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Art 18, lid 2 Het eerste, tweede en derde tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 

Art 18, lid 3 Dit lid vervalt. 

Art 18, lid 5 De leerling maakt zelf een keuze voor het doen van een examen voor een vak in het 

 eerste of tweede tijdvak. Deze keuze moet uiterlijk 22 april bij de school binnen zijn. Na 22 

 april bepaalt de school het definitieve moment. 

Art. 24, lid 3 Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur,  

  verhinderd is om bij één of meer toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak en/of    

   tweede tijdvak aanwezig te zijn, wordt hem in het tweede of derde tijdvak gelegenheid  

  gegeven het centraal examen te voltooien. In het derde tijdvak kan een kandidaat aan ten  

  hoogste twee examens per dag deelnemen om zijn centraal examen af te ronden. 

Art. 24, lid 4 Dit lid vervalt. 

Art. 24, lid 5 Dit lid vervalt. 

Art. 24, lid 6 Dit lid vervalt. 

Art. 27a Moet worden aangevuld met: 

lid 7 Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het 

eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, onafhankelijk 

van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn.  

lid 8 Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling van 

kracht voor alle overige vakken (artikel 50 Eindexamenbesluit VO). 

lid 9 Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak 

dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. 

lid 10 Het buiten beschouwing laten van een vak is alleen van toepassing op leerlingen voor wie in 

schooljaar 2021/2022 een uitslag wordt bepaald. 

lid 11 Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor 

alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer van 

toepassing) het centraal examen. Niet alle vakken hoeven in 2022 te zijn afgelegd. 

lid 12 Het vakkenpakket van de leerling moet in zijn geheel (inclusief het vak dat niet  wordt 

meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. 

lid 13 De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak (of onderdeel/vak binnen het 

combinatiecijfer, zoals het profielwerkstuk) dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal 

examen te hebben. Wanneer het gaat om een onderdeel/vak dat valt binnen het combinatiecijfer 

dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de 

uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak. 

Art 28, lid 1 De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd en nadat  

  de eindcijfers bekend zijn gemaakt, het recht om in het tweede en/of derde tijdvak opnieuw  

  deel te nemen aan het centraal examen of aan het schriftelijk gedeelte van het centraal  

  examen. Daarbij geldt dat hetzelfde vak niet twee keer kan worden herkanst. 



Art 28, lid 2 Indien de kandidaat in het tweede tijdvak verhinderd was om een geldige reden, zulks 

  ter beoordeling van de directeur, heeft hij het recht om in het derde tijdvak alsnog aan de 

              nog af te leggen examenonderdelen en/of herkansingen deel te nemen, met in achtneming 

              van Art 24, lid 3. 


