
Informatieavond 
examens 

22 februari 2022
We beginnen om 19:30 uur



1. Planning tot en met PTA 3

2. Planning derde trimester
3. Opbouw examenperiode

4. Spreiden over twee tijdvakken
5. Opbouw examencijfers

6. Slaag-zakregeling (normaal)

7. Extra: tweede herkansing
8. Extra: duimregeling
9. Alle regelingen op een rij

Inhoud



Op weg naar 
PTA 3



Planning tot en met PTA 3



Planning tot en met PTA 3

• Woensdag 23-2 luistertoetsen havo Frans en vwo Duits

• Van 7 t/m 18 maart gewoon les volgens rooster

• Donderdag 10 maart, vanaf 12.15 geen les i.v.m. 

ontwikkelmiddag docenten

• PTA’s van 21 maart t/m 4 april



Zoals in het Examenreglement staat:

• Na elke PTA-ronde mag er één werk worden herkanst.

• Bij ziekte wel inhalen, niet herkansen voor het betreffende vak.

Herkansingsmogelijkheden PTA 3



Derde trimester en 
examenperiode



Planning derde trimester



Planning derde trimester



Tijdvak 1: van 12 t/m 25 mei
• Volledig examen
• Eerste ronde voor iedereen

Tijdvak 2: van 13 t/m 24 juni
• Herexamens van eerste ronde
• Examens eerste ronde als er iets gemist is in tijdvak 1

Tijdvak 3: van 5 t/m 8 juli
• Geen volledig examen mogelijk
• Herexamens & inhalen herexamens 

en eventueel examens eerste ronde bij echte calamiteiten

AanpassingOpbouw examenperiode



Opbouw examenperiode



Spreiden over twee tijdvakken
• In geval van ziekte in tijdvak 1 of bij een opgelopen 

achterstand mag een deel van de examens in tijdvak 2 
gedaan worden.

• Zie dit als een vangnet voor als er iets is misgegaan 
of als je ziek bent.

• Maar je kiest zelf:
spreiding over twee examenperiodes, doorgeven op 20 april.

Aanpassing



• Let op: spreiden is een vangnet voor als er iets misgaat of mis 
is gegaan.

• Vooraf kiezen om te spreiden geeft echte risico’s: 
wat als je ziek bent in het tijdvak 2 …?

• Spreiden lijkt een kans maar is ook een heel groot risico: 
hoe ga je ervoor zorgen dat je bij tijdvak 2 ook echt beter bent 
voorbereid?

Spreiden over twee tijdvakken Aanpassing



Zak-slaagregeling



Opbouw examencijfers

• netl, entl, fatl, 
dutl, la, gr

• wis, nat, schk, 
biol

• ak, ges, 
econ, beco

• mu, kubv

SE + CSE SE

• s-e, wis D, nl&t
• inf, bsm, lo
• ma, ckv, pws

MA (+ CKV) + PWS
combinatiecijfer

LO ➔ v/g 



Opbouw examencijfers

School-
examen (SE)

Centraal 
schriftelijk 

examen (CSE)

50 % 50 %

+



Opbouw examencijfers
SE (één decimaal) + CSE (één decimaal) middelen en afronden op gehele getallen.

Vakken met 
alleen SE

Vakken met 
SE + CSE

SE
100% 

6,5

CSE
geen

Eind-
cijfer

7

SE
50% 
6,5

CSE
50% 
6,5

Eind-
cijfer

7

Cijfer CSE bepaald 
door 1e en 2e corrector



ma

6,5

7

pws

6,5

7

ma

6,4

6

pws

6,4

6

21 7

wel compensatie

totaal eindcijfer

18 6

geen compensatie

totaal eindcijfer

Opbouw examencijfers
Combinatiecijfer
Cijfers in het combinatie-
cijfer eerst afronden op 
gehele getallen, dan 
gemiddelde bepalen en 
afronden op geheel 
getal.

ckv

6,5

7

ckv

6,4

6



Slaag-zakregeling (normaal)
• In de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde maximaal één 5.
• Het gemiddelde CSE-cijfer minimaal 5,50.
• Alle eindcijfers 6 of hoger.
• 1 x 5 en voor de overige vakken 6 of hoger.
• 1 x 4 en voor de overige vakken 6 of hoger, waarbij het gemiddelde 

tenminste 6 is.
• 1 x 3 of lager betekent dat je niet geslaagd bent (dat geldt ook voor 

de verschillende onderdelen van het combinatiecijfer).
• 2 x 5 dan wel 1 x 4 en 1 x 5 en voor de overige vakken 6 of hoger, 

waarbij het gemiddelde tenminste 6 is.



Slaag-zakregeling (normaal)
Onvoldoende Compensatie Afgewezen Geslaagd

geen alles 6 of hoger geslaagd

één 5 rest 6 of hoger geslaagd

één 4 2 maal 7 rest 6 of hoger geslaagd

tweemaal 5 2 maal 7 rest 6 of hoger geslaagd

één 4 en één 5 3 maal 7 rest 6 of hoger geslaagd

driemaal 5 afgewezen herkansing

eenmaal 3 afgewezen herkansing

tweemaal 4 afgewezen herkansing

Dus: 
zorg voor 

compensatie!



Extra: tweede herkansing
Extra herkansingsmogelijkheid Centraal Schriftelijk Examen

Dus twee herexamens CSE
(ook voor cijferverbetering)

Aanpassing



Aanpassing slaag-zakregeling:

Je mag een vak schrappen voor de uitslagbepaling, maar:

• Alle vakken dienen te worden afgesloten: SE én CSE!

• Je mag niet een van de kernvakken schrappen.

• Het (geschrapte) vak met cijfer blijft wel op de cijferlijst staan.

AanpassingExtra: duimregeling



Alle regelingen op een rij

1. Je maakt het volledige examen.
2. Er komt een uitslag. 
3. Bij niet-slagen moet je kiezen welk vak/vakken je herkanst.
4. Je maakt de herkansing.
5. Er komt een nieuwe uitslag.
6. Bij de nieuwe uitslag kun je een vak ‘schrappen’ voor de uitslag om 

alsnog te slagen.

N.B. 1: Soms kun je ook al herkansen als je nog niet alles hebt gemaakt 
(bijvoorbeeld bij een kernvak).

N.B. 2: Soms kan schrappen al bij de eerste uitslag leiden tot slagen. 
Een herkansing is dan toch aan te raden.

Aanpassing



Overige zaken

• Ziekte en verzuim vooraf melden en schriftelijk bevestigen (mail naar 
coördinator).

• Te laat PTA-werk/CSE (half uur)

• Er volgt voor de leerlingen nog een instructie over de praktische kanten 
van het CSE (19 en 20 april).



• Welke vragen zijn er nog?

Afsluiting


