
EXAMENINFORMATIE

havo-5 vwo-6



Examen 2022

- 3 tijdvakken (spreiding van examens)

- 2 herkansingsmogelijkheden (i.p.v. 1)

- 1 cijfer weglaten bij de uitslag (NIET 
Nederlands, Engels of wiskunde A, B of C)

Maatregelen



Examen 2022

- Woensdag 13 april Al je SE-onderdelen moeten afgesloten zijn
- Woensdag 20 april Ondertekening van je SE-lijst en

Inschrijving CE tijdvak 1 en/of tijdvak 2

- 12 t/m 25 mei CE tijdvak 1
- Donderdag 9 juni Uitslag van tijdvak 1 en

Inschrijving voor tijdvak 2

- 13 t/m 24 juni CE tijdvak 2
- Vrijdag 1 juli Uitslag van tijdvak 2 en

Inschrijving voor tijdvak 3

- 5 t/m 8 juli CE tijdvak 3 (exacte data in maart) 
- Donderdag 14 juli Uitslag van tijdvak 3

Rooster examens > examenblad.nl



Diploma-uitreiking

Donderdag 7 juli havo/vwo in Groenlo
Dinsdag 5 juli (vmbo) in Lichtenvoorde

Vrijdagmiddag  8 juli Start zomervakantie

Diploma-uitreiking tijdvak 3: donderdag 14 juli in kleine ceremonie



Slaag-/zakregeling 2022

- Op de eindlijst hele cijfers (eindcijfer): SE + CE / 2 

- Alleen SE: lb, ma, pws, ckv = (comb.cijfer)  

wd (apart examenvak)

- De grens! Bijvoorbeeld 5,49 = 5

- DUS: eindcijfers worden vastgesteld op twee 

decimalen, daarna afgerond



Slaag-/zakregeling 2021

Berekening combinatiecijfer

Maatschappijleer 5,49 = 5

Levensbeschouwing 6,50 = 7

Profielwerkstuk 7,45 = 7

CKV 6,15 = 6

Combinatiecijfer 6,25   =  6



Slaag-/zakregeling 2022

Drempel 1

Gemiddeld een voldoende voor het centraal 

schriftelijk examen (CE): minimaal 5,5



Slaag-/zakregeling 2022

Drempel 2

Ten hoogste één 5 als eindcijfer (SE+CE) voor de 

kernvakken:

NEDERLANDS, ENGELS en WISKUNDE A, B of C

(Havo CM: REKENTOETS GEMAAKT?)



Slaag-/zakregeling 2022

Drempel 3

- Geslaagd bij alles 6 of hoger

- Geslaagd bij één 5 en de rest 6 of hoger

- Geslaagd bij één 4, de rest 6 of hoger en

gemiddeld 6,0

- Geslaagd bij twee keer 5, of één 5 en één 4, 

de rest 6 of hoger en gemiddeld 6,0



Belangrijk om te weten

- Alle onderdelen van alle vakken afgerond!

- Woensdag 20 april ondertekening:

ondertekening SE-cijferlijst

inschrijving CE1 en/of CE2

examenrooster

examennummer

exameninformatie

06-nummers

- Certificaat extra zaken: Plusdocument



Belangrijk om te weten

Coronaproblemen bij SE-Toetsen of CE?

Gelijk overleggen met Arjan Paf!

Tijdens de inhaalweek van toetsweek 3 mag je éen SE 

uit toetsweek 1, 2 of 3 extra herkansen

Week 16 – 16 t/m 21 April examenvoorbereidingsweek

op school

22 April laatste schooldag

Examens afgenomen in de Matelier, behalve kunst (via 

netwerk op school)



Geslaagd!

Wat NU?

Niet geslaagd?

Wat NU?



Niet geslaagd

1. Hier overdoen  

2. VAVO- HBO of VAVO-MBO traject

(bij max. 2 vakken, niet alle HBO’s)   

3. VAVO

Route afhankelijk van situatie



De toekomst
3 vragen staan centraal:

• Wat ga je doen?

• Waar ga je dat doen

• Hoe ga je dat doen? Wat heb je nodig?

Tussenjaar?

Afspraak maken voor studie, tussenjaar, 

stufi, aanmelden etc.



Oriënteren: 

▪ Open dagen

▪ Meeloopdagen

▪ Oud-ll voorlichting/ loopbaanevent

▪ YouTube filmpjes

▪ Online events – bijvoorbeeld :
➢Start-je-studiekeuze webinar University Tilburg

➢Webinar studiekeuze (studiekeuzekind)

➢Studiekeuzeworkshop

▪ HBO voorlichting/WO voorlichting - februari

▪ (Online) proefstuderen

▪ Etc. 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/studiekeuze-webinars?utm_source=marketingcloud&utm_medium=email&utm_campaign=DN2020-2021-6&utm_term=NL&utm_content=1&fbclid=IwAR1hc_VUxNEBQavUbF-ZoUIVKYuQzyfjVl8g06KWlLtEvGpZMOjELXw4eQ0
https://weblog-wur-nl.cdn.ampproject.org/c/s/weblog.wur.nl/studiekeuzekind/studiekeuze-is-ontdekken-waar-je-passie-ligt-webinar/amp/?fbclid=IwAR3pOy17LfS7oIoWkeCVCrK2mSSRWTC-2hnVksLWcBmxE-_iJderlpo4eB0
https://www.che.nl/form/aanmelden-studiekeuzeworkshop


Aanmelden: 

DigiD aanvragen!

• MBO: bij de school zelf

• HBO en WO: via www.studielink.nl

• Uiterlijk 1 mei voor reguliere studies, i.v.m. 

toelatingsrecht

• Decentrale selectie vóór 15 januari!

• DUO - kom alles te weten

http://www.studielink.nl/
https://www.youtube.com/c/duostudent/videos


Blijf op de hoogte!

https://www.facebook.com/decaanmarianum

https://www.facebook.com/decaanmarianum

