 5,5 of hoger heeft behaald voor het centraal examen. 

Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer wordt 

uitgegaan van het onafgerond cijfer. Een kandidaat moet ten minste 

een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 of hoger zijn, m.a.w. 

een kandidaat die gemiddeld een 5,49 of lager gehaald heeft, is per 

definitie gezakt), daarna gelden de overige uitslagbepalingen.  

Deze regel vervalt indien een kandidaat een of meer vakken heeft 

afgesloten in schooljaar 2019/2020. 

• voor de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels maximaal één 

vijf als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal 

examen) heeft behaald en de overige eindcijfers zes of hoger. 

• voor al zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 

• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald. 

• voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 

vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde 

van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, dan wel 

• voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor 

een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze 

vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken 

waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft 

behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 

bedraagt. 

• geen van de eindcijfers lager is dan 4. Dit geldt ook voor het eindcijfer 

per onderdeel van het combinatiecijfer. 

• Het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel, is 

beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. 

2) 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. 

 

• Voor havo C&M leerlingen geldt dat als zij wiskunde kiezen, dit vak 

voor hen een kernvak is. 
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• De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform 

de bestaande regels zoals genoemd bij het eerste lid, alleen met een 

vak minder. 

• Deze maatregel staat los van de herkansingsmogelijkheden. Ook na 

het afleggen van een herkansing kan het eindcijfer van één (niet 

kern-)vak worden weggestreept als de kandidaat daarmee voor het 

diploma kan slagen. 
 
 

Artikel 39a Cum Laude 

Aan het diploma wordt het judicium ‘Cum Laude’ toegevoegd indien: 

- het gemiddelde van alle (afgeronde) eindcijfers een 8,0 of  

hoger is; 

   voor havo geldt ook: 

-  voor alle havo vakken minimaal een 6 behaald is; 

voor vwo geldt ook: 

-  voor alle vwo vakken minimaal een 7 behaald is; 

 

Het combinatiecijfer wordt als één geheel gezien. Afzonderlijke onderdelen 

mogen dus wel lager dan een 7 zijn. Als een leerling meer vakken heeft dan het 

minimale aantal, telt alleen het hoogste cijfer in de vrije ruimte mee voor de cum 

laude-bepaling. 

 

Wanneer een kandidaat gebruik maakt van de mogelijkheid zoals beschreven 

bij artikel 39, lid 2, geldt dat dit weggestreepte resultaat alsnog wél meetelt in 

de bepaling of een kandidaat cum laude geslaagd is of niet. 

 

 

Artikel 40 Herkansing 

1) De kandidaat heeft voor één vak  ten hoogste twee verschillende vakken 

waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de behaalde eindcijfers 

vastgesteld zijn, het recht in het Tweede tijdvak, of indien artikel 31, 

tweede lid artikel 26, zevende en achtste lid, van toepassing is, in het 

Derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal 

examen. 

2) De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in 

examenjaar 2022 worden afgesloten (dit geldt specifiek voor studenten 

van de vavo en staatsexamenkandidaten). Een uitzondering geldt voor 

leerlingen in het regulier vo die eerder in het (voor)-voorlaatste jaar een 

vak vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het 

schooljaar 2020/2021 vervroegd examen in één of meerdere vakken 

hebben gedaan, en dit niet naar wens hebben kunnen afronden, kunnen 

zij voor het reeds afgesloten vak een van de twee herkansingen inzetten, 

mits er voor dat vak in 2020 geen RV-toets is afgelegd.  

3) De kandidaat brengt de directeur voor een door deze laatste te bepalen 

dag en tijdstip schriftelijk op de hoogte dat gebruik gemaakt wordt van 

een herkansing. De kandidaat geeft hierbij aan voor welk(e) vak(ken) hij 

het centraal examen wil herkansen en in welk tijdvak hij dat wil doen. 

4) Het persoonlijke rooster voor de afname van een herkansing van het 

centraal examen wordt via de examensecretaris aan de kandidaat ter 

beschikking gesteld. Dit rooster is bindend. Bij verhindering wordt de 

procedure zoals beschreven in artikel 31 gevolgd. 

5) Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder 

afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal 

examen. 

6) Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en 

zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 


