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Betreft: Wijzingen met betrekking tot eindexamens

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
In deze brief willen we jullie verdere informatie verstrekken over de examenperiode. Via
examenblad.nl is er nadere informatie gekomen over hoe de examens er dit schooljaar uit gaan zien.
De belangrijkste zaken daarvan leggen we uit in deze brief. Later in het schooljaar volgt verdere
informatie die we met jullie zullen delen.
In de nieuwe landelijke opzet van het examenjaar worden er drie verschillende tijdvakken op de
scholen georganiseerd. In een normaal examenjaar zijn dit slechts twee verschillende tijdvakken. Dit
brengt ook verschuivingen met zich mee met betrekking tot eerder bekende ingeplande examendata.
Het eerste tijdvak start op donderdag 12 mei en loopt op onze school tot en met woensdag 25 mei. De
uitslagdatum van dit tijdvak is vervroegd naar donderdag 9 juni.
Het tweede tijdvak is in het aantal dagen uitgebreid en start op maandag 13 juni en loopt tot en met
vrijdag 24 juni. De uitbreiding van dit tijdvak is bedoeld om leerlingen die ziekte/ quarantaine
meemaken of hebben gemaakt tegemoet te komen. De uitslag van het tweede tijdvak vindt plaats op
vrijdag 1 juli.
Het derde tijdvak loopt van dinsdag 4 juli tot en met vrijdag 8 juli. De uitslag van het derde tijdvak vindt
plaats op donderdag 14 juli. Hoewel de precieze afnamedata van de centrale examens in het eerste
en tweede tijdvak al bekend zijn is dit voor het derde tijdvak helaas nog niet het geval. Later zal de
overheid met een precieze invulling van de planning van het derde tijdvak komen.
Een wijziging ten opzichte van de normale examensituatie is dat het mogelijk is om de eerste kansen
van het centraal examen te spreiden over het eerste en tweede tijdvak. Dit moet door de leerling
uiterlijk op 22 april via Somtoday aangegeven zijn. De manier waarop de leerling dit moet doen wordt
later bekend gemaakt. We adviseren leerlingen met klem om voor de eerste kansen van het examen
gewoon gebruik te maken van het eerste tijdvak. Leerlingen die ervoor kiezen om bepaalde examens
pas voor de eerste keer in het tweede tijdvak af te leggen kunnen door ziekte/quarantaine in dit
tweede tijdvak namelijk grote problemen krijgen om de examens dit schooljaar te kunnen afronden.
Het derde tijdvak is qua tijdsplanning namelijk alleen geschikt voor het maken van herkansingen van
het centraal examen. Het spreiden van centrale examens brengt dus grote risico’s met zich mee en
raden wij om die reden af. Bovendien zal een leerling alle schoolexamens al ruim voor de aanvang
van het eerste tijdvak hebben moeten afronden, of de leerling nu voor spreiding in examens kiest of
niet.
Examenleerlingen die niet in al hun vakken examen hebben gedaan in een bepaald tijdvak
(bijvoorbeeld in verband met ziekte of spreiding van examens) krijgen op de uitslagdatum van het
desbetreffende tijdvak toch alle tot dan toe behaalde examenuitslagen te horen. Wel moet de
kanttekening worden geplaatst dat de tijd tussen de uitslagdatum en de start van een volgend tijdvak
erg beperkt is (slechts 4 dagen). De mogelijke herkansing kan dus snel volgen.
Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van een normaal examenjaar is de wijziging dat
eindexamenleerlingen dit jaar een extra herkansingsmogelijkheid van het centraal examen krijgen. Dit
betekent dat eindexamenleerlingen dit jaar twee herkansingsmogelijkheden van het centraal examen

krijgen. Als een leerling al zijn of haar examens in het eerste tijdvak heeft gemaakt is het bovendien
mogelijk om de herkansingen te spreiden.
De eindexamenleerling kan er dan voor kiezen om één herkansing in tijdvak 2 én één herkansing in
tijdvak 3 te doen. Uiteraard ligt het gevaar van ziekte/quarantaine wel op de loer. Wil de
eindexamenleerling in tijdvak 3 pas herkansen dan is er dus wel altijd het risico dat de herkansing
door ziekte/quarantaine helemaal niet kan plaats vinden. Verder geldt dat een vak maar één keer
herkanst mag worden en dat het hoogste cijfer telt.
De laatste wijziging rondom de eindexamens heeft betrekking op het buiten beschouwing laten van
een eindcijfer van een niet-kernvak. Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de
leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten. Dit mag niet bij
de kernvakken (Nederlands voor mavo, Nederlands, Engels en wiskunde voor havo/vwo), maar wel bij
alle andere vakken. Zo kan het een vak met centraal examen zijn, maar mag het ook een vak dat
alleen met het schoolexamen wordt afgerond zijn (dus ook een vak uit het combinatiecijfer voor
havo/vwo). De uitslag wordt dan bepaald volgens de bestaande regels, maar dan met een vak minder.
Het buiten beschouwing gelaten vak hoeft dus ook niet gecompenseerd te worden met een hoger
cijfer en telt ook niet mee bij het bepalen van het centraal examengemiddelde (minimaal 5,5). Gebruik
maken van deze regeling staat los van de herkansingsmogelijkheden. Het heeft ook geen gevolgen
voor de cijferlijst. Het buiten beschouwing gelaten vak wordt hier gewoon (inclusief eindcijfer) op
vermeld. Om gebruik te maken van de regeling moet het buiten beschouwing gelaten vak wel volledig
zijn afgerond.
Aangezien er in dit uitzonderlijke examenjaar altijd risico is op ziekte/quarantaine adviseren wij
examenleerlingen om er rekening mee te houden dat het hele proces rond de centrale examens dus
tot 14 juli kan duren. Dit is een grote verandering aangezien de uitslag van het derde tijdvak dus zelfs
pas in de zomervakantie valt. Ons advies is dan ook om hier met vakanties en bijbaantjes rekening
mee te houden en genoeg ruimte te houden om de centrale examens goed te kunnen afronden.
Hoewel er dus forse verschuivingen in de examendata zitten, kunnen de diploma-uitreikingen volgens
de originele planning doorgang vinden. Voor leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak zal de
diploma-uitreiking echter pas op vrijdagochtend 15 juli plaats vinden. Gezien de late uitslagdatum van
het derde tijdvak kan dat helaas niet eerder en valt dit in de zomervakantie. Ook kan het vanwege de
vervroegde uitslag van het eerste tijdvak zijn dat het gala op een ander moment dan de oorspronkelijk
geplande vrijdag 10 juni zal plaatsvinden. De beslissing daarover valt na inventarisatie bij de
leerlingen.
In de weg naar het eerste tijdvak toe passen we verder geen zaken aan. Dat betekent dat de derde
toetsweek en de examentrainingen zoals oorspronkelijk gepland doorgaan.
Deze informatie wordt op een informatieavond van 22 maart 2022 om 19.30 online verder met jullie
besproken. Vanwege de capaciteit van Teams willen we ouders vragen om op het account van de
examenleerling mee te kijken.
Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren dan is de link naar de vergadering te vinden via
https://www.hetheerenlanden.nl/nieuws/informatieavond-examens-2022/.
Op deze pagina zullen ook links geplaatst worden om vragen over de veranderde examenregeling te
kunnen stellen aan de teamleiders en zal na afloop van de informatieavond ook de besproken
Powerpoint gedeeld worden. Examenleerlingen zullen deze informatie ontvangen via Teams.
Met vriendelijke groet,

Dhr. drs. C.A. van Horssen
Examensecretaris

