
Addendum bij Examenreglement 2021-2022 

 

Instemming CMR:   14 maart 2022  

Vastgesteld door CvB:  14 maart 2022 

 

De wijzigingen in het Eindexamenbesluit, aangekondigd in de Kamerbrief van de Minister 

van 17 december 2021 en 24 januari 2022, zijn opgenomen in dit addendum als wijziging 

op het bestuurlijke examenreglement 2021-2022 van het Meridiaan College. De wijzigingen 

zijn vastgesteld door het bevoegd gezag en ter instemming voorgelegd aan de cmr. Het 

addendum is via de websites van de scholen verspreid en naar de inspectie verzonden. 

 

De in dit addendum opgenomen wijzigingen overschrijven de tot nu toe geldende afspraken 

uit het examenreglement waar ze de thema’s uit dit addendum betreffen. In alle overige 

gevallen blijft het examenreglement, uitgaande van het ‘Eindexamenbesluit VO’, leidend. In 

alle gevallen waarin het addendum of het reglement niet voorziet, beslist het college van 

bestuur in overleg met de schoolleiding. 

 

Dit addendum is van toepassing op kandidaten die in het schooljaar 2021-2022 meedoen 

aan het eindexamen van vmbo, mavo, havo of vwo. Dit betreft de kandidaten in het derde of 

vierde jaar van het vmbo en de mavo, het vijfde jaar van de havo en het zesde jaar van het 

vwo.  

 

Er zijn vier maatregelen genomen inzake de examinering in 2022: 

 

A. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met een 

schoolexamen in plaats van een centraal examen. 

I. Het schoolexamencijfer, afgerond op één decimaal, wordt meegenomen in het 

rekenkundige gemiddelde (de 5,5-regel) van de bij het centraal examen behaalde 

cijfers.  

 

B. De schriftelijke centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit 

schooljaar verspreid over drie tijdvakken
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 worden afgenomen.  

I. De eerste twee tijdvakken zijn bedoeld voor reguliere afname. Het eerste tijdvak 

start op maandag 12 mei 2022. Het tweede tijdvak start op maandag 13 juni 

2022. Het derde tijdvak voor inhalen of herkansingen en start op dinsdag 5 juli 

2022. Alle tijdvakken worden op de eigen school georganiseerd. 

II. De kandidaat maakt uiterlijk op 22 april 2021 kenbaar voor welk(e) vak(ken) hij 

het centraal examen in het tweede tijdvak wil afleggen. De procedure hiervoor 

wordt tijdig door de school aan de leerlingen gecommuniceerd. De directeur kan 

ervoor kiezen om aanvragen die na 22 april binnenkomen toch te honoreren. 

III. Deelname aan de geplande centraal-examentoetsen en eventuele 

herkansingsmomenten is verplicht. 

 

C. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om een extra herkansing van een centraal examen te 

doen. De kandidaat kan ten hoogste in twee verschillende vakken opnieuw centraal 

examen afleggen. 

I. De wijze waarop de kandidaat aangeeft dat hij gebruik wil maken van deze 

tweede herkansing is gelijk aan de wijze waarop een eerste herkansing wordt 

ingezet. 

 

D. Slaag-zakregeling 

I. Het eindresultaat van één vak, niet zijnde een kernvak, mag worden weggestreept 

als de kandidaat daarmee wel kan slagen voor het diploma. Voor vmbo en mavo is 

Nederlands een kernvak. Voor havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, 
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 De digitale flexibele examens voor vmbo-basis en -kader kennen geen specifieke 

tijdvakken. De afnameperiode loopt tot 22 juli 2022. De school regelt binnen deze periode 

de afname van de centrale examens. 



Engelse taal en literatuur en wiskunde A, B en C kernvakken. Het weggestreepte 

resultaat en het vak worden wel vermeld op de cijferlijst. 

II. De 5,5-regeling (zie artikel 5.4.1a en 5.5.1a van het examenreglement) komt te 

vervallen voor kandidaten die in het schooljaar 2019-2020 al een of meerdere 

vakken hebben afgesloten. 

 

De resultaten van het schoolexamen worden net als in een regulier schooljaar uiterlijk tien 

kalenderdagen voor de start van eerste tijdvak aangeleverd. Ook als de leerling de eerste 

kans van het centraal examen van een vak heeft doorgeschoven naar het tweede tijdvak. 

 

De uitslagen van het eindexamen wordt bekend gemaakt op de volgende dagen: 

- Tijdvak 1 (schriftelijke afname): 9 juni 

- Tijdvak 1 (flexibele digitale afname vmbo-basis/-kader): 15 juni 

- Tijdvak 2: 1 juli 

- Tijdvak 3: 14 juli 


