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Examenvoorlich.ng
HAVO en VWO 2022
• Slaagpercentage afgelopen jaren: gemiddeld slagen 8/9 

van de 10 leerlingen.

• Wanneer jouw SE cijfers voldoende zijn mag je ervan 
uitgaan dat ook jouw CE cijfers voldoende moeten kunnen 
worden ……...

• Niveau SE gelijk aan CE.

• Spanningsboog tijdens examens: in stand houden.

• Waar een wil is is een weg. Heb vertrouwen in jezelf.



Examenvoorlichting
HAVO en VWO 2022
• Alle vakken bieden vanaf nu examentraining aan.

• Ervaring leert dat regelmatig oefenen een vol punt op je 
examen scheelt!

• Maak gebruik van alle aangeboden mogelijkheden.

• Lessen zijn niet facultatief, aanwezigheid wordt
bijgehouden!

• Vraag je eigen docent om eventuele extra uitleg!

• Plan ook nu al je voorbereiding en begin niet te laat!
• Examen voorbereiding, laatste puntjes op de i in de 

meivakantie; 2, 3 en 4 mei!



Examenvoorlichting
HAVO en VWO 2022
• Vernieuwde slaag / zak regeling

• Gemiddelde CE minimaal 5,5
• Kernvakken Netl, Entl, WisA/B/C max één 5, de rest 6 of hoger
• Volgende punten:

• Alle vakken 6 of hoger
• Één 5 en de rest van de vakken 6 of hoger
• Één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je 

cijfers is ten minste 6,0
• twee 5-en of één 5 en één 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én

het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
• LO is V/G
• Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het 

eindcijfer van één vak weggestreept worden (m.u.v. NE, EN, WI)

• 2 herkansingen i.p.v. 1 

• Cijfercontrole (onderliggende cijfers zelf controle)



Examenvoorlichting
HAVO en VWO 2022
• Keuze 1e en 2e tijvak (uiterlijk 15 april keuze kenbaar)

• 1e tijdvak 12 mei t/m 30 mei
• Uitslag  9 juni

• 2e tijdvak 13 juni t/m 23 juni
• Uitslag 1 juli

• 3e tijdvak 5 t/m 8 juli (meerdere vakken zelfde 
dagdeel)
• Uitslag 14 juli



Examenvoorlich.ng
HAVO en VWO 2022
Advies is alle examens in tijdvak 1

• Gevolgen Covid-19 gerelateerde klachten
• Advies ook vanuit examenblad om alles in 1e tijdvak 

te doen
Consequenties:

• Pas herexamens afleggen in 3e tijdvak
• 3e tijdvak meerdere vakken tegelijk op zelfde 

dagdeel

Niet op voorhand een duim leggen op een vak. 
Wees voorzichtig met sociale contacten!!



Planning komende periode

• 19 april controle voorlopige SE cijfers

• 21 april bezinningsdag ( def. controle cijferlijst)

• 22 april stunt
• 12 mei start CE-1

• 9 juni uitslag CE1 (in de middag). Let op beschikbaar.
• 10 juni tijdelijk afgewezen leerlingen op school (ivm

voorbereiding CE2)

• 10 juni voor 10.00 uur aanmelden CE-2



Planning komende periode

• 13 t/m 24 juni CE II

• 1 juli uitslag CE II

• 2 juli in de middag geslaagde, \jdelijk afgewezen en 
defini\ef afgewezen leerlingen op school.

• 4 juli voor 10.00 uur aanmelden CEIII
• 12 juli diploma uitreiking Havo/VWO

• 13 juli diploma uitreiking Havo/VWo

• 5 t/m 8 juli CEIII
• 14 juli uitslag CEIII



Studietips

• Planning aanpassen aan examenrooster.

• Binnen je profiel planning uitwisselen met elkaar.

• Zoek contact met je docent; hij/zij wil je graag helpen.
• Maak van een huisgenoot een deelgenoot / rooster op 

de keukendeur / zoek een examencoach thuis.
• Zelf alle hulpmiddelen meebrengen

• de school heeft niets / pas op voor lenen.



NuAge websites

• www.mijneindexamen.nl Hier kun je informatie vinden of 
de planning van examens, toegestane hulpmiddelen
(personaliseren).

• Lerenvoorhetexamen.nl Hier vind je informatie ter 
voorbereiding op examens (uitleg via video en 
livestreams)

• Examenkompas.citolab.nl Hier kun je oefenexamens 
maken en analyseren. 

• www.examenblad.nl Officiele website over examens met 
o.a. ook examen van voorgaande jaren.

http://www.mijneindexamen.nl/
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vlhce5b9bbss/0004/vlhcl5zarbxx
https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vlhce5b9bbss/0005/vlhcl5zarbxx
http://www.examenblad.nl/


Mededelingen

https://www.examenblad.nl/link/mijneindexamen-nl/2021

Behalve deze PPT ook deze site gebruiken voor de 
informatievoorziening. Hij is als app te downloaden!

Zie ook www.mijneindexamen.nl
• Het examenrooster. Let op: er zijn aparte roosters voor havo en 

vwo.
• Toegestane hulpmiddelen. In geval van twijfel: vraag je docent.
• En nog veel meer nuttige tips en andere wetenswaardigheden.
• Belangrijke sites

https://www.examenblad.nl/link/mijneindexamen-nl/2021
http://www.mijneindexamen.nl/


Om rekening mee te 
houden
• Speciale wensen doorgeven aan mevrouw Boswinkel 

kamer M105 (is al gebeurd!)

• Vroeg\jdig aanwezig zijn, tenminste 15 minuten van te 
voren

• Bepaalde vakken eerst de opgaven maken die je snapt, 
daarna nadenken over de rest. Het voorkomt \jdnood 
aan het eind.

• Faciliteitenpas moet aanwezig zijn, anders geen 
faciliteit!



Hulpmiddelen 1
vak havo en vwo

alle vakken basispakket

alle schriftelijke examens Eendelig verklarend woordenboek
Nederlands
nietmachine

examens moderne vreemde talen woordenboek naar en van de doeltaal;
Bij Engels: (op verzoek kandidaat) daarnaast 
ook woordenboek
Engels-Engels

wiskunde A, B, C grafische rekenmachine
roosterpapier in cm2

biologie, natuurkunde, scheikunde goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie 
of Sciencedata

aardrijkskunde Een Atlas is niet langer toegestaan bij het 
centraal examen

muziek, kunst
(algemeen)

Computer



Hulpmiddelen 2

Basispakket

• schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier 

• tekenpotlood 

• blauw en rood kleurpotlood 

• liniaal met millimeterverdeling 

• passer 

• geometrische driehoek 

• vlakgum 

• elektronisch rekenapparaat (geen grafische)

• markeersIJen

N.b. Voor al het benodigde papier wordt gezorgd!



Hulpmiddelen 3

Alle examens:

• Woordenboek Nederlands: ééndelig verklarend WB mag bij elk vak.

• Ne – vreemde taal

Alle hulpmiddelen kunnen gecontroleerd worden!



Hulpmiddelen 4

Wat mag niet:

• Andere hulpmiddelen buiten basis en aangegeven bij het 
vak

• 2 Ne woordenboeken

• 2 grafische rekenmachines of 2 andere rekenmachines
• Plakkertjes/paperclips in Binas

• Lenen van een andere kandidaat. 

• Gebruik geen tippex
• Met potlood alleen tekeningen en grafieken etc maken. 

Schrijven met een pen.



Speciale hulpmiddelen 

• Dyslexie:

o extra tijd max. een half uur.

o Gebruik van voorleessoftware (aanvragen!!!).
o Alle examens zijn gedrukt in puntgrootte 12 en 

mag niet verder worden vergroot.
• Bij schrijfproblemen kan de examensecretaris je 

toestaan om een computer te gebruiken i.p.v. pen en 
papier.

• Bij slechtziendheid/slechthorendheid àtijdig 
overleggen met de examensecretaris welke 
mogelijkheden de school kan bieden.



Begin Examen

• Vroeg\jdig aanwezig zijn, tenminste 15 minuten van te 
voren.

• Te laat. Na een half uur geen toegang meer. Aan het 
einde geen extra \jd!

• Mobiele telefoons, of mul\media hulpmiddelen in de 
examenzaal verboden! 



Onregelmatigheden 

• Te laat / niet meer dan 30 minuten. Anders geen toegang. Nooit 
extra tijd!

• Zonder geldige reden niet aanwezig

• Niet toegestane hulpmiddelen op tafel, zoals GR, verkeerde 
BINAS, Bosatlas.

• Spieken, ook niet de indruk wekken. De surveillant beoordeelt. 
Geen discussie in de examenzaal!!! Zo snel mogelijk contact 
zoeken met de examensecretaris dhr. Hoek

• storend gedrag

• doorwerken als de zitting gesloten is! à leidt altijd tot 
ongeldigverklaring!



Sancties

• Altijd melding aan inspectie.

• Examen ongeldig verklaren à 2e of 3e tijdvak / gemiste 
extra kans.

• Cijfer 1.

• Uitsluiting van het hele examen.
• Opnieuw examen doen in bepaalde onderdelen. 

Voordat diploma verstrekt wordt.



Aangewezen vakken CEIII

• Havo
• Muziek (afname 7-7)
• Frans (afname 7-7)

• Atheneum
• Tehatex (afname 7-7)
• Muziek (afname 7-7)
• Maatschappijwetenschappen (afname 7-7)



• Vragen?


