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Addendum examenreglement VMBO 

Aanvullende en afwijkende bepalingen eindexamens 2021-2022 

Artikel 1. Algemeen 

1. Dit addendum is het gevolg van het besluit eindexamens 2022 van 7 maart tot wijziging van 

het Eindexamenbesluit VO inzake het eindexamen 2020-2021 en het examenjaar 2022.1 

2. Het addendum vormt een geheel met het Eindexamenreglement havo/vwo dat op 22 juni 

2021 is vastgesteld door het College van Bestuur.  

3. In alle gevallen waarin het addendum of het eindexamenreglement havo/vwo 2021-2022 

niet voorziet of onduidelijk is, treft het bevoegd gezag de nodige voorzieningen en neemt het 

de nodige beslissingen. 

Artikel 2. Toepassingsbereik 

De bepalingen in dit addendum zijn van toepassing op de eindexamens die worden afgenomen in het 

schooljaar 2021-2022. 

 

Artikel 3. Spreiden centraal examen over de tijdvakken (alleen geldend voor vmbo-tl)  

1. De kandidaat kan de toetsen van het centraal examen in het eerste en in het tweede tijdvak 

voor het eerst afleggen. Het eerste tijdvak vindt plaats van 12 t/m 30 mei en het tweede 

tijdvak van 13 t/m 24 juni. 

2. De kandidaat stelt de directeur op een door de directeur te bepalen wijze in kennis van de 

toetsen van het centraal examen die hij in het eerste of tweede tijdvak voor het eerst wil 

afleggen. 

3. De directeur bepaalt de uiterlijke datum waarop de kandidaat zijn keuze bedoeld in het 

tweede lid kenbaar dient te maken. Doch bij overmacht kan de kandidaat nog wijzigen tot 

12.00 uur op 22 april. 

4. Indien de kandidaat de directeur niet overeenkomstig het tweede en derde lid in kennis stelt, 

zullen alle examens van de kandidaat automatisch in het eerste tijdvak worden ingepland. 

Deze planning wordt uiterlijk op 29 april vastgelegd. 

5. Deelname aan geplande toetsen is verplicht. Dit geldt ook voor de in het vierde lid bedoelde 

planning van de centraal-examentoetsen en voor de eventuele herkansingsmomenten. 

6. In aanvulling op artikel 10, derde lid van het eindexamenreglement geeft de directeur een 

kandidaat die door te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM (zoals beschreven in het 

generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) niet in staat is om één 

of meerdere toetsen van het centraal examen af te leggen, de gelegenheid die toetsen in het 

eerstvolgende tijdvak af te leggen. 

 

Artikel 4. Derde tijdvak op de school (alleen geldend voor vmbo-tl)  

1. Het derde tijdvak wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag afgenomen. 

2. Het derde tijdvak is een vierdaags tijdvak (5 t/m 8 juli) op de school waarin kandidaten 

examens kunnen inhalen of herkansen. 

 
1 Besluit van 7 maart 2022, nr. 2022000337 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het 

Staatsexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO BES en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 houdende aanvullende en afwijkende 
bepalingen inzake het eindexamen en het staatsexamen voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022 en het examenjaar 2022 in 
verband met de gevolgen die de maatregelen ter bestrijding van de covid-19 epidemie hebben gehad op het onderwijs. 
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3. De examens worden in alle drie de tijdvakken op school afgenomen, uitgezonderd de 

aangewezen vakken, deze worden afgenomen op staatsexamenlocaties.  

Artikel 5. Extra herkansing  

1. In afwijking van artikel 15, eerste lid van het eindexamenreglement heeft de kandidaat die in 

schooljaar 2021–2022 opgaat voor het diploma het recht om twee verschillende vakken van 

het eindexamen waarin de kandidaat al centraal examen heeft afgelegd te herkansen.  

2. De kandidaat die in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande schooljaar is toegelaten 

tot het eindexamen in één of meerdere vakken kan het recht op herkansing bedoeld in het 

eerste lid, ook toepassen op die vakken, behalve als er voor het betreffende vak in 2019-

2020 al een resultaatverbeteringstoets is gemaakt. 

3. In afwijking van het eerste lid heeft een kandidaat die in schooljaar 2019-2020 voor twee 

andere vakken dan het profielvak een resultaatverbeteringstoets heeft gemaakt, slechts 

recht op één herkansing. 

4. In afwijking van artikel 51, tweede lid van het eindexamenbesluit stelt de kandidaat de 

directeur in kennis van de vakken die hij in het tweede of derde tijdvak wil herkansen. De 

kandidaat doet dit volgens een door de school gecommuniceerde werkwijze.  

 

Artikel 6. Aangepaste uitslagbepaling  

1. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de directeur en de secretaris van 

het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag (op grond van artikel 48, eerste lid 

van het examenbesluit) het eindcijfer van één vak buiten beschouwing.  

2. Het vak Nederlandse taal kan niet buiten beschouwing worden gelaten. 

3. Het eerste lid kan alleen worden toegepast als de kandidaat met inbegrip van het vak dat 

buiten beschouwing wordt gelaten een eindexamen heeft afgerond.  

4. Het cijfer bedoeld in het eerste lid, wordt: 

a. Opgenomen op de cijferlijst. 

b. Betrokken bij de bepaling judicium cum laude (artikel 14a van het 

eindexamenreglement).  

5. In de gemengde leerweg wordt het gemiddelde van de eindcijfers van het profielvak en alle 

beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt als het eindcijfer van één vak (conform 

eindexamenreglement artikel 14, achtste lid). De weegfactor van het beroepsgerichte 

profielvak is gelijk aan het aantal beroepsgerichte keuzevakken. Dit combinatiecijfer kan niet 

buiten beschouwing worden gelaten. 

6. In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het 

gemiddelde van de eindcijfers van alle gevolgde beroepsgerichte keuzevakken aangemerkt 

als het eindcijfer van één vak (conform eindexamenreglement artikel 14, zevende lid). Dit 

combinatiecijfer kan niet buiten beschouwing worden gelaten.  

7. Een vak dat onderdeel is van het combinatiecijfer (als bedoeld in het vijfde en zesde lid) kan 

wel buiten beschouwing worden gelaten. De overige vakken tellen nog steeds even vaak mee 

als ze deden voordat het vak buiten beschouwing werd gelaten. 

8. Een kandidaat die in schooljaar 2019-2020 één of meerdere vakken heeft afgesloten waarbij 

normaal gesproken een CE wordt afgenomen, is ook in examenjaar 2022 vrijgesteld van de 

5,5-regeling.  
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Artikel 7. Profielvak en beroepsgericht keuzevak (alleen vmbo-bb, kb en gl) 

1. Het schoolexamen van het profielvak en het schoolexamen van het beroepsgericht keuzevak 

worden uiterlijk 22 juli afgesloten. 

2. Het cspe wordt niet afgenomen. 

3. Het eindexamen van het profielvak wordt afgesloten met een schoolexamen dat de 

examenstof van het examenprogramma van het profielvak beslaat. 

4. Het bevoegd gezag biedt de kandidaat een gelegenheid tot herkansing van ten minste een 

significant onderdeel van het schoolexamen in het profielvak.   

5. In afwijking van artikel 8, eerste lid van het eindexamenreglement, wordt het cijfer van het 

schoolexamen van het profielvak uitgedrukt in een cijfer met 1 decimaal. 

6. Indien het eindcijfer van het eindexamen in het profielvak niet een geheel getal is, wordt dat 

getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en 

indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

7. Het cijfer van het schoolexamen van het profielvak (bedoeld in het vijfde lid) wordt 

betrokken bij de berekening van het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen 

behaalde cijfers (de 5,5 regeling).  

8. De kandidaat die vervroegd of gespreid examen doet, en die in het schooljaar 2020-2021 het 

eindexamen in het profielvak heeft afgerond, behoudt het recht op herkansing voor dat vak. 

9. Voor een kandidaat die in schooljaar 2021-2022 in zijn voorlaatste (derde) leerjaar zit en in 

dit jaar het beroepsgerichte profielvak afsluit, geldt ook het schoolexamencijfer als eindcijfer. 

Als de kandidaat in zijn vierde leerjaar (schooljaar 2022-2023) het beroepsgerichte profielvak 

wil herkansen, legt hij in schooljaar 2022-2023 het profielvak-cspe af. 

10. Voor een kandidaat die in schooljaar 2020-2021 in het voorlaatste (derde) leerjaar zat en in 

dat jaar het beroepsgerichte profielvak heeft afgesloten en dat in schooljaar 2021-2022 wil 

herkansen, geldt dat hij dit schooljaar recht heeft op een herkansing, mits hij nog geen 

gebruik heeft gemaakt van dit herkansingsrecht in het voorgaande schooljaar. De school 

voorziet in deze herkansing en neemt deze herkansingsmogelijkheid op in het PTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


