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Samenvatting maatregelen eindexamen 2021-2022   
   

Beste leerling, ouder, verzorger,  

 

Ook dit jaar zijn er aanpassingen genomen voor het Centraal Eindexamen. De maatregelen die 
genoemd zijn in het servicedocument van 16 februari 2022 hebben we voor jullie op een rijtje 

gezet.  

 

CSPE (Examen van het profielvak) 
Het profielvak wordt dit jaar niet afgesloten met een Centraal examen. De SE-cijfers van de vier 

verplichte profieldelen vormen het eindcijfer. Dit cijfer is op het rapport te vinden achter de naam 

van het profielvak. Op het rapport staan de vier behaalde SE-cijfers voor de vier profieldelen. Het 

gemiddelde hiervan is het eindcijfer. 

  

Begin van de Centrale examens; het eerste tijdvak  
Basis (inclusief LWT)- en kaderleerlingen  

• Voordat je centraal examen (CE) mag doen, moet je schoolexamen (SE) afgerond zijn. Tien 

dagen voor het eerste tijdvak moeten al je cijfers en beoordelingen voor de vakken waarin je 

een centraal examen maakt, zijn ingeleverd door de docent om te mogen starten.  

• We streven ernaar dat op 20 april je SE is afgerond en alle cijfers en beoordelingen zijn 

ingevoerd in magister door de docent. Tot en met 22 april kan er nog bezwaar worden 

gemaakt tegen de akkoordverklaring. 

• Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn om het SE voor een vak voor 20 april af te 

ronden, kan het bevoegd gezag besluiten hiervoor meer tijd te bieden. 

• Het SE voor dat betreffende vak moet afgerond zijn, tien dagen voordat het CE voor dat vak 
plaatsvindt. 

• Basis- en kaderleerlingen maken voor alle vakken een digitaal examen (op de computer) in 

lokaal 115.  

• Het examenrooster begint op dinsdag 10 mei t/m vrijdag 20 mei. Om de ruimte optimaal te 

benutten, is er een rooster gemaakt. Dit rooster komt als persoonlijk rooster in je agenda te 
staan.  

• Deze data zijn door school bepaald.  

• Mocht je tijdens een examenmoment ziek zijn of in quarantaine zitten en van tevoren 

afgemeld zijn door één van je ouders, dan kunnen we een nieuwe afspraak met je inplannen. 

Dit kan t/m 3 juni. Mocht dit niet lukken, dan kun je het examen in het tweede tijdvak 

inhalen.  

• De uitslag wordt op 15 juni bekend gemaakt.  
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Theoretische leerweg  
• Voordat je centraal examen (CE) mag doen, moet je schoolexamen (SE) afgerond zijn. Tien 

dagen voor het eerste tijdvak moeten al je cijfers en beoordelingen voor de vakken waarin je 
een centraal examen maakt, zijn ingeleverd door de docent om te mogen starten.  

• We streven ernaar dat op 20 april je SE is afgerond en alle cijfers en beoordelingen zijn 
ingevoerd in magister door de docent. Tot en met 22 april kan er nog bezwaar worden 

gemaakt tegen de akkoordverklaring. 

• Als er in overleg met school is besloten om het examen voor een vak in het tweede tijdvak te 

laten plaatsvinden, wordt het gemiddelde SE cijfer ook uiterlijk 20 april aangeleverd.  

• Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn om het SE voor een vak voor 20 april af te 

ronden, kan het bevoegd gezag besluiten hiervoor meer tijd te bieden. Dit vak wordt dan in 

het tweede tijdvak geëxamineerd.  

• Het examenrooster, dat je hier kunt bekijken, begint op donderdag 12 mei t/m donderdag 23 

mei. Deze data zijn landelijk vastgesteld.  

• Mocht je tijdens het examen ziek zijn of in quarantaine zitten en van tevoren afgemeld zijn 

door één van je ouders, dan kun je het examen in het tweede tijdvak inhalen.  

• De uitslag wordt op 9 juni bekend gemaakt. 

 

Het tweede tijdvak  
Basis (inclusief LWT)- en kaderleerlingen  

• Heb je nog niet alle examens gemaakt, dan kun je het examen inhalen van 21 juni t/m 24 

juni.  

• Als je alle examens hebt gemaakt, maar een herkansing nodig hebt om te kunnen slagen, dan 

kun je de herkansing maken van 21 juni t/m 24 juni.  

• Het rooster wordt door school vastgesteld.  

• Je mag twee vakken herkansen of proberen je cijfer te verbeteren. Dit kan alleen als je in al je 

vakken examen hebt gedaan.   

• Mocht je tijdens een examenmoment ziek zijn of in quarantaine zitten en van tevoren 

afgemeld zijn door één van je ouders, dan kunnen we een nieuwe afspraak met je inplannen. 
Dit kan t/m 7 juli.  

• De uitslag van het tweede tijdvak wordt een paar dagen na het gemaakte examen bekend 

gemaakt.  

 

Theoretische leerweg  
• Heb je nog niet alle examens gemaakt, dan kun je het examen inhalen van 13 juni t/m 21 

juni.  

• Als je alle examens hebt gemaakt, maar een herkansing nodig hebt om te kunnen slagen, dan 

kun je de herkansing maken van 13 juni t/m 21 juni.  

• Het examenrooster, dat je hier kunt bekijken, wordt vastgesteld door het College voor 

Toetsen en Examens (CvTE).  

• Je mag twee vakken herkansen of proberen je cijfer te verbeteren. 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2022?u=%E2%9C%93&dlgid=lqobpcyac8k0n&s01=&n11=vga6k854m5p9
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2022?u=%E2%9C%93&dlgid=lqobpcyac8k0n&s01=&n11=vga6k854m5p9
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• Je kunt al herkansen als je nog niet in al je vakken examen hebt gedaan. Hier zijn wel risico’s 

aan verbonden. 

• Mocht je tijdens een examenmoment ziek zijn of in quarantaine zitten en van tevoren 

afgemeld zijn door één van je ouders, dan kun je het examen in het derde tijdvak inhalen.  

• De uitslag van het tweede tijdvak wordt op 1 juli bekend gemaakt.  

  

Het derde tijdvak  
Basis (inclusief LWT)- en kaderleerlingen  

• Basis- en kaderleerlingen hebben geen derde tijdvak 

  

Theoretische leerweg  
• Het derde tijdvak is een herkansingstijdvak.  

• Heb je nog geen of niet al je herkansingen gemaakt, kun je een herkansing maken van 5 t/m  

8 juli.  

• Het rooster voor het derde tijdvak wordt vastgesteld door het College voor Toetsen en 

Examens (CvTE). Dit rooster is nu nog niet bekend. 

• In totaal mag je twee herkansingen maken of je cijfer proberen te verbeteren.  

• Je mag een vak niet twee keer herkansen.  

• De uitslag van het derde tijdvak is op 14 juli.  

• LET OP! De uitslag van het derde tijdvak en het ophalen van je diploma valt in de vakantie. 

  

Spreiding van je examen  
Alle leerlingen  

• Het is mogelijk je examen te spreiden over het eerste en tweede tijdvak als dat nodig is.  

• Een deel van de centrale examens wordt dan afgelegd in het eerste tijdvak en het andere 
deel in het tweede tijdvak.    

• Dit gaat altijd in overleg met de leerling, ouder, vakdocent, mentor en examensecretaris.  

• Voor de start van de meivakantie (uiterlijk 22 april 12.00 uur) geef je dit aan bij school.  

• Na 22 april 12.00 uur beslist de school in welk tijdvak je de examens maakt.  

• Ons advies: maak, indien mogelijk, zoveel mogelijk examens in het eerste tijdvak. Je weet 

nooit wat er in de toekomst gebeurt.  

  

Uitslag van het examen  
LWT  

• Je cijfers worden afgerond op hele cijfers.  

• Voor Nederlands heb je een 6 of hoger. 

• Het profielvak is in zijn geheel afgerond en is een 6 of hoger 

• De keuzevakken zijn in het geheel afgerond. 

• Het gemiddelde van je vier keuzevakken is een 6 of hoger. 

• Voldoe je niet aan bovenstaande punten, dan mag je één vak wegstrepen.  
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• Dit vak mag niet het vak Nederlands zijn.  

• Dit mag ook een vak zijn, waarbij geen centraal examen is gemaakt.  

• Als er één keuzevak weggestreept wordt, dan wordt er een nieuw gemiddelde berekend.  

• Na het wegstrepen van een vak moet je voldoen aan bovenstaande punten.  

• Alle cijfers worden op je cijferlijst vermeld.  

 

  

Basis-, kader en theoretische leerweg  
• Voor basis-en kaderleerlingen is het profielvak in zijn geheel afgerond.  

• Voor basis-en kaderleerlingen zijn de keuzevakken in het geheel afgerond.  

• Voor basis-en kaderleerlingen telt het gemiddelde van de keuzevakken als één cijfer. Het 

zogenaamde combinatiecijfer. 

• Je eindcijfers worden afgerond op hele cijfers.  

• Het gemiddelde cijfer van de vakken waarin je een CE hebt gemaakt moet 5,5 of hoger zijn.  

• Het cijfer voor het profielvak van basis- en kader leerlingen telt mee met de 5,5-regel.  

• Je mag één vijf hebben, als je overige cijfers voldoende zijn.  

• Je mag twee vijven hebben, als je ook één zeven hebt en je overige cijfers voldoende zijn.  

• Je mag één vier hebben, als je ook één zeven hebt en je overige cijfers voldoende zijn.  

• Het cijfer van maatschappijleer uit klas 3 telt ook mee met de bepaling.  

• Voldoe je niet aan bovenstaande punten, dan mag je één vak wegstrepen.  

• Dit vak mag niet het vak Nederlands zijn.  

• Dit mag ook een vak zijn, waarbij geen centraal examen is gemaakt.  

• Als er één keuzevak weggestreept wordt, dan wordt er een nieuw gemiddelde berekend.  

• Na het wegstrepen van een vak moet je voldoen aan bovenstaande punten.  

• Alle cijfers worden op je cijferlijst vermeld.  

    

Diploma  

LWT-leerlingen 

Je ontvangt een diploma als:  

• De uitslagbepaling positief is  

• Leerlingen die het vak rekenen hebben, dit met een SE hebben afgesloten.  

• Je stage met een voldoende is afgesloten. 

• Het LOB-dossier in orde is. 

 

Basis- en kaderleerlingen  

Je ontvangt een diploma als:  

• De uitslagbepaling positief is  

• Leerlingen die het vak rekenen hebben, dit met een SE hebben afgesloten.  

• Het kunstvak incl. ckv (kckv) met een voldoende is afgesloten.  

• Het vak bewegingsonderwijs met een voldoende is afgesloten. 

• Je stage met een voldoende is afgesloten. 

• Het LOB-dossier in orde is.  
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Theoretische leerweg Je 

ontvangt een diploma als:  

• De uitslagbepaling positief is  

• Leerlingen die het vak rekenen hebben, dit met een SE hebben afgesloten.  

• Het kunstvak incl. ckv (kckv) met een voldoende is afgesloten.  

• Het vak bewegingsonderwijs met een voldoende is afgesloten.  

• Je stage gemiddeld met een voldoende is afgesloten.  

• Je profielwerkstuk met een voldoende is afgesloten . 

• Het LOB-dossier in orde is. 

  

  

Mocht je over bovenstaande nog vragen hebben, dan kun je een mail sturen naar 

examencommissie@broeckland.nl  

  

Met vriendelijke groet namens de examencommissie,  

J. Brouwer  

Examensecretaris  

Broeckland College Breukelen  


