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Donderdag 12 mei beginnen de centrale examens. Deze worden, zoals het 
er nu naar uitziet, voornamelijk afgenomen in de gymnastieklokalen. 
 
In dit boekje vind je belangrijke informatie en data voor de examens. Het 
uitgebreide examenreglement is in te zien bij de examensecretaris, de heer 
Webbink en is te vinden op onze site. 
 
Wij wensen je heel veel succes bij de examens! 
 
De examencommissie, 
G. van der Zande, voorzitter 
D. Webbink, secretaris 
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We hebben opnieuw een schooljaar dat vraagt om aangepaste regels. 
Vanwege de coronacrisis is besloten dat jullie in het schooljaar 2021-2022 
ruimere mogelijkheden hebben om het examen af te leggen. De minister wil 
daarmee tegemoetkomen aan de zorgen die er leven over de haalbaarheid 
van een regulier centraal examen in een schooljaar waarin door corona 
sprake is van lesuitval.  
  
Onderstaand tref je de huidige afspraken aan. Het kan zijn dat er in de 
komende maanden nog zaken veranderen. Als dat het geval is zullen wij je 
daarover informeren. 
 
Afspraken:  
1. Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over twee tijdvakken 
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kun je, als je 
ziek bent of in quarantaine zit in het eerste tijdvak, het hele centraal 
examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook mag je in principe tot maximaal 
1/3 van je examens doorschuiven naar het tweede tijdvak, mits er sprake is 
van achterstanden en mits aangevraagd voor 21 april. Het mogen meer dan 
1/3 van de examens zijn, als er sprake is van overmacht en/of persoonlijke 
omstandigheden. Opgave via: Magister – activiteiten. 
  
2. Extra herkansing 
Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal 
examen. Zij kunnen 2 vakken herkansen in plaats van 1. 
  
3. Herkansing in derde tijdvak 
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) waarin leerlingen die (een 
deel van) het centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens 
kunnen herkansen in het derde tijdvak.   
 
4. Vak wegstrepen 
Je krijgt de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige examen het 
eindresultaat van één vak weg te strepen (niet zijnde een kernvak) als je 
daardoor alsnog kunt slagen.  
 
5. Landelijk Online platform 
Het bestaande platform Leren voor het Examen wordt gecontinueerd. Op 
de website www.lerenvoorhetexamen.nl staan voor vrijwel alle vakken extra 
informatie zoals uitleg over de examenstof en kan er worden geoefend met 
oude eindexamens. 
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Regels en afspraken 
1. In dit boekje vind je waar en hoe laat de examens beginnen. Bekijk dit 

 goed. Let op eventuele wijzigingen. Zorg dat je bij elk examen 15 
 minuten van tevoren aanwezig bent.  

 
2. Als door ziekte of bijzondere omstandigheden problemen ontstaan, 

neem dan direct contact op met de heer Van der Zande of de heer 
Webbink. 
Bijzonderheden tijdens een zitting van het examen direct melden bij 
één van de surveillanten. 

 
3.  Bij bedrog, geconstateerd vóór, tijdens of na een zitting van het C.E. 

 wordt je verdere deelname aan het C.E. ontzegd of onthoudt de 
directeur je het diploma. 

 
4. Als je te laat komt op het examen krijg je geen extra tijd. Zelfs geldt dat 

wie een half uur of meer te laat komt niet meer naar binnen mag. Voor 
dit deel van het examen word je verwezen naar het volgende tijdvak.  

 
5. Het meenemen van andere dan toegestane boeken en hulpmiddelen is 

verboden. Tassen, etuis, mobiele telefoons, horloges/smartwatches en 
jassen buiten de zaal laten. 

 
6. Je gaat in de zaal zitten op de plaats, waar jouw kaartje ligt. Je zet je 

naam en je examennummer op het papier. 
 
7. Het werk mag niet met potlood gemaakt worden (behalve tekeningen 

en grafieken). 
 
8. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van door de school verstrekt 

examenpapier, kladpapier en grafiekenpapier. Je mag dus geen eigen 
papier meenemen naar de examenzaal. 

 
9. Zorg ervoor dat je de goede hulpmiddelen bij je hebt. Zie daarvoor de 

volgende pagina’s van dit boekje. 
 
10 Indien de gang naar het toilet onvermijdelijk is, vindt die plaats onder 

begeleiding van een surveillant. (Er zijn overigens grenzen aan die 
begeleiding.) 

 
11. Als er iets is, je wilt bv. extra papier, waarschuw je een surveillant door 

je vinger op te steken; dus loop niet zomaar van je plaats.  
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12.  Je krijgt van school voor tijdens het examen een pakje frisdrank. 

Gebruik geen snoep in papiertjes en ook geen blikjes fris. Dat kan erg 
storend zijn i.v.m. geluidsoverlast. 

  Brood mag alleen meegenomen worden in een doorzichtige 
broodtrommel of plastic zakje.  

 
13.  Als je je examen eerder af hebt, gelden onderstaande regels 

 - Je mag niet binnen een uur na aanvang van het examen weggaan en 
vanaf een kwartier voor tijd mag niemand meer vertrekken. Dit om de 
rust in het lokaal te waarborgen. 

  - Je levert het gemaakte werk in bij de surveillant die bij de uitgang zit. 
  - De opgaven en het ‘klad’ laat je op de tafel achter. Dat kan je  

  desgewenst 10 minuten na de zitting ophalen in de gang naar de 
gymzalen, achter de klapdeuren. 

 - Zorg ervoor dat je het juiste en volledige werk inlevert. Jij bent
 daarvoor verantwoordelijk. 

 
14.  Wanneer jouw examen is afgelopen, is het mogelijk dat het examen 

voor een andere groep in de zaal nog verder gaat. Daarom het 
volgende:  

  - blijf rustig zitten 
  - je geeft zelf het werk af aan de surveillant die langs komt 
  - daarna verlaat je na een teken rustig de zaal om degenen die 
     doorwerken zo weinig mogelijk te storen. 
 
15. Tijdens de examenperiode graag de grootst mogelijke rust in en om de 

 school betrachten: 
 - napraten niet voor de deur, maar elders.  
  - fietsen en brommers parkeren op de gebruikelijke plaats (fietsenhok 
   bovenbouw) 
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Gebruik hulpmiddelen bij het C.E. 
1. Rekenmachines 

Bij de examens wiskunde mag alleen een grafische rekenmachine 
gebruikt worden. Daarvan moet het geheugen geblokkeerd zijn door de 
juiste examenstand. Bij andere vakken is alleen een eenvoudige 
(onderbouw) rekenmachine toegestaan. Indien een rekenmachine 
tijdens het examen defect raakt, kan gebruik gemaakt worden van een 
reserve-rekenmachine van school, mits voorradig. Er mag maximaal 1 
rekenmachine op je tafel liggen. Controleer je eigen rekenmachine van 
tevoren en vergeet hem niet mee te nemen naar het examen. Neem ook 
reservebatterijen mee. Tijdens het C.E. mag er geen SD-kaart in 
rekenmachines met een SD-slot zitten.  

 

2. BINAS 
Bij de examens scheikunde, natuurkunde en biologie wordt het BINAS 
Tabellenboekje gebruikt. Alleen de 6e editie is toegestaan. BINAS wordt 
door de school verstrekt.  

 

3.  Bosatlas 
Bij het examen aardrijkskunde is geen atlas toegestaan.  

 

4. Woordenboeken 
 Bij de moderne vreemde talen is gebruik van een woordenboek vreemde 

taal–Nederlands en Nederlands–vreemde taal toegestaan.  
 Bij alle vakken is een woordenboek Nederlands toegestaan. De huidige 

officiële spelling geldt. In plaats van het eendelig woordenboek 
Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek 
Nederlands naar een vreemde taal, bijvoorbeeld naar de thuistaal van 
de kandidaat.  

 

5.  Basispakket hulpmiddelen (zelf meenemen) 

• schrijfmaterialen (voldoende pennen!!!) 

• tekenpotlood 

• blauw en rood kleurpotlood 

• liniaal met millimeterverdeling 

• passer 

• geodriehoek 

• vlakgum 

• markeerstift 

• de juiste rekenmachine 

• nietmachine 
Zorg ervoor dat je deze hulpmiddelen altijd bij je hebt.  
Tijdens het examen mag je geen spullen van elkaar lenen. 

 

6. Gebruik van correctievloeistof of -roller is niet toegestaan. 
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Handige app: Mijneindexamen.nl 
Eindexamenkandidaten worden door het CvTE (College voor Toetsen en 
Examens) geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze mobiele 
website/web-app biedt op maat informatie aan over het centraal examen. 
Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te 
gebruiken hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene 
info, regels en tips zijn in de app te vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal 
voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop.  
 
 
(Extra) examentraining 
In dit schooljaar bieden we als school drie vormen van examentrainingen 
aan om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun examens. 
1. Examentraining door onze eigen docenten 

Deze trainingen vinden in onze school plaats en worden door de eigen 
vakdocenten gegeven. Het betreft het maken van proefexamens (11 t/m 
14 april) en vakspecifieke trainingen (9 t/m 11 mei).  

2. Examentrainingen via Lyceo 
De examentraining van Lyceo houdt in dat je in de meivakantie twee 
dagen aan de slag gaat met een bepaald vak. Deze trainingen worden op 
het Carolus Clusius College in Zwolle gegeven. De training wordt door de 
school betaald op grond van de opgave. Vandaar dat we rekenen op de 
komst van de leerlingen, die zich hebben opgegeven. De presentielijst 
wordt met de school gedeeld.  

3. Examentrainingen via het computerprogramma: Examenkracht 
Je kunt via Magister inloggen op het programma Examenkracht. Met dit 
programma kan je zelfstandig werken voor bepaalde vakken aan de 
zaken die je nog onvoldoende beheerst. Er kan geoefend worden met 
examens uit de jaren 2018, 2019 en 2021. Door te oefenen zie je wat je  
voldoende beheerst en waar je nog aandacht aan moet geven.  
 

 
Geen wiskunde, dan rekenen 
Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen 
rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en 
wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 
 
 
Akkoord cijfers schoolexamen 
Woensdag 20 april worden de cijfers voor het schoolexamen door de 
school vastgesteld. Donderdag 21 april zal het 6e lesuur (12.05 uur) als 
coachles worden ingeroosterd. Tijdens deze coachles ontvang je de 
cijferlijst. Je moet voor ontvangst tekenen, middels een handtekening op de 
cijferlijst. Je moet vervolgens wel zelf de cijferlijst goed controleren, hier is 
ook gelegenheid toe tijdens de betreffende coachles. Mochten er cijfers niet 
kloppen dan moet je voor donderdag 21 april 15.00 uur contact opnemen 
met dhr. Webbink (r.webbink@vechtdalcollege.nl) 

http://www.examenblad.nl/link/mijneindexamen-nl/2015
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Slaag/zak regeling 
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 5 punten hebt voldaan:  

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers 5,5 of hoger is 
+ 

2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje 
Nederlands, Engels en wiskunde komt ten hoogste één 5 voor (dus 
één 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) 
+ 

3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen: 
- al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
- je hebt één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het 
 gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 of 
- je hebt twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 
 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 
+ 

4. Het vak lichamelijke opvoeding is ‘voldoende’ of ‘goed’ 
 

5. Je hebt de rekentoets gemaakt indien je geen wiskunde hebt  
 
LET OP 
Een 3 of lager als eindcijfer voor een vak mag niet! Ook niet voor één van 
de vakken van het combinatiecijfer. 
 
Zo bereken je het gemiddelde cijfer 
Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je 
centraal examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal 
vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een 
gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 
 
Eindcijfer 
Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer. Dit bereken je door het 
cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen en 
door twee te delen.  
5,45 wordt een 5 
5,5 wordt een 6 
 
Extra vak 
Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij je bepaling van 
de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je 
cijferlijst komt te staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst 
 
Vak wegstrepen 
Je krijgt de mogelijkheid om na het afleggen van het volledige examen het 
eindresultaat van één vak weg te strepen (niet zijnde een kernvak) als je 
daardoor alsnog kunt slagen. 
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Examens gemist? 
Heb je een of meer vakken om een geldige reden gemist tijdens het C.E. 
dan mag je die vakken alsnog doen in het tweede tijdvak. Mocht dat niet 
mogelijk zijn dan word je verwezen naar het derde tijdvak (juli). Ook als je 
om een geldige reden verhinderd bent tijdens het tweede tijdvak, word je 
verwezen naar het derde tijdvak. 
Als je een vak inhaalt, heb je nog wel het recht om te herkansen. 
 
 
Tweede tijdvak/Derde tijdvak (herexamen) 
Iedere kandidaat - geslaagd of niet - mag voor twee vakken deelnemen aan 
het herexamen. Dit kan zijn om één van de volgende redenen: 
 
1. om alsnog te kunnen slagen; 
2. om een eventueel tegenvallend cijfer te verbeteren (herprofileren). Het 

hoogste cijfer telt. 
 
 
Diploma en cijferlijst 
Als je geslaagd bent, ontvang je een diploma en een cijferlijst waarop alle 
vakken zijn vermeld die bij de bepaling van de uitslag zijn betrokken. Op je 
cijferlijst staat ook de titel en het cijfer van je profielwerkstuk. Check daarom 
je titel goed.  
Er worden geen duplicaten uitgereikt. Ben je geslaagd, dan kun je twee 
weken na de uitslagdatum je diplomagegevens inzien en een uittreksel 
downloaden in het online diplomaregister van DUO. Dit kan door in te 
loggen op www.duo.nl/inloggen.  
Als je na het derde tijdvak niet geslaagd bent, ontvang je de cijferlijst 
waarop de cijfers van het schoolexamen, het centraal examen en de 
eindcijfers vermeld staan.  
 
 
Commissie van beroep 
Wanneer je het niet eens bent met een maatregel die is genomen wegens 
bv. bedrog, kan je daartegen in beroep gaan bij een Commissie van 
beroep. Deze commissie is door het bevoegd gezag ingesteld. Zie ook het 
Examenreglement.  

http://www.duo.nl/inloggen
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Examenuitslag 1e tijdvak  
De uitslag van het examen volgt op de vergadering van de examen-
commissie op donderdag 9 juni. Vervolgens word je tussen 13.30 uur en 
15.00 uur, telefonisch op de hoogte gesteld van de uitslag door je coach. 
 

Zorg er dus voor dat je bereikbaar 
bent tussen 13.30 en 15.00 uur! 

 

Ben je geslaagd? 
Dan verwachten we je om 15.00 uur in de aula. Je ontvangt dan je 
voorlopige cijferlijst. Ook ontvang je het formulier waarmee je je kunt 
aanmelden voor het herexamen.  
 
Ben je (voorlopig) afgewezen? 
Dan verwachten we je om 16.00 uur in L332. Je ontvangt dan je voorlopige 
cijferlijst en het formulier waarmee je je kunt aanmelden voor het 
herexamen. Er is ook gelegenheid om met je teamleider/coach je opties te 
bespreken.  
 
 
Examenuitslag 2e tijdvak  (1e afname en herkansing tijdvak 1) 
De uitslag van het examen volgt op de vergadering van de examen-
commissie op vrijdag 1 juli. Vervolgens word je tussen 13.30 uur en 15.00 
uur, telefonisch op de hoogte gesteld van de uitslag door je coach. 
 

Zorg er dus voor dat je bereikbaar 
bent tussen 13.30 en 15.00 uur! 

 

Ben je geslaagd? 
Dan verwachten we je om 15.00 uur in de aula. Je ontvangt dan je 
voorlopige cijferlijst. Ook ontvang je het formulier waarmee je je kunt 
aanmelden voor het herexamen.  
 
Ben je (voorlopig) afgewezen? 
Dan verwachten we je om 16.00 uur in L332. Je ontvangt dan je voorlopige 
cijferlijst en het formulier waarmee je je kunt aanmelden voor het 
herexamen. Er is ook gelegenheid om met je teamleider/coach je opties te 
bespreken.  
 
 
Examenuitslag 3e tijdvak  
Aan kandidaten die aan het derde tijdvak deelnemen, wordt de uitslag 
telefonisch doorgegeven op donderdag 14 juli. Zorg dat je bereikbaar 
bent.  
 
Als de coronaregels er voor zorgen dat de hierboven genoemde activiteiten 
niet door kunnen gaan, dan krijg je hierover vooraf bericht.   
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Belangrijke data in 2022 
donderdag 31 maart t/m 
donderdag 7 april     - toetsweek 3 havo-5 en vwo-6 
 

maandag 11 april voor 9.00 uur  - publicatie cijfers toetsweek 
 

maandag 11 april voor 13.00 uur - aanmelden voor herkansing 

 

maandag 11 april t/m  
donderdag 14 april   - proefexamens*  
 

woensdag 13 april   -  08.40 uur herkansingen,  
- 12.05 uur proefexamen 

 

vrijdag 15 april t/m 
maandag 18 april    - Goede Vrijdag/Pasen 
 

woensdag 20 april     - 08.00-08.50 uur inzien en bespreken herkansings- 

    toetsen 
          - voor 09.00 uur publicatie cijfers herkansingstoetsen 
 

donderdag 21 april   - 12.05 uur coachles (tekenen voor) ontvangst
        lijst schoolexamencijfers, reacties op lijst per  

        mail voor 15.00 uur aan examensecretaris. Om   
        15.00 uur liggen de cijfers vast en worden ze   
        doorgestuurd naar de inspectie.     
         

 

vrijdag 22 april     - laatste schooldag examenklassen (LSD) 
 

maandag 25 april t/m 
vrijdag 6 mei      - meivakantie 
 

maandag 9 mei t/m 
woensdag 11 mei    - examentraining 
 

donderdag 12 mei t/m  
woensdag 25 mei   - centraal examen eerste tijdvak (zie rooster) 
 

donderdag 26 mei en 
vrijdag 27 mei    - Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 
 

donderdag 9 juni    - uitslag examen eerste tijdvak 
 

donderdag 9 juni voor 17.00 uur - aanmelden herkansing in tweede tijdvak 
 

maandag 13 juni t/m 
vrijdag 24 juni     - centraal examen tweede tijdvak (zie rooster) 
 

vrijdag 1 juli         - uitslag examen tweede tijdvak  
 

vrijdag 1 juli voor 17.00 uur  - aanmelden herkansing in derde tijdvak 
 

dinsdag 5 juli t/m 
vrijdag 8 juli      - centraal examen derde tijdvak (herexamen) 
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donderdag 14 juli     - uitslag examen derde tijdvak 
 

dinsdag 12 juli, 19.30 uur   - diploma-uitreiking vwo-6 
 

woensdag 13 juli, 19.30 uur   - diploma-uitreiking h5 
 

vrijdag 15 juli, 19.30 uur   - diploma-uitreiking geslaagde herkansers 
            havo-5 en vwo-6 van het derde tijdvak 
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Examenrooster havo 2022, 1e tijdvak 
15 minuten voor het examen aanwezig zijn bij de examenzaal 

datum tijd/vak waar toegestane hulpmiddelen* 

donderdag  
12 mei 

09.00-11.30 
Duits 

G4 woordenboeken 

 
 

13.30-16.30 
aardrijkskunde 

G4  

vrijdag 
13 mei 

   

 
 

13.30-16.30 
wiskunde A en wiskunde B 

G4 grafische rekenmachine** 

maandag  
16 mei 

09-00-12.00 
geschiedenis 

G4  

 
 

13.30-16.30 
natuurkunde 

G4 BINAS, 6e editie 

dinsdag 
17 mei 

09.00-12.00 
kunst bv+ mu 

L276  

 13.30-16.30 
Nederlands 

G4 woordenboek 

woensdag 
18 mei 

   

 13.30-16.30 
biologie 

G4 BINAS, 6e editie 

donderdag 
19 mei  

   

 13.30-16.00 
Frans 

G4 woordenboeken 

vrijdag 
20 mei  

   

 13.30-16.30 
economie 

G4  

maandag 
23 mei 

   

 13.30-16.30 
scheikunde 

G4 BINAS, 6e editie 

dinsdag  
24 mei 

   

 13.30-16.00 
Engels 

G4 woordenboeken 

woensdag 
25 mei 

   

 13.30-16.30 
bedrijfseconomie 

G4  

 

 * bij elk vak is een woordenboek en een eenvoudig rekenmachine toegestaan.  
**bij het vak wiskunde mag geen eenvoudige rekenmachine gebruikt worden. 
NB vanaf 31 mei t/m 8 juli 2022 ruimte voor noodscenario’s 
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Examenrooster havo 2022, 2e tijdvak 
15 minuten voor het examen aanwezig zijn bij de examenzaal 

datum tijd/vak toegestane hulpmiddelen* 

maandag  
13 juni 

  

 
 

13.30-16.30 
aardrijkskunde 

 

dinsdag 
14 juni 

09-00-12.00 
geschiedenis 

 

 
 

13.30-16.30 
natuurkunde 

BINAS, 6e editie 

woensdag  
15 juni 

09.00-12.00 
bedrijfseconomie 

 

 
 

13.30-16.30 
Nederlands 

woordenboek 

donderdag 
16 juni 

09.00-12.00 
kunst bv + mu 

 

 13.30-16.30 
wiskunde A en wiskunde B 

grafische rekenmachine** 

vrijdag  
17 juni 

  

 13.30-16.30 
biologie 

BINAS, 6e editie 

maandag  
20 juni 

  

 13.30-16.30 
economie 

 

dinsdag  
21 juni 

  

 13.30-16.30 
scheikunde 

BINAS, 6e editie 

woensdag  
22 juni 

  

 13.30-16.00 
Engels 

woordenboeken 

donderdag 
23 juni 

  

 13.30-16.00 
Duits  

woordenboeken 

vrijdag 
24 juni 

  

 13.30-16.00 
Frans  

woordenboeken 

 

 * bij elk vak is een woordenboek en een eenvoudig rekenmachine toegestaan.  
**bij het vak wiskunde mag geen eenvoudige rekenmachine gebruikt worden. 
 


