EXAMENS 2022

INFORMATIEAVOND VOOR
EXAMENKANDIDATEN EN
OUDERS/VERZORGERS

• Centraal examen en wijzigingen
2022
• Opbouw examencijfer
• Uitslagbepaling
• Programma tot de zomer
• Aanmelding vervolgonderwijs

WANNEER MAG DE LEERLING
EINDEXAMEN DOEN?
• 1 Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) moet
volledig zijn afgerond (laatste inhaalmoment= 14 april)

• 2 Het profielwerkstuk is afgerond met een voldoende/goed
(mavo) of met een cijfer >4 (havo en vwo)
• 3 Het vak LO met een voldoende afgerond om te slagen
• 4 Leerlingen/ouders hebben de eindcijfers schoolexamencijfers
ontvangen (20 april) en ondertekend ingeleverd (21 april)

• 5 Leerling heeft aangegeven in welke vakken hij of zij examen
doet in het eerste tijdvak (12 april)
• 6 mavo en havo leerlingen zonder wiskunde hebben een
schoolexamen rekenen gemaakt

HET CENTRAAL EXAMEN

• In de gymzalen 511, 513, 514, 516
• Leerlingen met extra tijd in 136/030/103

• Leerlingen met extra ondersteuning in 101

• Gebruik kluisjes tijdens het CE (kleedkamers zijn onbewaakt)
• (er zijn strikte regels wat de zaal in en uit mag)

• Aanvang 9.00 en 13.30 uur
• Kom een half uur van te voren, de zaal gaat 15 min van te voren open
• Verhindering: Op de juiste manier en op tijd ziekmelden (voor start
CE).

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET
CENTRAAL EXAMEN
• Kom op tijd!
• Hulpmiddelen mee, de rest in je kluis
• Zoek je plek in de zaal (examenpapier met naamstikker)
• Tot 30 min na aanvang nog binnen komen, eindtijd blijft.
• Laatste 15 min mag niemand de zaal verlaten.
• Gemaakte examens kunnen achteraf niet ongeldig verklaard
worden omdat je je niet lekker voelde
• Als het brandalarm afgaat
• Na afloop geen opgaven, antwoorden, uitwerkbijlage en
kladpapier meenemen de zaal uit!
• Binas/nask boekjes in de examenzaal achterlaten.

TOEGESTANE HULPMIDDELEN
• Vul ruim van tevoren een etui waarin de dingen zitten die je
bij elk examen mag gebruiken.
• Bij elk vak is een Nederlands woordenboek toegestaan.
• Kijk goed wat je mag gebruiken bij welk vak (grafische/niet
grafische)rekenmachines, woordenboeken).
www.mijneindexamen.nl en www.examenblad.nl
• Binas of Nask boekje krijg je van school.

• De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij
wiskunde. Neem reservebatterijen mee!
• Zorg er zelf voor dat deze in de examenstand staat
• De surveillanten controleren vooraf alle GR’s
• Meegebrachte woordenboeken e.d. worden gecontroleerd!

MOGELIJKE MAATREGELEN BIJ
ONRECHTMATIGHEDEN
▪ Een 1,0 voor het examenonderdeel
▪ Je wordt uitgesloten van de rest van het examen
▪ Toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan
worden ongeldig verklaard
▪ Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde
onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.

EXTRA MAATREGELEN CE 2022

• Er komt een extra tijdvak

• Er mogen twee CE’s herkanst worden
• Bij de uitslagbepaling mag één eindcijfer (of één
onderdeel van het combinatiecijfer) buiten
beschouwing worden gelaten
• Uitgezonderd de kernvakken:
• Mavo: Nederlands
• Havo/vwo: Nederlands, Engels en wiskunde

HOE KOMT HET EINDCIJFER TOT
STAND?
• Het eindcijfer is het gemiddelde van het SE-cijfer en het CEcijfer
• en wordt afgerond tot een geheel getal
Voorbeeld:
SE-cijfer = 6,3

SE-cijfer = 5,8

CE-cijfer = 6,6

CE-cijfer = 5,2

Eindcijfer = 6,45 → 6

Eindcijfer = 5,5 → 6

Sommige vakken (informatica, wiskunde D) hebben geen CE. In
dat geval is het eindcijfer het afgeronde SE-cijfer.

HOE KOMT HET COMBINATIECIJFER
(HAVO EN VWO) TOT STAND?

• Het combinatiecijfer is het gemiddelde van:
• Maatschappijleer
• Culturele en kunstzinnige vorming (CKV)
• Het profielwerkstuk (PWS)

• Het combinatiecijfer telt als één volwaardig
eindcijfer mee in de slaag-zakregeling

Mavo: Nederlands afgerond 5 of hoger

*

*

*
* iedere tekortpunt moet gecompenseerd worden
dus een 5 met een 7, een 4 met 2 x7 of 1 x 8 etc

EEN EXTRA TIJDVAK
• Het examen kende normaal twee tijdvakken (tot 2020):
• Eerste tijdvak = examens maken
• Tweede tijdvak = één vak herkansen (+ max 2 vakken inhalen)
• Vanwege de corona-maatregelen moeten leerlingen mogelijk tijdens
(een deel van) het examen in quarantaine
• Deze leerlingen moeten alsnog de gelegenheid hebben het examen
af te maken
• Daarom is het tweede tijdvak uitgebreid tot een volwaardig tijdvak
en is er een derde tijdvak op school bij gekomen voor herkansingen
van het tweede tijdvak

EEN EXTRA TIJDVAK

• Eerste tijdvak = examens maken
• Tweede tijdvak = resterende examens maken
+ max 2 examens herkansen
• Derde tijdvak = herkansen

EXTRA HERKANSING

• Leerlingen mogen dit jaar twee centrale
examens herkansen
• Herkansingen mogen in het tweede en/of derde
tijdvak worden afgenomen
• Eén vak mag niet twee keer herkanst worden.
• Leerlingen mogen al herkansen als nog niet alle
vakken voor de eerste keer afgenomen zijn.

ROOSTER CE

• Op Examenblad.nl is het rooster voor het eerste tijdvak en
tweede tijdvak gepubliceerd.
• NB In een noodscenario kunnen één of meer centrale
examens worden uitgesteld. Het is daarom niet verstandig
een vroege vakantie te plannen.

EXAMENS UITSTELLEN

• Indien nodig (ivm corona-achterstanden)
mogen leerlingen één of meer examens
uitstellen tot het tweede tijdvak
• De risico’s dan zijn echter voor rekening van
de leerling

RISICO’S BIJ UITSTEL EXAMENS
• Ziek of in quarantaine tijdens het 2e tijdvak?
• Inhaalmogelijkheden derde tijdvak zijn beperkt → mogelijk
kan het examen niet afgerond worden of kan er niet meer
herkanst worden.

• Herkansingen in derde tijdvak maken?
• Kans op ziekte / quarantaine in 3e tijdvak
• Deel van de herkansingen alvast in 2e tijdvak maken?
• Geen compleet cijferbeeld → mogelijk achteraf het
verkeerde examen herkanst
• Gebruik maken van 3e tijdvak betekent niet bij de diplomauitreiking kunnen zijn!

OPGEVEN UITSTELLEN NAAR
TWEEDE TIJDVAK
• Via de Magister-app (tot 12 april)
• Leerlingen hebben een nieuw tabje
• “examen” in magister. Zij kunnen

• Controleren of hun gegevens correct zijn:
• Bv naam, geboorteplaats en -datum.
(hierin kan wel eens een foutje zitten)
• Hier staat ook het persoonlijke
examenrooster vermeld

TIJDLIJN TOT CE
5 april:

Magisterapp Examenkeuze tijdvak staat open

7 april :

Deadline opgeven herkansingen SE’s voor 10.00 uur
(rooster herkansingen volgt)

12 t/m 14 april:

Herkansingen SE’s

12 april:

Uiterste datum aangeven keuze tweede tijdvak via
Magisterapp

20 april:

Uitreiking volledige cijferlijst en ontvangstverklaring +
landelijk rooster CE

21 april:

Inleveren ontvangstverklaring voor 12.00 uur

23 april t/m 8 mei:

Meivakantie (examentraining en leren voor CE)

9 mei t/m 11 mei:

mavo: les volgens rooster voor alle leerlingen
havo/vwo: facultatief/ les examentraining

Voor 1 mei:

Aanmelden hoger onderwijs (mbo/hbo/wo)!

TIJDLIJN VANAF CE
12 mei t/m 30 mei: Tijdvak 1
9 juni:

Uitslag TV1

13 t/m 24 juni:

Tijdvak 2

1 juli:

Uitslag TV2

5 juli:

Diploma uitreiking mavo

6 juli:

Diploma-uitreiking havo

7 juli:

Diploma-uitreiking vwo

5 t/m 8 juli

Tijdvak 3

14 juli

Uitslag TV3

14 juli

Extra diploma uitreiking mavo, havo en vwo
na derde tijdvak

16 juli:

Begin zomervakantie

INFORMATIE OVER HET
CENTRAAL EXAMEN
• (Persoonlijke) roosters:
www.mijneindexamen.nl
• (Oefen)examens, correctiemodellen:
www.examenblad.nl
• + info in de examenbrief van school

HOE KUNT U UW KIND
ONDERSTEUNEN TIJDENS DE
EXAMENPERIODE?
• /de-examenperiode-tips-voor-ouders/
• Veel ouders vragen zich af of ze hun kind kunnen helpen bij
het examen. Dat kan zeker!
• Denk bijvoorbeeld aan het plannen, eten en bewegen.
Daarmee helpt u uw kind de examens zo goed mogelijk
door te komen en hopelijk te slagen.
• Verder is het belangrijk goed op de hoogte te zijn wat er in
de examenweken gebeurt.

VOORBEELDEN TIPS
• Laat uw kind vooraf tijd inplannen om zijn kamer
‘studievriendelijk’ te maken. In een opgeruimde kamer is er
minder afleiding en kan uw kind zich beter concentreren.
Gezonde basis
•Help uw kind in de examentijd met een
gezonde ondersteuning. Vers fruit en verse
Plak het examenrooster op een voor iedereen groentes zijn brandstof voor de hersenen.
•Zorg dat uw kind regelmatig pauzeert en
zichtbare plek, bijvoorbeeld op de koelkast.
ontspant. Dat hebben de hersenen nodig.
•Help uw kind herinneren dat tussendoor even
naar buiten gaan of een uurtje sporten goed is
om daarna weer fit en fris verder te studeren.
•Zorg dat uw kind ook zijn studiekamer fris
houdt, zet het af en toe het raam goed open
voor frisse lucht.
•Zorg dat uw kind voldoende slaapt, dat helpt
Vraag uw kind welke hulp hij nodig heeft.
voor goede concentratie tijdens het examen.

EXAMENSECRETARISSEN :
M. HARTSTEEN
E. VAN LEERSUM
• m.hartsteen@coornhert.nl

• e.vanleersum@coornhert.nl
• Conrectoren:

• Mavo: L. Postma

l.postma@coornhert.nl

• Havo: A. de Wit

a.dewit@coornhert.nl

• Vwo: G. Creyghton

g.creyghton@coornhert.nl

Aanmelding studies
Deadlines voor hoger onderwijs (mbo/hbo/wo)


aanmelden vóór 1 mei via www.studielink.nl voor verkrijgen
toelatingsrecht



Studies kennen veelal verplichte matching of
studiekeuzecheck (resulteert in een advies)



Voor 1 mei aangemeld voor een of meerdere studies? Dan
mag de leerling nog tot 1 september van keuze wisselen
Studie met decentrale selecte: Aanvaarden plaatsing voor 1
mei.Vanaf 14 april mail.
MBO opleidingen met toelatingseisen: vb Cios, Herman
Brood academie, mediacollege….




Interessante websites


www.Coornhert.Dedecaan.net



www.studiekeuze123.nl

onafhankelijke website van de overheid



https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs/studiekeuze-en-toelating
specifieke informatie over aanmelden studies



http://www.studiekeuzekind.nl/

Algemeen informatieplatform van Hermien Miltenburg



www.tussenjaarkenniscentrum.nl

Informatie met do’s en don’t rondom een tussenjaar

DEC ANEN

• Mavo: K. Huijer

k.huijer@coornhert.nl

• Havo: A. Engel

a.engel@coornhert.nl

• Vwo: E. van Leersum

e.vanleersum@coornhert.nl

