
 

 

EXTRA MAATREGELEN EINDEXAMENS 2021-2022: VRAGEN EN ANTWOORDEN 

Half december heeft minister Slob extra maatregelen bekend gemaakt voor het 

examenjaar 2022 en half januari maakte minister Wiersma nog een aanvullende maatregel 

bekend. Deze maatregelen zijn gericht op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond 

het eindexamen voor leerlingen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van deze 

aanvullende maatregelen. Deze informatie is gebaseerd op het zogenoemde 

servicedocument van de rijksoverheid, dat in zijn geheel is terug te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocument-

examens-2021-2022. 

Let op: deze maatregelen zijn aanvullende genomen naast de reguliere exameneisen. Deze 

eisen die gesteld worden aan het behalen van je diploma kun je op de volgende websites 

vinden: 

• mavo: Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-eindexamen? | Eindexamens 

voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl 

• havo: Wanneer ben ik geslaagd voor het havo eindexamen? | Eindexamens 

voortgezet onderwijs | Rijksoverheid.nl 

• vwo: Wanneer ben ik geslaagd voor het vwo-eindexamen? | Eindexamens voortgezet 

onderwijs | Rijksoverheid.nl 

Wat is er anders dan normale jaren: welke maatregelen zijn er genomen? 

• Het inrichten van een extra tijdvak; 

• Het bieden van een extra herkansing; 

• Het toepassen van de duimregeling. 

MAATREGEL 1: HET EXTRA TIJDVAK 

Wanneer zijn de drie tijdvakken? 

o Tijdvak 1 (eerste afnames): 12 t/m 30 mei 2022 (uitslag: 9 juni 2022) 

o Tijdvak 2 (eerste afnames en herkansingen): 13 t/m 24 juni 2022 (uitslag: 1 juli 

2022) 

o Tijdvak 3 (herkansingen): 5 t/m 8 juli (uitslag: 14 juli 2022) 

Let op: op dit moment weet je nog niet of je ook eindexamens moet maken in tijdvak 2 en 

3. Zorg er dus voor dat je alle drie de tijdvakken beschikbaar bent! 

Waarom een extra tijdvak? 

Dit extra tijdvak is bedoeld om leerlingen die een achterstand hebben opgelopen door 

corona en daardoor meer voorbereidingstijd nodig hebben de kans te geven hun examens 

te spreiden. Ook biedt dit extra tijdvak de ruimte examens in te halen in het geval van 

quarantaine of ziekte in het eerste tijdvak 
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Mag ik zelf bepalen of ik mijn examens spreid over tijdvak 1 en tijdvak 2? 

Ja, dat mag je zelf bepalen, maar dat overleg je natuurlijk wel goed met je ouders en je 

mentor. Wij raden je daarbij nadrukkelijk aan om al je examens in tijdvak 1 te maken, als 

er geen bijzondere reden is om te spreiden. Als je vakken naar tijdvak 2 verschuift, loop je 

immers het risico dat je, in het geval je bijvoorbeeld in quarantaine moet in tijdvak 2, 

voor die vakken pas je examens in tijdvak 3 maakt.  

Hoe en wanneer geef ik door dat mijn examens wil spreiden over tijdvak 1 en tijdvak 

2? 

Als je al je examens in tijdvak 1 maakt en je examens dus niet spreidt, hoef je niets te 

doen. Als je je examens wél wilt spreiden, geef je dat door in Som uiterlijk donderdag 21 

april. Je wordt tegen die tijd per mail geïnformeerd hoe je dat precies moet doen. Als je 

niets doorgeeft via Som of te laat bent met doorgeven, besluit de school in welk tijdvak je 

je examens maakt en dat houdt in dat je al je examens in tijdvak 1 maakt. 

Wat is tijdvak 3? 

Dit is een herkansingstijdvak voor het herkansen van de examens op je eigen school. 

MAATREGEL 2: DE EXTRA HERKANSING 

Hoeveel herkansingen heb ik? 

Voor het examenjaar 2021-2022 geldt dat je twee herkansingen hebt  (in plaats van de 

gebruikelijke één). 

Mag ik een vak twee keer herkansen? 

Nee, twee keer hetzelfde vak herkansen (één keer in tijdvak 2 en één keer in tijdvak 3) is 

niet toegestaan. De herkansingen zijn voor het centraal schriftelijk examen van twee 

verschillende vakken. 

Mag ik de extra herkansing ook gebruiken als ik geslaagd ben, maar mijn cijfer wil 

verbeteren? 

Ja, ook als je al geslaagd bent, heb je het recht op herkansen en  in dat geval is dat ter 

verbetering van je resultaat. 

Mag ik pas herkansen als ik mijn volledige examen heb afgerond? Met andere woorden: 

als ik mijn examens spreid over tijdvak 1 en tijdvak 2 kan ik dan pas herkansen in 

tijdvak 3? 

Je hoeft niet je volledige examen afgerond te hebben, voordat je gaat herkansen. Als je je 

examens gespreid maakt, kun je ervoor kiezen een vak uit tijdvak 1 te herkansen in tijdvak 

2, terwijl je dan ook voor de eerste keer examens maakt van andere vakken. Pas wel op: 

je kent dan echter nog niet je volledige uitgangspositie, aangezien je nog niet al je 

examens hebt gemaakt, wat het risico met zich meebrengt dat je verkeerd kiest.  

Wanneer kan ik een vak herkansen dat ik in tijdvak 2 voor het eerst hebt gemaakt? 

In het geval dat je je examens spreidt, kun je de vakken die je in het tweede tijdvak 

maakt herkansen in tijdvak 3 op je eigen school. 

 

  



MAATREGEL 3: DE DUIMREGELING 

Wat houdt deze duimregeling in? 

Deze regeling biedt de mogelijkheid een vak weg te strepen: het resultaat van één vak telt 

niet mee bij het bepalen van de uitslag (ook niet bij de toepassing van de 5,5 regel). Let 

op: dit vak en het behaalde resultaat komen wel op de cijferlijst te staan. 

Mag ik mijn duim op elk vak van mijn keuze leggen? 

Nee, je mag je duim niet leggen op een kernvak. Als je op de mavo zit, mag je je duim 

niet op Nederlands leggen. Als je op havo of vwo zit, mag je je duim niet leggen op 

Nederlands, Engels of wiskunde. De Nassau kijkt bij de uitslagbepaling óf de duimregeling 

toegepast moet worden om te kunnen slagen en zo ja, op welk vak de duim dan gelegd 

moet worden. Dit vak telt ook niet mee bij de eis dat je voor al je examens gemiddeld een 

5,5 gehaald moet hebben. 

Betekent dit dat ik ervoor kiezen voor een vak geen examen te doen om daar 

vervolgens mijn duim op te leggen? 

Nee, dat mag niet. Je moet een volledig examen afgelegd hebben voordat een uitslag 

bepaald kan worden. Dat betekent dus dat je al je schoolexamens én al je centraal 

schriftelijke examens gemaakt moet hebben. 


