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Addendum examenreglement schooljaar 2021-2022
In dit addendum worden de in de Kamerbrieven van 24 januari en van 16 februari
aangekondigde extra maatregelen samen met de eerder aangekondigde maatregelen uit de
Kamerbrief van 17 december 2021 verwoord. Deze 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.
Dit is een aanvulling op het examenreglement schooljaar 2021-2022 waarmee eerder is
ingestemd door de MR en is gepubliceerd op de website van het Atlas College en de
locatiesites.
Maatregelen eindexamen 2021-2022
•
Het schoolexamen (of het college-examen in het geval van het staatsexamen) en het
centraal examen gaan dit schooljaar beide door met uitzondering van het centraal examen in
de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe).
•
Wel zijn er een aantal aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van het
eindexamen:
I.
In examenjaar 2022 wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak
niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag geen kernvak zijn. Deze mogelijkheid kan
alleen worden ingezet als het volledige eindexamen is afgelegd, dit schooljaar een uitslag
wordt bepaald en de leerling door inzet van deze maatregel alsnog kan slagen. Op de
cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij
de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen
aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst.
II.
Het tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee krijgen
leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen van een of meerdere vakken te spreiden
over het eerste en tweede tijdvak als zij vanwege leervertragingen of een andere reden meer
tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het examen. Ook biedt de uitbreiding van het
tweede tijdvak ruimte aan leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten
om een deel of het volledige centraal examen af te leggen in het tweede tijdvak. Een gevolg
van deze maatregel is dat de datum waarop de uitslag van het examen bekend wordt
gemaakt voor een deel van de vmbo-leerlingen, namelijk de vmbo-bb en vmbo-kb leerlingen
die deelnemen aan de flexibele en digitale examens, op een later moment is dan voor
andere leerlingen;

III.
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen vo-school waarin
eindexamenkandidaten centrale examens kunnen herkansen. Dit geldt niet voor het
staatsexamen.
IV.
Eindexamenkandidaten die opgaan voor het diploma krijgen een extra
herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen (zij mogen twee vakken in plaats van
één vak herkansen). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. Het is niet
mogelijk om twee keer hetzelfde vak te herkansen. De herkansingsregeling voor
staatsexamenkandidaten die opgaan voor een diploma is ook uitgebreid. Alle
examenonderdelen (college-examen en centraal examen) van twee vakken kunnen worden
herkanst als de kandidaat daarmee alsnog kan slagen voor het diploma.;
V.
Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met
een schoolexamen. Het resultaat van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing
van de 5,5-regel;
VI.
De afnameperiode voor de flexibele en digitale centrale examens, het
beroepsgerichte profielvak en de beroepsgerichte keuzevakken is verlengd tot en met 22
juli.

