Centraal
Examen 2022

vmbo 4 basis/kader

VOORWOORD
Beste examenkandidaten,
In de komende weken sluit je een bijzondere periode af op het Vechtdal College. We
hopen je straks te kunnen feliciteren en je een waardevol diploma te mogen uitreiken!
Je hebt het PTA (programma van toetsing en afsluiting) nu bijna afgerond. Op basis van
deze toetsen, die je in leerjaar 3 en 4 hebt gemaakt, komt het cijfer van het School
Examen (SE) tot stand. Het examen ga je nu afronden met het maken van het (digitale)
Centraal Examen (CE).
In dit boekje staat meer informatie over het CE. Hierin vind je de afspraken en het
rooster voor de examenperiode. Lees alles goed door, bespreek het thuis en op school,
dan komt het helemaal goed! Heb je vragen? Kom dan gerust even langs, we helpen je
graag.
We wensen je veel succes!

Namens het team,
Examencommissie:
M. de Gooijer
R. Rekker
A. van der Snel
G.M. de Lange
R. Brenkman
I. Zomer-Zeewuster
H. Enoch
H. Sikkens

docente kunstvakken
teamleider vmbo T+
teamleider havo
teamleider havo
teamleider vwo
teamleider vmbo basis/kader
secretaris examencommissie vmbo/havo/vwo
voorzitter examencommissie vmbo/havo/vwo
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REGELS
Donderdag 12 mei 2022 begint het (digitale) Centraal Examen (CE) vmbo basis/kader.
Voor de afname van de examens zijn een aantal regels vastgelegd door het ministerie en
de inspectie. Deze regels gaan over:
•
•
•
•

de gang van zaken tijdens de zittingen van het examen;
gebruik van papier en hulpmiddelen;
wettelijke bepalingen in geval van frauduleuze handelingen;
wat te doen in bijzondere gevallen.

Alle regels dienen door leerlingen, docenten en schoolleiding strikt nageleefd te worden.
Het feit dat de examens landelijk zijn, brengt met zich mee dat de regels nogal strak zijn
geformuleerd en er dus weinig soepelheid is in de toepassing ervan.
Lees het onderstaande dus goed door zodat je weet wat er van jou verwacht
wordt!
1. Bij ieder examen moet je uiterlijk 10 minuten vóór de starttijd aanwezig zijn.
In het bijgevoegde rooster kun je vinden waar en hoe laat je aanwezig moet zijn
voor een examen.
Als je te laat komt op een examen krijg je geen extra tijd. Zelfs geldt dat als je een
half uur of meer te laat komt, je niet meer naar binnen mag. Voor dit examen word
je dan verwezen naar het 2e tijdvak (vanaf donderdag 16 juni).
2. Tassen, jassen en mobiele telefoons mogen niet mee naar binnen. Op de tafel
mogen geen etuis of hoezen van rekenmachines liggen.
3. Het meenemen van andere dan toegestane woordenboeken, tabellen en andere
hulpmiddelen is verboden. De school verstrekt (indien nodig) gewaarmerkt
kladpapier. Je mag dus géén papier meenemen naar het computerlokaal.
4. Rekenmachines, woordenboeken en tabellenboekjes (zonder kaft) worden
gecontroleerd. Rekenmachines mogen niet programmeerbaar zijn!
5. In principe ga je tijdens het examen niet naar het toilet. Als dit toch noodzakelijk is,
dan kan dit alleen onder begeleiding van een surveillant.
6. Als er iets is, bijvoorbeeld je hebt extra papier nodig, dan waarschuw je een
surveillant door je vinger op te steken. Je mag niet zonder toestemming je plek
verlaten tijdens het examen.
7. Als je klaar bent met het examen, dan mag je weggaan. Dit mag alleen op
aangeven van een surveillant en minimaal 30 minuten na de start van het examen.
8. Zorg ervoor dat je de goede hulpmiddelen bij je hebt. Zie daarvoor pagina 5 van dit
boekje over de toegestane en verplichte hulpmiddelen.
9. Op frauduleuze handelingen (dingen die niet zijn toegestaan) staan strenge
straffen, bijvoorbeeld uitsluiting (= geen diploma!). Zie voor verdere informatie het
examenreglement.

4

10. Als door ziekte of bijzondere omstandigheden problemen ontstaan, neem dan direct
contact op met school. Doe dit in ieder geval vóór aanvang van het examen.
Bijzonderheden tijdens het examen kun je direct melden bij één van de
surveillanten.
11. Tijdens de examenperiode zorg je voor rust in en voor het examenlokaal. Napraten
doe je niet voor de deur, maar in de aula of buiten. Ook gebruik je tijdens het
examen geen snoep in papiertjes, fris in blikjes, etc om overlast te voorkomen.

GEBRUIK VAN HULPMIDDELEN BIJ HET CE
1.

Rekenmachines
Bij een aantal examens is het gebruik van een rekenmachine noodzakelijk.
Bij de centrale examens basis/kader van de vakken natuurkunde, wiskunde,
economie en biologie kan gebruik worden gemaakt van een rekenmachine in het
computerprogramma van het examen.
Het zelf meenemen van een niet grafische rekenmachine is ook toegestaan.

2.

Koptelefoon
Alle computers worden uitgerust met een goed werkende koptelefoon.

3.

Andere hulpmiddelen
Bij het examen natuurkunde wordt het Binas (2 e editie) tabellenboekje gebruikt.
School zorgt voor een exemplaar voor elke examenkandidaat.

4.

Woordenboeken
•
•
•
•

Het is toegestaan om bij het vak Engels een woordenboek “Engels –
Nederlands” en “Nederlands – Engels” te gebruiken.
Het is toegestaan om bij het vak Duits een woordenboek “Duits – Nederlands”
en “Nederlands – Duits” te gebruiken.
Op verzoek van de examenkandidaat mag het bevoegd gezag van een school
bij het vak Engels de examenkandidaat toestemming geven een woordenboek
Engels-Engels te gebruiken in plaats van een woordenboek Engels-Nederlands.
Bij alle centrale examens (met uitzondering van de praktijkexamens) is een
ééndelig verklarend woordenboek Nederlands toegestaan.

De examenkandidaat dient de woordenboeken zelf mee te nemen naar het examen.
Het gebruik van bovenstaande woordenboeken is toegestaan, niet verplicht.
5.

Basispakket
In principe kun je alles op de computer maken en heb je geen andere hulpmiddelen
nodig. Het is wel handig om ook een pen, potlood en geodriehoek mee te nemen. Je
kunt dit gebruiken om op een kladpapier aantekeningen of berekeningen te maken.
ZORG ERVOOR DAT JE DEZE HULPMIDDELEN ALTIJD BIJ JE HEBT.
TIJDENS HET EXAMEN MAG JE GEEN SPULLEN VAN ELKAAR LENEN.
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DYSLEXIEVERKLARING / VERKLARING EXTRA TIJD
Extra mogelijkheden
a. Tijdens het (digitale) Centraal Examen kunnen leerlingen met een
dyslexieverklaring gebruikmaken van de mogelijkheid om een half uur extra tijd
te krijgen voor het maken van het examen. Ook is er dan de mogelijkheid dat het
examen wordt voorgelezen (computerstem).
b. Leerlingen met een beperking kunnen ook gebruikmaken van extra tijd. Bij een
visuele, auditieve of lichamelijk beperking is er geen verklaring voor extra tijd
(VET) nodig. Bij andere beperkingen is een deskundigenverklaring nodig om in
aanmerking te komen voor extra tijd.
Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover al bericht gehad.
Als je van mening bent dat jij geen bericht hebt gehad, maar wel deze rechten
hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de heer Enoch
(h.enoch@vechtdalcollege.nl).

ZAKEN RONDOM HET EXAMEN
I. Eindcijfers en uitslag van het examen
Uitslagbepaling:
Je bent geslaagd als:
- je geen onvoldoende cijfers hebt, óf
- je 1 x cijfer 5 hebt en de rest van de cijfers voldoende is, óf
- je 1 x cijfer 4 of 2 x cijfer 5 hebt en de rest van de cijfers voldoende
is, met daarbij minimaal 1 x cijfer 7 of hoger.

-

En:
je LO en KV-1 met “voldoende” of “goed” hebt afgesloten,
je eindcijfer voor Nederlands een 5 of hoger is,
het gemiddelde van de cijfers van het digitale CE minimaal een 5,5
is.

Voor leerlingen die geen wiskunde in het pakket hebben geldt als aanvullende eis dat de
rekentoets gemaakt moet zijn.
Voor schooljaar 2021-2022 gelden daarnaast de volgende aanvullende regels:
- je mag 2 vakken herkansen (in plaats van 1 vak)
- je mag, om te kunnen slagen, één vak met een onvoldoende niet
mee laten tellen voor het behalen van het diploma. Deze regel geldt
niet voor het vak Nederlands, omdat dit een kernvak is. Het
behaalde cijfer komt wel op de cijferlijst te staan.
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Het tot stand komen van het cijfer voor de praktijkafdeling (BWI, PIE, D&P, HBR en ZW)
is als volgt, er komen twee eindcijfers die beiden meetellen:
a. Er komt een gemiddeld cijfer voor de 4 verplichte profieldelen:
(SE profielvak + SE profielvak + SE profielvak + SE profielvak + eindtoets) = cijfer
5
b. Er komt een cijfer voor de keuzevakken:
(SE keuzevak + SE keuzevak + SE keuzevak + SE keuzevak) = cijfer
4
Een keuzevak mag niet lager zijn dan een 4,0.
Je mag meer dan 4 keuzevakken doen, maar de 4 hoogste cijfers tellen mee. Alle
cijfers worden wel op je diploma vermeld. Bij een combinatiecijfer van 6,5 of meer
levert dit een compensatiepunt op voor de overige examenvakken.

Welke vakken meetellen en hoe het cijfer voor het schoolexamen (SE) tot stand is
gekomen, kun je lezen in het PTA (staat vermeldt op de website van school). Dit geldt
ook voor de berekening van het eindcijfer voor het schoolexamen.

II. Herkansingen (herexamen)
Iedere leerling - geslaagd of niet - mag dit jaar voor twee verschillende vakken
deelnemen aan de herkansingen (herexamen). Normaal gebeurt dit in het 2e tijdvak,
maar het kan dit jaar ook in het 3e tijdvak. Dit kan zijn om één van de volgende
redenen:
1.
2.
3.
4.

om alsnog te kunnen slagen;
om een eventueel tegenvallend cijfer te verbeteren;
om de school zonder diploma, maar met een certificaat extra te kunnen verlaten;
voor kandidaten met meer dan het minimum aantal vakken die door weglating
van één van de vakken volgens de eerste uitslagbepaling al zijn geslaagd.

III. Examens spreiden
1. Dit jaar kunnen de examens worden gespreid over twee tijdvakken. De keuze
moet voor 22 april worden gemaakt. Mocht een leerling in het 1e tijdvak
verhinderd zijn vanwege ziekte, dan kan het examen alsnog worden verplaatst
naar het 2e tijdvak en eventueel het 3e tijdvak.
2. Herkansingen vinden plaats in het 2e en/of 3e tijdvak. De leerling mag ervoor
kiezen om eventuele herkansingen te spreiden over het tweede en derde tijdvak.
3. Het 3e tijdvak is enkel bedoeld voor herkansingen of voor leerlingen die
ziek/afwezig waren tijdens de eerste afname in het tweede tijdvak.
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IV. Extra vak
Leerlingen met een extra vak moeten rekening houden met de volgende regel:
Wanneer de leerling alsnog besluit af te zien van het (digitale) CE in een extra vak, dan
moet dat uiterlijk donderdag 21 april 2022 schriftelijk worden doorgegeven aan de
secretaris van het eindexamen.

V. Certificaten
Wanneer een leerling is gezakt voor het examen (ook na een eventuele herkansing), kan
hij/zij opnieuw examen afleggen in het volgende cursusjaar. Dit is een compleet nieuw
examen voor alle vakken uit het pakket.
Wanneer een leerling de school verlaat, kan hij/zij voor alle vakken waarin een
voldoende eindcijfer is behaald, een certificaat krijgen. Via dag/avondonderwijs voor
volwassenen kan verder een volledig diploma worden opgebouwd.

VI. Commissie van Beroep
Wanneer tegen een leerling een maatregel is genomen wegens omstandigheden of
wegens bedrog, kan deze daartegen in beroep gaan bij een Commissie van Beroep. Deze
commissie is door het bevoegd gezag ingesteld.

VII. Examenuitslag
Eerste tijdvak
De uitslag van het examen eerste tijdvak volgt op de examenvergadering van de
examencommissie op woensdag 15 juni 2022.
Geslaagd:
Ben je vóór 14.00 uur niet gebeld, dan ben je geslaagd. Je wordt dan om 15.00 uur op
school verwacht.
Niet geslaagd:
Als je niet geslaagd bent, dan wordt je tussen 13.00 en 14.00 uur gebeld. Zorg dat je
goed bereikbaar bent! Vervolgens word je om 16.00 uur op school verwacht.
Niet alle examens gemaakt?
Kandidaten die niet het complete digitale CE hebben afgerond, worden om 16.00 uur op
school verwacht om de voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.
Tweede tijdvak
De uitslag van het examen tweede tijdvak volgt op de examenvergadering van de
examencommissie op vrijdag 1 juli 2022.
Geslaagd:
Ben je vóór 14.00 uur niet gebeld, dan ben je geslaagd. Je wordt dan om 15.00 uur op
school verwacht.
Niet geslaagd:
Als je niet geslaagd bent, dan wordt je tussen 13.00 en 14.00 uur gebeld. Zorg dat je
goed bereikbaar bent! Vervolgens wordt je om 16.00 uur op school verwacht.
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VIII. Belangrijke data in 2022
maandag 9 mei t/m
woensdag 11 mei

-

voorbereiden examen (rooster volgt nog)

donderdag 12 mei t/m
vrijdag 19 mei

-

(digitale) Examens vmbo 1e tijdvak (zie pagina 11)

woensdag 15 juni

-

uitslag 1e tijdvak

donderdag 16 juni

-

opgave herexamen(s) voor 12.00 uur bij dhr. Sikkens
of dhr. Enoch

maandag 20 t/m
woensdag 22 juni

-

(digitale) Examens vmbo 2e tijdvak en/of herexamens

vrijdag 1 juli

-

uitslag examen 2e tijdvak

maandag 11 juli

-

diploma-uitreiking voor vmbo 4 basis/kader
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EXAMENPLANNING
Eerste tijdvak (digitale) CE
Zie volgende pagina. Let op! School mag bij basis en kader zelf de data bepalen voor de
examens. Volg dus dit schema en niet de landelijke voorstel data die op internet te
vinden zijn.

Tweede tijdvak (digitale) CE
Datum

Examenvak

maandag 20 juni
t/m woensdag 22 juni

Dit rooster is nog niet bekend. De planning wordt gemaakt
zodra bekend is hoeveel examens en/of herkansingen er in
het 2e tijdvak afgenomen gaan worden.

Derde tijdvak (digitale) CE
Mochten er kandidaten zijn die na het 2e tijdvak de examens nog niet hebben afgerond,
dan is er nog de mogelijkheid om het examen in het 3e tijdvak af te ronden (in principe
voor de zomervakantie). Datum en tijdstip wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Veel succes toegewenst bij je examens!

10

EXAMENROOSTER 2022

Donderdag 12 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

08.45 - 10.15
11.00 - 12.30
11.00 - 12.30
13.30 - 14.30

08.30
10.45
10.45
13.15

kt4a,kt4b
kt4a,kt4b,kt4c
kt4b,kt4c
bk4a,bk4b

20/11
8
20
6/6

natuurkunde
economie
biologie
economie/biologie

107(nse2)/208(nse3)
107
208
107

13.30 - 14.30

13.15

bk4a,bk4b

14

natuurkunde

208

Vrijdag 13 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

08.15 - 9.45
10.30 - 12.00
13.00 - 14.00

08.00
10.15
12.45

kt4c
kt4a,kt4b
bk4a,bk4b

21
15/21
13/13

Engels
Engels
Engels

107
208/107
208/107

Maandag 16 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

10.15 - 12.15
13.00 - 15.00

10.00
12.45

kt4a,kt4b,kt4c
kt4a,kt4b,kt4c

15
22

wiskunde (wi3)
wiskunde (wi2)

208
107

13.00 - 15.00

12.45

kt4a,kt4b,kt4c

14

wiskunde (wi4)

208

13.00 - 14.30

12.45

kt4c

9

maatschappijkunde

208

08.15 - 9.15

08.00

bk4a

1

maatschappijkunde

208

08.15 - 9.45

08.00

bk4a,bk4b

13/13

wiskunde

107/208

Dinsdag 17 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

10.00 - 12.00
13.00 - 14.30

9.45
12.45

kt4c
kt4a,kt4b

22
15/22

Nederlands
Nederlands

208
107/208

Woensdag 18 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

08.15 - 9.15
08.15 - 09.45

08.00
08.00

bk4a,bk4b
kt4b,kt4c

5
19

Duits
Duits

208
208

Donderdag 19 mei
tijdsduur

aanwezig

klas/groep

aantal lln.

vak

lokaal

09.00 - 10.30

08.45

bk4a,bk4b

12/13

Nederlands

107/208

Alle basistoetsen duren 60 minuten behalve wiskunde en Nederlands (90 minuten).
Alle kadertoetsen duren 90 minuten behalve wiskunde en Nederlands (120 minuten).
Alle dyslecten krijgen maximaal 30 minuten extra tijd.
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