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Aan de examenkandidaten 2022 

en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 
 
Datum: 3 februari 2022 
Kenmerk: HT 2122/044 BDE/BRR/BRB 

Betreft:  Informatie eindexamens 2022 

 
 
Beste examenkandidaat, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
  
In deze brief willen we jullie informeren over de door de minister van onderwijs genomen besluiten ten 
aanzien van het schoolexamen en het centraal examen voortgezet onderwijs. Covid-19 heeft ook dit jaar 
ook weer invloed op het centraal examen 2022. Leerlingen krijgen om die reden ruimere mogelijkheden om 
het examen af te leggen.  
  
In het servicedocument examens 2021-2022 ontvangen scholen informatie over het eindexamen in 
schooljaar 2021- 2022. In dit document worden de aanvullende maatregelen (3 tijdvakken en extra 
herkansing) uit de Kamerbrief van 17 december 2021 toegelicht. De informatie is van toepassing op alle 
leerlingen (regulier voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vavo en staatsexamen) die dit 
schooljaar het eindexamen in één of meerdere of alle vakken afleggen.  
Voor alle informatie zie:  Servicedocument examens 2021-2022  en Maatregelen coronavirus en de centrale 
examens VO 2022. 
  
Tijdens het debat op 26 januari 2022 is nog een extra aanvullende maatregel (zgn. duimregeling) toegezegd. 
Het servicedocument met informatie over alle examenmaatregelen 2022 wordt binnenkort geactualiseerd. 
  
Wat blijft gelijk? 
  

• Leerlingen moeten hun volledige schoolexamen hebben afgerond voordat ze deel mogen nemen 
aan het centraal examen. 

  

• De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast, zoals ook vermeld in 
het examenreglement op de HAVOtop website: Examenreglement 2021-2022. 

  
Wat wordt anders? 
  

• Leerlingen die op tijd hun schoolexamen afronden, kunnen kiezen of ze in het eerste tijdvak in al 
hun vakken examen willen doen of dat ze de examens willen spreiden over het eerste en tweede 
tijdvak. 

  

• Leerlingen die vanwege ziekte of quarantaine niet in staat zijn hun schoolexamen voor één of 
meerdere vakken op tijd (vóór het eerste tijdvak) af te ronden, kunnen hiervoor extra tijd krijgen. 
Voor deze vakken kan in het tweede tijdvak examen gedaan worden mits het schoolexamen 
hiervoor op tijd is afgerond. 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocument-examens-2021-2022
https://www.examenblad.nl/nieuws/20220128/maatregelen-coronavirus-en-de
https://www.examenblad.nl/nieuws/20220128/maatregelen-coronavirus-en-de
https://havotop.nl/informatieplein/pta-en-examenreglement/
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• Alle leerlingen, of ze nu geslaagd of gezakt zijn, kunnen in twee verschillende vakken een centraal 

examen herkansen in plaats van één vak. Dit kan in zowel het tweede als het derde tijdvak.  
  

• Als het eindcijfer van een vak niet bij de uitslag wordt betrokken, wordt de uitslag vastgesteld op 
basis van de overige vakken. Het resultaat van het vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling 
(bijvoorbeeld bij de toepassing van de 5,5 regel) maar wordt wel zichtbaar gemaakt, door 
vermelding op de cijferlijst.  

  

• Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het 
eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve uitslag 
worden gehouden. Voor het HAVO zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing 
wiskunde (A of B) kernvakken. Het volledige eindexamen moet zijn afgelegd voordat gebruik 
gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. Alle vakken waarin examen is gedaan worden 
vermeld op de cijferlijst. 

 

• Het vak Fries is een aangewezen vak. Dat betekent dat examenkandidaten die in het tweede of 
derde tijdvak respectievelijk examen of herkansing Fries willen doen, hiervoor naar de 
Staatsexamenlocatie in Groningen moeten. 

  
  
Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs en vavo 
  

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen 
(uitslag) 

Tijdvak 1:  
Eerste afnames papieren examens 

12 t/m 30 mei 9 juni 

Tijdvak 2:  
Eerste afnames papieren examens en 
herkansingen 

13 t/m 24 juni 1 juli 

Tijdvak 3:  
Herkansingen papieren examens 

5 t/m 8 juli 14 juli 

  
 
Er zal nog een voorlichting aan examenkandidaten worden georganiseerd, waar bovenstaande zal worden 
toegelicht. De datum volgt, waarschijnlijk begin maart. 
 
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan vragen wij jullie om contact op te nemen met de 
examencoördinator, Romke Bontekoe.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

Friso Boode Romke Bontekoe 
Teamleider HAVOtop a.i. Examencoördinator HAVOtop 
Tel: 0511-705700 Tel: 0511-705700 
E-mail: f.boode@havotop.nl E-mail: r.bontekoe@havotop.nl 

 

 

 


