
Welkom ouders/verzorgers en 
leerlingen

Informatieavond examenzaken
dinsdag 5 april 2022



Programma

Welkom

Belangrijke data laatste schoolweken

Aanpassingen centraal examen 2022



Belangrijke data 

 4 april Start inschrijving herkansingen
 5 april Informatieavond examenzaken (ouders/lln)
 5 april Sluiting inschrijving herkansingen om 12 uur
 6 april Sluiting inschrijving examentrainingen
 8 en 12 april Herkansing SE
 13 en 14 april Examentraining Lyceo blok 1/proefexamens
 15 april Vakinhoudelijke examentraining
 19 en 20 april Examentraining Lyceo blok 2/proefexamens
 20 april Tekenen definitieve SE-cijfers
 21 april Vakinhoudelijke examentraining
 22 april Laatste lesdag
 25 april t/m 6 mei Meivakantie



Belangrijke data 

 9 en 10 mei Vakinhoudelijke examentraining
 12 t/m 25 mei Centraal Examen – tijdvak 1
 9 juni Uitslag CE-I
 10 juni vóór 9:00 uur! Inschrijving herkansingen
 13 t/m 24 juni Centraal Examen – tijdvak 2
 1 juli Uitslag CE-II
 5 en 6 juli Diploma-uitreiking 5 havo en 6 vwo
 5 t/m 8 juli Centraal Examen – tijdvak 3
 14 juli Uitslag CE-III en diploma-uitreiking voor 

geslaagden tijdvak 3



vakken zonder CSE (bv nlt) => SE = Eindcijfer

voor vakken met CSE => SE = 50% + CSE= 50%

(SE + CSE) : 2 = Eindcijfer

Regeling schoolexamen - centraal examen

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=dPRWT_PqZAG0UM&tbnid=LdQ5lOplMRXOMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.docentenplein.nl/2013/2/11/enqu%C3%AAte-poraad-meerderheid-voor-toetsing-op-maat/&ei=QIokUqa9EtGR0QX2iIDICA&bvm=bv.51495398,d.ZG4&psig=AFQjCNEJs4JTeAj29hiw5inqZKuNNxV8ow&ust=1378212792328570


Aanpassingen CSE 2022

 Extra tijdvak met nieuwe data

 Extra herexamen CSE; twee in totaal

 Spreiding over tijdvak 1 en tijdvak 2

 Duimregel



Extra tijdvak met nieuwe data

Tijdvak periode uitslag

Tijdvak 1:   eerste afname eindexamens 12 t/m 25 mei 9 juni

Tijdvak 2:   eerste afname eindexamens en 
herexamens 13 t/m 23 juni 1 juli

Tijdvak 3:   herexamens 5 t/m 8 juli 14 juli 



Spreiding over tijdvak 1 en 2

 De leerling mag zelf kiezen welke vakken hij/zij in het 
eerste dan wel tweede tijdvak aflegt

 Opgave deelname vakken in het  2e tijdvak voor 20-04 in 
SOM

 Wanneer een leerling geoorloofd afwezig is tijdens het 
eerste tijdvak, dan mag hij/zij het betreffende vak/de 
vakken in het 2e tijdvak alsnog maken



Keuze tijdvak 1 en 2 door leerlingen in SOM

Standaard instelling Door leerling gewijzigde instelling



Extra herexamen

 Een leerling mag voor twee vakken een herexamen doen; voor
één vak mogen niet beide herexamens ingezet worden

 Wanneer een leerling zijn volledig examen aflegt in het eerste
tijdvak, maakt hij/ zij het (de) herexamen (s) in het 2e en/of 3e 
tijdvak

 Bij een gespreid examen mogen leerlingen kiezen of ze in het 
2e of 3e tijdvak het/ de herexamen(s) maken (risico ivm
mogelijke ziekte/ quarantaine in  het 3e tijdvak)



Duimregel

 Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat nodig is om te 
slagen, het eindcijfer van één vak weggestreept worden. Dit 
geldt niet voor kernvakken. 

 Het eindcijfer (en CE-cijfer) van het vak dat je wegstreept, telt 
dan niet mee bij het bepalen of je geslaagd bent of niet. Het 
eindcijfer staat wel op de cijferlijst.

 De leerling moet het wel het volledige schoolexamen en 
centraal examen in dat vak hebben afgelegd!



Slaag/zak regeling (1)

Je bent geslaagd als je aan álle volgende punten hebt voldaan:

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

 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)

 Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed’



Slaag/zak regeling (2)

Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende 
eisen:
 al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 je hebt 1 x 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 je hebt 1 x 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 2 x 5 of 1 x 5 en 1 x 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 

of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0



Afwezigheid door ziekte, quarantaine

 Afmelden ruim (minimaal half uur) vóór het begin van de 
examenzitting:
 telefonisch bij de examensecretaris

 HAVO : 06-82097669
 VWO : 06-51755938

 daarna z.s.m. schriftelijk bevestigen aan:
examensecretarislyceumstraat@twentscarmelcollege.nl

 Afmelden moet voor iedere examenzitting opnieuw

 Gemiste examens inhalen
 tijdvak 1 inhalen in tijdvak 2 en/of 3
 tijdvak 2 inhalen in tijdvak 3

mailto:examensecretarislyceumstraat@twentscarmelcollege.nl


Aanwezigheid / locatie

 HAVO-examens: locatie De Thij (sporthal)
 VWO-examens: locatie Lyceumstraat (kantine 2)

 Uitzondering: examens Kunst algemeen worden afgenomen in de mediatheek 
(A015) van locatie Lyceumstraat (zowel havo als vwo)

 Op tijd aanwezig zijn: minimaal 15 minuten voor aanvang
- ‘s morgens: 8.45 uur
- ‘s middags: 13.15 uur

 Toelating tot examenzalen tot maximaal 30 minuten na aanvang. 
Gemiste tijd wordt NIET gecompenseerd.



 Examenbulletin met examenrooster

Persoonlijke examensite: mijneindexamen

Waar na te lezen?

https://www.mijneindexamen.nl/select/


Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook terecht bij de 
examensecretarissen: Tonicha de Sousa en Joke Klumper

t.desousa@twentscarmelcollege.nl
j.klumper@twentscarmelcollege.nl

mailto:t.desousa@twentscarmelcollege.nl
mailto:j.klumper@twentscarmelcollege.nl


SUCCES!
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