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De weg naar je diploma! 
  



 

 

Algemene informatie centraal examen 2022 MAVO/HAVO/VWO 
 
Beste examenkandidaat en ouder(s), 
 
In dit boekje is de organisatie rondom het centraal examen beschreven. Er is belangrijke 
informatie opgenomen over de examens en de afsluiting van het examenjaar. Informatie over 
de inhoud van de leerstof (wat je moet leren voor je examens) is hierin niet opgenomen. Je 
vakdocent bespreekt met je (of heeft met je besproken) wat de leerstof is en hoe je je het beste 
kunt voorbereiden op de examens. 
 
Markeer je examens 
Zorg ervoor dat je de examens die jij moet maken, markeert met een opvallende kleur. Noteer 
de tijdstippen op een kalender thuis, zodat ook je ouders/verzorgers je kunnen meehelpen op 
tijd bij ieder examen aanwezig te zijn. Ook in Zermelo wordt je individueel examenrooster  
(vak / datum / tijd / lokaal) opgenomen. Hierover ontvang je nog nader bericht wanneer dit in 
Zermelo zichtbaar is. 
 
Examenreglement 
Belangrijke informatie staat in het examenreglement. Ook op www.examenblad.nl staat 
belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hulpmiddelen die je mag gebruiken bij je examens. 
 
Kom op tijd 
Voor het centraal examen geldt dat je 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig 
moet zijn. Bij het examen wiskunde 30 minuten voor aanvang in verband met het in 
examenstand zetten van de grafische rekenmachine. 
 
Te laat komen of niet komen bij een examen heeft grote gevolgen. Kom je meer dan een half 
uur te laat bij een examen, dan word je niet meer toegelaten tot het examen. Dit heeft gevolgen 
voor je herexamen. Zie daarvoor ook het examenreglement. 
 
Lees dit boekje goed door en bespreek de inhoud met je ouders/verzorgers. Stel eventuele 
vragen voorafgaand aan de examenperiode aan de examencommissie. 
 
Wij wensen je veel succes met de voorbereidingen en uiteraard met de examens zelf. Zet ‘m 
op! 
 
 
 
G. Berends, Locatiedirecteur Senior/Bovenbouw 
G. Harps, secretaris eindexamen havo/vwo 
S. Kuiper, secretaris eindexamen mavo 
E. Konter, secretaris eindexamen X-tuur 
 
 
 
  



 

 

Enkele belangrijke zaken zijn: 
 

• Je moet je schoolexamen volledig hebben afgerond voordat het centraal examen 
begint. Wanneer je voor één of meerdere vakken het schoolexamen niet tijdig hebt 
afgerond, mag je voor geen enkel vak deelnemen aan het centraal examen. 

 
• Bij het centraal examen blijf je, na aanvang, minimaal één uur in het examenlokaal, 

dan pas mag je je werk inleveren bij een toezichthouder en het lokaal verlaten.  
 

• Bij een examen is in het examenlokaal aangegeven waar je moet zitten middels een  
kaartje met daarop je naam en examennummer. 

 
• Zorg ervoor dat je de hulpmiddelen, die je nodig hebt en toegestaan zijn om je examen 

goed te kunnen maken, bij je hebt. Denk aan pen (en reserve pen), potlood, gum, 
liniaal, passer, geodriehoek en rekenmachine. De school zorgt voor kladpapier en 
indien van toepassing BINAS-boekjes. Het is tijdens het examen niet toegestaan 
genoemde hulpmiddelen te leen te vragen bij medeleerlingen. 

 
• Mobiele telefoons, horloges (smartwatches) of andere apparaten zijn in het 

examenlokaal niet toegestaan. Berg deze veilig op in je kluisje of laat ze thuis. Ook 
jassen, petten en tassen zijn in het examenlokaal niet toegestaan. 
NB. De gymzalen van de Erven beschikken niet over kluisjes! Advies is dan om niet 
noodzakelijke spullen thuis te laten. 

 
• Je mag bij de schriftelijke examens alleen een blauw of zwart schrijvende pen 

gebruiken, dus geen potlood. Uiteraard mag je wel tekenen met potlood. Correctielak, 
zoals Tipp-Ex, is niet toegestaan. 

 
• Nummer bij schriftelijke examens alle blaadjes die je inlevert, bijvoorbeeld 1/3, 2/3 en 

3/3. Zorg dat op de blaadjes je naam en examennummer staat en lever alle blaadjes 
in bij de toezichthouder. 

 
• Belangrijk is het tijdpad verderop in dit boekje. Hier staan alle gegevens die voor jou 

van belang zijn, zoals afronden schoolexamen, uitslag examen, diploma-uitreiking, 
enz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Wanneer ben je geslaagd? 
 
MAVO 
Je bent geslaagd als: 

• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen (alle leerwegen) en het 
schoolexamencijfer ten minste 5,5 is; 

• je voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald; 
• je voor één van de vakken een 5 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger; 
• je voor één van de vakken een 4 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger, 

waaronder tenminste één 7 of hoger; 
• je twee vijven hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger, waaronder tenminste 

één 7 of hoger; 
• je voor kunstvakken inclusief kckv en lichamelijk opvoeding de kwalificatie 

'voldoende' of 'goed' hebt behaald; 
• je een loopbaandossier gemaakt hebt volgens het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA); 
• je voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer (indien er sprake is van een 

combinatiecijfer) lager dan een 4 hebt behaald; 
• je het vak rekenen 2F met een schoolexamen hebt afgerond, wanneer je geen 

wiskunde in je vakkenpakket hebt; 
• in geval van gemengde of theoretische leerweg het profielwerkstuk met de 

kwalificatie 'voldoende' of 'goed' is beoordeeld. 
 
HAVO en VWO 
Je bent geslaagd als: 

• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten 
minste 5,5 is; 

• je voor één van de vakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing 
wiskunde A, B of C als eindcijfer 5 of meer hebt behaald en je voor het andere vak 
dan wel andere hier genoemde vakken het eindcijfer 6 of meer hebt behaald; 

Je onverminderd het vorige punt: 
• je voor één van de vakken een 5 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger; 
• je voor één van de vakken een 4 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger en de 

gemiddelde eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; 
• je twee vijven hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger en de gemiddelde 

eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; 
• je voor één van de vakken een 4 en voor één van de vakken een 5 en voor de 

overige vakken een 6 of hoger en de gemiddelde eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; 
• je voor geen van de vakken lager dan een 4 hebt behaald; 
• je voor lichamelijke opvoeding de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald; 
• je het vak rekenen 3F (geldt alleen voor HAVO) met een schoolexamen hebt 

afgerond, wanneer je geen wiskunde A, B of C in je vakkenpakket hebt; 
• bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de 

volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak voor zover voor deze 
onderdelen een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige 
vorming en het profielwerkstuk. 

 
 
  



 

 

Aanvullende maatregel examenjaar 2021-2022 
 
Om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar is een aanvullende 
maatregel genomen: 

• bij vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om te slagen, het eindcijfer van 
één vak met een 5 of lager buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van 
de definitieve uitslag. Deze mogelijkheid geldt niet voor het kernvak Nederlands 
(MAVO) en de kernvakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing 
wiskunde A, B of C (HAVO en VWO); 

• de mogelijkheid is alleen van toepassing op het schooljaar 2021-2022 wanneer de 
uitslag wordt bepaald. Je moet voor alle vakken het volledige examen hebben 
afgelegd en dus het volledige schoolexamen en het centraal examen hebben 
gemaakt; 

• de mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet 
om alsnog te slagen. 

 
De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels 
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, waaronder: 

• de kernvakkenregel; 
• het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn; 
• iedere overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende 

hoge andere cijfers. Bijvoorbeeld een 5 door een 7, een 4 door een 8 of twee 7’s. 
 
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak 
dat voor het vaststellen van de uitslag buiten beschouwing is gelaten. 
 
 
 
  



 

 

Eerste, tweede en derde tijdvak 
 
Het examenjaar 2022 bestaat uit drie tijdvakken. Het tweede tijdvak is verlengd van vier naar 
tien dagen. Ben je tijdens het eerste tijdvak ziek of moet je in quarantaine, kun je 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 een examen te herkansen uit het eerste tijdvak. 
 
Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak 
wanneer dat onverhoopt nodig is. Wanneer dit laatste het geval is, ontvang je begin april een 
advies van school met een voorstel tot spreiding van één of meerdere vakken over het eerste 
en tweede tijdvak. 
 
Extra herkansingstijdvak (derde tijdvak) 
Er is een derde tijdvak toegevoegd aan de afnameperiodes van het centraal examen. In dit 
extra tijdvak kun je een examen uit het eerste of eventueel tweede tijdvak herkansen. 
 
Extra herkansing  
Alle examenkandidaten kunnen dit examenjaar het centraal examen van twee verschillende 
vakken herkansen in tegenstelling tot een regulier schooljaar wanneer maar één vak kan 
worden herkanst. Voor vmbo bb en kb leerlingen geldt dat zij daarnaast nog een herkansing 
mogen doen in het beroepsgerichte profielvak. 
Doe je dit examenjaar in één of meerdere vakken vervroegd examen, dan geldt de extra 
herkansingsmogelijkheid niet en heb je dit examenjaar één mogelijkheid tot herkansing van 
een centraal examen. 
Het hoogst behaalde cijfer geldt, behaald bij de herkansing of het eerder afgelegde centraal 
examen. 
 
Let op: 
 
Indien je in het eerste tijdvak nog niet het volledig het examen hebt afgerond mag je een vak 
uit tijdvak één herkansen in tijdvak twee. Je weet in dat geval nog niet de volledige 
uitgangspositie voor alle vakken dus het is verstandig om zorgvuldig af te wegen of dit de juiste 
keuze voor je is. Een verkeerde keuze geeft geen recht op een extra herkansing! 
 
 
MAVO 
 
Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) 
Een aantal CSPE’s komen dit examenjaar te vervallen. Het beroepsgerichte profiel vak in 
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg wordt afgesloten met een 
schoolexamen (SE). Opdrachten/onderdelen van het CSPE met status SE worden afgenomen 
om het schoolexamen van je beroepsgericht profiel vak volledig af te ronden. Van je vakdocent 
ontvang je de informatie over data en tijden waarop en de lokalen waar je de diverse 
onderdelen van het CSPE moet maken. Je vakdocent geeft je ook algemene en vakspecifieke 
informatie over het CSPE dat je gaat maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tijdschema van 19 april tot en met 14 juli 2022. 
 
Datum Tijdstip Activiteit 

Dinsdag 19 april  
Uiterste datum opgave keuze CE1 en CE2  
(Via laatste versie Magister App) 
 

Woensdag 20 april 
8.30  
Mentoren maken 
zelf een verdeling 

5 havo cijfercontrole en ondertekenen akkoordverklaring: 
5Hml1 de heer Maasman 
5Hml2 mevrouw Schilder 
5Hml3 de heer Lam 
5Hml4 de heer Rübsamen 
5Hml5 de heer Andringa 

S016 
S017 
S018 
S019 
S010  

 8.30  
6 vwo cijfercontrole en ondertekenen akkoordverklaring: 
6Vml1 de heer Velthausz 
6Vml2, de heer Kroes 

S009 
S008 

  
8.30  

4 mavo cijfercontrole en ondertekenen akkoordverklaring: 
4Ma, de heer Dijkstra                                  S201 
4Mb, mevrouw Kuiper                                 S202 

 

Werkwijze cijfercontrole 
Je krijgt 2 identieke akkoordverklaringen en een mutatieformulier. Ook krijg je een 
formulier met welke vakken je hebt gekozen voor tijdvak 1 en tijdvak 2. Deze dien je 
ondertekend in te leveren bij je mentor. 
Controleer of de cijfers in je eigen administratie overeenkomen met die op de 
akkoordverklaringen. Als alle cijfers kloppen onderteken je beide verklaringen. Eén geef je 
aan je mentor, de ander is voor jezelf. Kloppen de cijfers niet? Vul op het mutatieformulier 
het vak in waarvan je denkt dat het cijfer niet klopt. Geef ook aan welk cijfer het volgens jou 
zou moeten zijn. Ga met dit formulier naar je vakdocent en overleg met hem wat het juiste 
cijfer zou moeten zijn. Het mutatieformulier met het juiste cijfer wordt door jou en de 
betreffende docent ondertekend. Dit mutatieformulier moet op Woensdag 20 april af 
worden gegeven bij de mentor (mentor tussen 12.00 en 12.30 uur afgeven bij de 
afdelingsleiding)  
Als je op deze dag geen ondertekende verklaring inlevert, dan worden de cijfers, 
zoals die op de akkoordverklaring staan, doorgegeven aan de inspectie en zijn 
daarmee definitief geworden! 

Woensdag 20 april Vanaf 10.00 
 
Examenfoto 4 mavo (10.00 uur), 6 vwo (10.15 uur), 5 havo (10.30 
uur) 

25 april t/m 6 mei  Meivakantie 
Vrijdag 29 april 8.30-16.30 Examentraining Athena /inschrijving vooraf 
Maandag 2 mei t/m 
woensdag 4 mei 8.30-16.30 Examentraining Athena/inschrijving vooraf 

Maandag 9 mei 8.30-16.30 Examentraining Athena Latijn inschrijving vooraf 
Woensdag 11 mei 9.00-12.00 Oefensessies examens LOS. M/H/V schema volgt. 
Donderdag 12 mei  Start Centraal Examen TIJDVAK-1 (zie rooster mavo/havo/vwo)  
Donderdag 9 juni Vanaf 13.00 uur Uitslag eerste tijdvak bekend.(mentoren bellen tussen 13-14 uur) 
Vrijdag 12 juni 9.00 uur Inschrijven herexamens/herprofilering. 

Maandag 13 juni  Start Centraal Examen TIJDVAK-2 (zie rooster havo/vwo) 

Vrijdag 1 juli 
 
Vanaf 13.00 uur 
 

 
Uitslag tweede tijdvak bekend. (mentoren bellen tussen 13-14 uur) 
 

 
Dinsdag 5 juli 

 
 

 
Start Centraal Examen TIJDVAK-3 (zie rooster havo/vwo) 

 
Donderdag 14 juli 

 
Vanaf 13.00 uur 
 

 
Uitslag derde tijdvak bekend. (mentoren bellen tussen 13-14 uur 
 

 
Over de planning rondom de uitslag eerste tijdvak (voorlopige cijferlijst e.d.), tweede en 
derde tijdvak, aanmelden voor herkansingen evenals de diploma-uitreiking word je nog 
nader geïnformeerd. 

 
 



 

 

Rooster Centraal Examen - eerste tijdvak (locatie volgt) 
 

Rooster tijdvak 1 
Datum Tijd MAVO HAVO VWO 

Do 12 mei 

09.00 – 11.30  Duits  

13.30 - 15.30 Biologie   

13.30 - 16.30  Aardrijkskunde Nederlands 

Vr 13 mei 
 

 

09.00 – 11.00 Geschiedenis   

13.30 - 15.30 Frans  
 

13.30 - 16.30  Wiskunde A  
Wiskunde B Biologie 

Ma 16 mei 

09.00 - 12.00  Geschiedenis Geschiedenis 

13.30 - 15.30 Nederlands   

13.30 - 16.30  Natuurkunde Scheikunde 

 09.00 – 11.00 Duits   

Di 17 mei 

09.00 - 12.00  Kunst Algemeen Latijn 

13.30 - 15.30 Wiskunde   

 
13.30 – 16.30 

 Nederlands Bedrijfseconomie 

Wo 18 mei 

09.00 - 12.00   Kunst Algemeen 

13.30 - 15.30 Engels   

13.30 - 16.00   Engels 

13.30 - 16.30  Biologie  

Do 19 mei 

13.30 - 15.30 Natuur- en Scheikunde 1   

13.30 – 16.00  Frans  

13.30 – 16.30   Natuurkunde 

Vr 20 mei 

09.00 – 12.00   Grieks 

13.30 - 15.30 Economie  
 

13.30 - 16.30  Economie 
Wiskunde A 
Wiskunde B 
Wiskunde C 

Ma 23 mei 

09.00 – 11.30   Duits 

13.30 – 15.30 Natuur- en Scheikunde 2   

13.30 – 16.30  Scheikunde Aardrijkskunde 

Di 24 mei 

13.30 – 15.30 Beeldende Vorming   

13.30 – 16.00  Engels  

13.30 – 16.30   Economie 

Wo 25 mei 
13.30 – 16.00   Frans 

13.30 – 16.30  Bedrijfseconomie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rooster Centraal Examen - tweede tijdvak (locatie volgt) 
 
 

Rooster tijdvak 2 
Datum Tijd MAVO HAVO VWO 

Ma 13 juni 13.30 - 15.30 Natuur- en Scheikunde 1  
 

 13.30 – 16.30  Aardrijkskunde Nederlands 

Di 14 juni 

09.00 – 11.00 Geschiedenis   

09.00 – 12.00  Geschiedenis Geschiedenis 

13.30 – 15.30 Nederlands   

13.30 – 16.30  Natuurkunde Scheikunde 

Wo 15 juni 

09.00 – 12.00  Bedrijfseconomie Kunst Algemeen 

13.30 – 15.30 Economie   

13.30 – 16.30  Nederlands Biologie 

Do 16 juni 

09.00 – 12.00  Kunst Algemeen  

13.30 – 15.30 Biologie   

13.30 – 16.30  Wiskunde A 
Wiskunde B 

Economie 

Vr 17 juni 

09.00 – 11.00 Beeldende Vorming   

09.00 – 12.00   Latijn 

13.30 – 15.30 Wiskunde   

13.30 – 16.30  Biologie 
Wiskunde A 
Wiskunde B 
Wiskunde C 

Ma 20 juni 

09.00 – 11.00 Duits   

09.00 – 11.30   Frans 

13.30 – 15.30 Natuur- en Scheikunde 2   

13.30 – 16.30  Economie Natuurkunde 

Di 21 juni 

09.00 – 12.00   Grieks 

13.30 – 15.30 Engels   

13.30 – 16.30  Scheikunde Aardrijkskunde 

Wo 22 juni 

13.30 – 15.30 Frans   

13.30 – 16.00  Engels  

13.30 – 16.30   Bedrijfseconomie 

Do 23 juni 13.30 – 16.00  Duits Duits 

Vr 24 juni 13.30 – 16.00  Frans Engels 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

Rooster Centraal Examen - derde tijdvak (locatie LOS) 
 
 

Rooster tijdvak 3 
Datum Tijd MAVO HAVO VWO 

Di 5 juli 

09.00 – 11.00    

09.00 – 12.00    

13.30 – 15.30    

13.30 – 16.30    

Wo 6 juli 

09.00 – 11.00    

09.00 – 12.00    

13.30 – 15.30    

13.30 – 16.30    

Do 7 juli 

09.00 – 11.00    

09.00 – 12.00    

13.30 – 15.30    

13.30 – 16.00    

13.30 – 16.30    

Vr 8 juli 13.30 – 15.30    

 13.30 – 16.00    

av = aangewezen vak AFNAME OP STAATSEXAMENLOKATIES 

Vr 8 juli 09.00 – 11.00    

 
 
 

Quarantaine 
Wanneer je in het derde tijdvak twee herkansingen wilt inzetten in vakken die op dezelfde dag en 
tijd worden afgenomen, word je die dag tussen de afname van beide vakken in quarantaine 
geplaatst. 

 
 
 
 
 
 


