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Examen 2022 - wijzigingen 
 
Apeldoorn, februari 2022 
 
 
Voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers is het 4e leerjaar altijd een extra spannend jaar: 
het is een korte schoolperiode en aan het eind wacht het examen. Zeker in deze coronaperiode 
een onzekere tijd. Maar we gaan ervan uit dat de examens gewoon doorgaan. Voorafgaand moet er 
heel wat gebeuren. In deze bijlage zijn de belangrijkste data voor komend jaar opgenomen.  
De wijzigingen ten aanzien van het document dat in december is verstuurd zijn in blauw aangegeven. 
 

Examenjaar 2022 

Hieronder in het kort de belangrijkste wijzigingen die dit jaar gelden voor de examenkandidaten. 

• Het praktijkexamen (CSPE) gaat niet door en wordt vervangen door een eindtoets die meetelt voor 
het schoolexamen (PTA). De eindtoets telt voor 30% mee en alle PTA-werk uit leerjaar 3 telt voor 
70% mee voor het eindcijfer van het BGV. 

• Alle leerlingen mogen twee verschillende Avo-vakken herkansen. In een ‘normaal’ jaar was dit één 
Avo-vak. 

• Leerlingen hebben de mogelijkheid om de examens te spreiden over twee tijdvakken. Dit heeft 
gevolgen voor de datum van de uitslag. We raden leerlingen aan om alle vakken in het eerste 
tijdvak te doen. Tenzij er bijzondere redenen zijn om de examens vooraf al te spreiden.  
- Doe je al je vakken in het eerste tijdvak, dan kun je in het tweede tijdvak eventuele 

herkansingen doen.  
- Ben je ziek tijdens het eerste tijdvak, dan kun je je examen voltooien in het tweede tijdvak en 

eventueel herkansen in het derde tijdvak.  
- Heb je aangegeven dat je sommige vakken in het tweede tijdvak wilt doen en je bent dan ziek, 

dan moet je je examen voltooien in het derde tijdvak. De uitslag krijg je dan pas in de 
zomervakantie. Eventuele herkansingen vinden dan in de zomervakantie (augustus) plaats. 

• Indien nodig mag één vak buiten beschouwing worden gelaten bij het bepalen van de uitslag. Dit 
mag niet het vak Nederlands zijn. Welk vak dit eventueel moet zijn, wordt bij het bepalen van de 
uitslag van het examen bepaald. Je moet dus examen doen in al je vakken. 

 

Digitaal examen 

Voor alle leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg organiseren we het digitale eind-
examen voor de Avo-vakken. Voordeel is dat de leerlingen de toetsen op de computer kunnen lezen en 
soms horen, en ook de antwoorden via de computer kunnen invoeren.  
De leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg (mavo) kunnen geen digitaal examen doen en 
doen de Avo-examens op papier.  
 

Zak- en slaagregeling 
We willen u in het kort op de zak- en slaagregeling wijzen. In het PTA-document is deze ook te lezen. Het 
PTA staat op de website, net als het volledige examenreglement. Het is belangrijk dat leerlingen en 
ouders/verzorgers hiervan op de hoogte zijn. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
 

1. Voor de leerlingen van alle leerwegen geldt dat het eindcijfer wordt berekend door het School-
examencijfer (SE) en Centraal examencijfer (CE) bij elkaar op te tellen en dan te delen door twee. 
Voor de BGV’s geldt dat het SE-cijfer het eindcijfer is. 

2. Voor alle leerlingen geldt: het onafgeronde gemiddelde van de centraal examencijfers moet ten 
minste 5,5 zijn. Voorbeeld: een gemiddelde van 5,45 is onvoldoende (twee keer afronden is niet 
toegestaan). Deze regel komt naast de al geldende zak- en slaagregeling. 

3. Het eindcijfer Nederlands dient minimaal een 5 te zijn.  
4. Het loopbaandossier moet met een voldoende worden afgesloten. 
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Er zijn per leerweg ook nog aanvullende eisen! Deze staan in het examenreglement. 
 
De komende periode zijn er nog genoeg kansen om te zorgen dat de SE-cijfers voldoende zijn. We 
wensen de leerlingen en ook u, die alle stress mede moet doorstaan, veel succes!  
 
Als u vragen heeft over het examen, neem dan contact met ons op. Het is belangrijke maar soms ook 
ingewikkelde informatie. 
 
De examencommissie bestaat uit: 
R. Koopmans (voorzitter examencommissie), R. Couperus en M. Kramer (administratie) 
 
 


