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BELANGRIJKE BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN

• CE: centraal examen

• SE: schoolexamen

• Duimregel: de regel dat een leerling na de 
uitslagbepaling één vak mag wegstrepen (de duim 
erop mag leggen).
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BELANGRIJKE DATA

Afronding schoolexamen

• 15 april: deadline se-cijfers

• 21 april: controle se-cijfers

• 22 april - 11.00 uur: deadline ondertekening se-
cijfers 
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BELANGRIJKE DATA Data tijdvakken:
Tijdvak 1 = 12 mei t/m 30 mei -
uitslag 9 juni.

Tijdvak 2 = 13 juni t/m 24 juni –
uitslag 1 juli.

Tijdvak 3 = 5 juli t/m 8 juli – uitslag 
14 juli.

Tijdvak 4 = data nog niet bekend.
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BELANGRIJKSTE 
AANPASSINGEN 
CE 2022

Leerlingen krijgen als dat nodig is (in overleg met de schoolleiding) meer tijd voor het 
afronden van het SE.

Leerlingen kunnen kiezen om een CE-vak te doen in tijdvak 1 of in tijdvak 2.

Er is een tijdvak 3 voor het inhalen en herkansen van examens.

Alle leerlingen die dit jaar hun examen afronden krijgen een extra 
herkansingsmogelijkheid; twee i.p.v. één.

Alle leerlingen die dit jaar hun examen afronden wordt de mogelijkheid geboden om 
het eindcijfer van één vak niet mee te laten tellen in de uitslag → de duimregel.
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MEER TIJD VOOR AFRONDING SCHOOLEXAMEN

• Met geldige reden (ziekte, quarantaine, etc.) mag het SE tot één dag voor aanvang van 
het CE van dat vak nog worden afgerond → ook als dat vak in tijdvak 2 wordt gemaakt.

• Of er sprake is van een geldige reden wordt bepaald door de schoolleiding, niet door de 
leerling!!!

• Een leerling mag niet zelf besluiten het SE later af te ronden dan 15 april . 

• Als het SE zonder geldige reden niet op tijd afgerond is, dan wordt de leerling 
automatisch teruggetrokken voor het CE.
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TIJDVAK 4?

• Alleen bestemd voor leerlingen die na tijdvak 3 
nog niet hun volledige examen hebben afgerond.

• Bijvoorbeeld leerlingen die in tijdvak 3 ziek waren 
of leerlingen die in tijdvak 3 hun eerste poging 
deden voor een aantal examens en nog willen 
herkansen.

• Data nog niet bekend. Waarschijnlijk half 
augustus.



SAMENVATTING 
MAATREGELEN 
CE 2022

SPREIDING VAN HET CE OVER 
TIJDVAK 1 EN TIJDVAK 2

- Leerlingen moeten uiterlijk 22 april doorgeven 
wanneer zij welk examen gaan maken.

- Als deze deadline niet gehaald wordt, dan 
bepaalt de school welke examens in welk 
tijdvak worden gemaakt.
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SPREIDING VAN HET CE OVER 
TIJDVAK 1 EN TIJDVAK 2

Leerlingen 
hebben 3 
opties:

1. Alle vakken maken in tijdvak 1 (advies 
schoolleiding)

2. Vakken spreiden over tijdvak 1 en 2 (sterk 
afgeraden)

3. Alle vakken maken in tijdvak 2 (sterk 
afgeraden)
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1. Volledig examen in tijdvak 1  (advies schoolleiding)

• Alle examens worden gemaakt in tijdvak 1.

• Een leerling mag zelf bepalen wanneer een 
herkansing gemaakt wordt; in tijdvak 2 of in tijdvak 3
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2. Examen spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 2

• De leerling mag zelf bepalen hoeveel en welke 
vakken in tijdvak 1 of 2 gemaakt worden.

• De herkansingen van de in tijdvak 1 gemaakte 
examens mogen in tijdvak 2 gemaakt worden, 
maar mogen ook in tijdvak 3 gemaakt worden.

• De herkansingen van de in tijdvak 2 gemaakte 
examens zullen in tijdvak 3 gemaakt worden.
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3. Volledig examen in tijdvak 2

• Alle examens worden in tijdvak 2 gemaakt.

• De herkansingen van de in tijdvak 2 gemaakte 
examens moeten in tijdvak 3 gemaakt worden.
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SPREIDING VAN HET CE OVER TIJDVAK 1 EN TIJDVAK 2

ADVIES SCHOOLLEIDING:

• Leerlingen maken al hun examens in tijdvak 1. 

• Tijdvak 2 wordt alleen gebruikt als daar een goede reden voor is (en in overleg met 
schoolleiding en ouders).

• Herkansingen van makkelijke vakken in tijdvak 2, herkansingen van de moeilijke vakken in 
tijdvak 3.

• Na de meivakantie verplicht les voor alle leerlingen die een examen in tijdvak 2 hebben 
gepland en voor alle leerlingen die gaan herkansen in tijdvak 2 of tijdvak 3. 
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SPREIDING VAN HET CE OVER TIJDVAK 1 EN TIJDVAK 2

Waarom?

• Spreiding over tijdvakken heeft vorig jaar geen positief en vaak zelfs een negatief effect 
gehad (slechtere resultaten in tijdvak 2 dan in tijdvak 1).

• Tussen tijdvak 1 en 2 en tussen tijdvak 2 en 3 zit te weinig tijd om veel extra les en uitleg 
te krijgen. 

• Tussen tijdvak 1 en 3 is er wel voldoende tijd om extra les en uitleg te krijgen → daarom 
dus alles in tijdvak 1 en moeilijke vakken herkansen in tijdvak 3.

• Tot slot!! Stel nu dat je tijdens tijdvak 2 ziek bent/in quarantaine zit!!??
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RISICO VAN EXAMENS IN TIJDVAK 2

• Bij ziekte/quarantaine tijdens tijdvak 2, dan moeten al deze vakken in tijdvak 3 gemaakt 
worden.

• Tijdvak 3 is maar vier dagen. Dat betekent dat mogelijk meerdere examens op één dag 
gemaakt moeten worden. 

• Herkansingen van in tijdvak 3 gemaakte examens vinden plaats in tijdvak 4 (half 
augustus) → op het moment dat vervolgopleidingen mogelijk al begonnen zijn, weet de 
leerling nog niet of hij/zij geslaagd is). 

• In de zomervakantie volledig zelfstandig voorbereiden/geen hulp van docenten.
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EXTRA HERKANSING

• Alle leerlingen krijgen dit jaar een extra 
herkansing (regulier + loot).
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DUIMREGEL

• Als een leerling gezakt is op basis van alle cijfers, dan mag op één onvoldoende de duim 
gelegd worden om een cijferlijst te creëren waarmee de leerling wel geslaagd is.

• Het eindcijfer van dat vak wordt dan niet meegenomen in de uitslag.

• Voor het “duimvak” hoeft niet eerst een herkansing gemaakt te worden. De regel treedt 
in werking als voor alle examens een eerste poging gedaan is. 

• De enige vakken waarvoor de duimregel niet geldt zijn de kernvakken

• VMBO: Nederlands

• HAVO/VWO: Nederlands + Engels + (indien gekozen) wiskunde
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DUIMREGEL

• Het SE van het ‘geduimde vak’ moet volledig ingevuld zijn en het CE moet ook gewoon 
gemaakt worden.

• Het cijfer waarop de duim gelegd wordt, telt niet meer mee in de 5,5-regel.

• Het cijfer waarop de duim wordt gelegd mag ook lager dan een 4 zijn.

• Leerlingen die alleen geslaagd zijn dankzij de duimregel, mogen nog steeds 
doorstromen naar een hoger niveau.

• Voor havo/vwo: op combinatiecijfers kan geen duim gelegd worden, op een onderdeel 
van het combinatiecijfer wel.
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DUIMREGEL

• Het cijfer waarop de duim wordt gelegd zal wel vermeld worden op de uiteindelijke 
cijferlijst.

• Vervolgopleidingen mogen geen gevolgen verbinden aan het feit dat een leerling enkel 
dankzij de duimregel geslaagd is → bijvoorbeeld weigeren voor die opleiding.
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GESPREID EXAMEN OVER TWEE EXAMENJAREN (2021 en 2022 OF 2022 en 2023)

• Leerlingen die dit schooljaar beginnen met hun gespreid examen hebben dit jaar (2022) 
een extra herkansing en volgend schooljaar (2023) ook nog één (in totaal dus drie).

→ voor hen geldt de duimregel voor beide examenjaren niet.

• Voor leerlingen die dit jaar (2022) hun gespreid examen afronden geldt dat zij net als 
vorig jaar (2021) een extra herkansing hebben → deze lln hebben dus in totaal vier 
herkansingen verspreid over twee jaar.

• Voor leerlingen die dit jaar (2022) hun gespreid examen afronden geldt ook de 
duimregel.


