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Aanmelden bij 
mbo-opleiding vóór 1 mei • Uitgesteld > van 1 april 

naar 1 mei 2022

• Oriënteren

• Online open dagen

• Fysieke open dagen





Open dagen 

• Zone College: 10 maart: voorlichtingsavond. 18.00-20.00 uur 

• Graafschap College: 18 maart: open dag, 16.00 – 20.00 uur 

• Aventus: 21 t/m 24 maart: Make your choice week 

• ROC van Twente: 17 maart: Inloopavond, 18.00 – 20.00 uur

• ROC van Twente: 21 t/m 23 maart: Kies nu! Online infoavonden, 
18.00 – 20.00 uur 

• Cibap: 3 + 30 maart: Cibap Safari



TWIJFEL?

• Twijfel:

• Gesprek mentor 

• Decaan > stuur een mail: 
s.esselink@marianum.nl

• Studiekeuzegesprek (online) 
op mbo!!

mailto:s.esselink@marianum.nl


Examens 2022



Aanpassingen 
examens

• Centrale examens gaan door!

• Iets andere aanloop naar de examens toe

• Extra examenronde

• Extra herkansing

• Duimregeling



Naar het 
examen toe

• 21 maart t/m 25 maart toetsweek en mondelingen 4 vmbo. (uitloop t/m 
woensdag 30 maart) Hierbij worden een aantal toetsen afgenomen in het 
zwaantje

• 4 april Start examens Beeldende vorming

• 8 april alle cijfers in SOM

• 12 april alle cijfers in SOM - leerlingen hebben nu overzicht van alle cijfers

• 14 april herkansingen. Niet enkel voor laatste periode, maar voor gehele SE!

• 19 april sluiting SOM voor SE cijfers.
•
• 20 april tekenen SE cijfers door leerlingen en invullen keuzeformulier
examenperiode

• 9 t/m 11 mei examenvoorbereidingsdagen



Centraal 
examen 2022

• Het centraal examen wordt in drie rondes afgenomen (drie tijdvakken)

•
Tijdvak 1 is van 12 mei t/m 24 mei. De uitslag hiervan is op 9 juni.
Tijdvak 2 is van 13 t/m 21 juni. De uitslag hiervan is op 1 juli.
Tijdvak 3 (herkansingen) is van 5 t/m 8 juli. De uitslag hiervan is op 14 juli. 
(let op, dit is in de vakantie!!!)

•
Als examen leerling kun je gespreid meedoen aan tijdvak 1 en tijdvak 2.
In tijdvak 2 kun je al herkansen van tijdvak 1.
Tijdvak 3 is bedoeld voor de laatste herkansingen (of inhaalexamens).

•
Elke examen leerling krijgt maximaal twee herkansingsmogelijkheden i.p.v. 
één.



Slaag-
zakregeling

• Het gemiddelde cijfer voor het Centraal examen (CE) is een 5,5 of hoger

• Het eindcijfer voor Nederlands is een 5 of hoger

• al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of;

• je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of;

• je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of;

• je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger;

• geen enkel eindcijfer een 3 of lager is.

• Je een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor Kunstvakken I en Lichamelijke opvoeding.

• je een 'voldoende' of 'goed' hebt voor je sectorwerkstuk.

• Je LOB naar behoren hebt afgerond.

• je de rekentoets hebt afgelegd. (Het resultaat van de rekentoets telt niet mee voor je 
examen)

• P.s. De rekentoets is binnen het vak wiskunde afgenomen. Leerlingen die geen
wiskunde hebben gekozen, hebben een separate rekentoets gemaakt.



• Binnenkomst normering

• Docentenvergadering

• Slaag-zakregeling -------------> direct geslaagd

• I-------> nog niet geslaagd - is er een extra vak dat buiten beschouwing kan worden gehouden 

(een leerling heeft 6 vakken nodig voor een diploma)

- extra corona mogelijkheden

- bepalen herkansingsmogelijkheden

• 2 herkansingen ipv 1 herkansing

• Duimregeling 

Stappen uitslagbepaling



Duimregeling

• Bij de vaststelling van de examenuitslag kan, als dat nodig is om de leerling te
laten slagen, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing gelaten worden. 
Deze mogelijkheid geldt niet voor het kernvak Nederlands;

• Op de cijferlijst (bij het diploma) worden wel alle eindcijfers vermeld, ook het 
cijfer van het vak dat bij het bepalen van de uitslag is weggelaten.

• Vervolgopleidingen zullen door deze maatregel geen extra toelatingseisen
stellen na het behalen van je diploma.



j.rensen@marianum.nl 


