Grescollege Jenaplan

Algemene informatie organisatie centraal schriftelijke
examen (CE) en centraal schriftelijk en praktisch examen
2022 vmbo

Beste examenkandidaat,
Nog even en dan zit dit schooljaar erop, maar er moet nog wel heel veel gebeuren.
In dit boekje vind je veel informatie over (de voorbereiding van) het examen. Je vindt er
bijvoorbeeld een overzicht van de maanden (april) mei, juni en juli met belangrijke data. Ook
staat er informatie in over oefenexamens , de examens, de examenuitslag, herkansingen,
inleveren van boeken en natuurlijk de uitreiking van het diploma.
Lees dit boekje daarom goed door. Je coach zal dit boekje met jullie uitgebreid bespreken.
Heb je nog vragen stel deze dan aan je coach, de vakdocent of de examencommissie.
Wij wensen je veel succes met de voorbereidingen en uiteraard met de examens zelf!
Paul Cornelissen
Directeur Grescollege

Heb je nog vragen, dan kun je naar de examencommissie mailen
examencommissie@grescollege.nl
Maar je kunt natuurlijk ook bij je coach terecht.

2

Inhoud
Belangrijke data

4

Examens eerste tijdvak

5

vmbo basis tijdvak 1

5

vmbo kader tijdvak 1

5

vmbo gemengd/ theoretisch tijdvak 1

6

Examens tweede tijdvak

7

vmbo basis tijdvak 2 :

7

vmbo kader tijdvak 2

7

vmbo gemengd/ theoretisch tijdvak 2

7

Examens derde tijdvak
Rooster alle leerwegen

8
8

Leerlingen met extra faciliteiten

8

Lijst met toegestane hulpmiddelen 2022

8

Toegestane hulpmiddelen digitale examens vmbo- bb en- kb

8

Toegestane hulpmiddelen schriftelijke examens vmbo-gt

9

Regels tijdens het examen

10

Gang van zaken na het examen

11

Uitslagbepaling

12

Extra herkansing:

13

Informatie en oefenen:

14

3

Belangrijke data
● 20 april 2022: uitreiken SE-eindlijst.
Na controle van de lijst tekenen de leerlingen voor akkoord.
● 12 mei 2022-25 mei 2022:
Tijdvak 1 centrale examens (zie tabellen dit boekje)
Vmbo basis en kader via computer (facet examens), vmbo-gt examens op papier
● 31 mei: gala
● vmbo-gt: donderdag 9 juni 2022 uitslag
eerste tijdvak wordt bekendgemaakt
● Maandag 13 juni 2022-vrijdag 24 juni 2022
Tijdvak 2 vmbo-gt: centrale examens en/of herkansingen tijdvak 1
● vmbo-bk en vmbo-bb: woensdag 15 juni 2022 uitslag
eerste tijdvak wordt bekend gemaakt
● Vrijdag 17 juni 2022-donderdag 23 juni 2022
Start tijdvak 2 vmbo-bb en vmbo-bk: centrale examens en/of herkansingen tijdvak 1
● 28 juni 2022 inleveren boeken, Chromebook en kluissleutel - 2 stuks en examenfoto
● Vrijdag 1 juli 2022:
uitslag tweede tijdvak wordt bekendgemaakt voor alle leerwegen
● 5 juli-8 juli 2022:
Start tijdvak 3, herkansingen indien nodig
● 15 juli 2022:
Uitslag tijdvak 3 voor alle leerwegen
● 18 juli 2022: diploma-uitreiking in het Grescollege.
Tijdstip en officiële uitnodiging volgen nog.
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Examens eerste tijdvak

vmbo basis tijdvak 1:
Datum

Vak

Tijd /
verlenging

lokaal

Do 12 mei 2022

Wiskunde

9.30-11.00/11.30

B11/B12

Do 12 mei 2022

Duits

9.30-10.30/11.00

B11

Vrij 13 mei 2022

Nederlands

13.30-15.00/15.30

B11/B12

Di 17 mei 2022

Engels

9.30-10.30/11.00

B11/B12

Wo 18 mei 2022

Nask1

9.30-11.00/11.30

B11

Wo 18 mei 2022

Economie

9.30 -10.30/11.00

B12

Vrij 20 mei 2022

Aardrijkskunde

9.30-10.30/11.00

B12

Ma 23 mei 2022

Biologie

9.30-10.30/11.00

B11

Datum

Vak

Tijd /
verlenging

Do 12 mei 2022

Duits

9.30-11.00/11.30

Vrij 13 mei 2022

Wiskunde

9.30 -11.30/12.00

B11/B12

Ma 16 mei 2022

Biologie

9.30 -11.00/11.30

B11/B12

Wo 18 mei 2022

Economie

9.30 -11.00/11.30

B12

Vrij 20 mei 2022

Aardrijkskunde

9.30 -11.00/11.30

B11

Ma 23 mei 2022

Nask 1

13.30 -15:00/15:30

B11

Di 24 mei 2022

Nederlands

9.00 -11.00/11.30

Wo 25 mei 2022

Engels

9.00 -10.30/11.00

vmbo kader tijdvak 1:
lokaal
B11

B11/B12
B11/B12
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vmbo gemengd/ theoretisch
tijdvak 1:
Datum

Vak

Tijd / verlenging

Lokaal

Donderdag 12 mei 2022

Biologie

13.30 - 15.30/16.00 uur

B11,B12

Vrijdag 13 mei 2022

Geschiedenis

09.00 -11.00/11.30 uur

B14

Maandag 16 mei 2022

Nederlands

13.30 -15.30/16.00 uur

B11,B12

Dinsdag 17 mei 2022

Duits

09.00 -11.00/11.30 uur

B14

Dinsdag 17 mei 2022

Wiskunde

13.30 -15.30/16.00 uur

B11,B12

Woensdag 18 mei 2022

Aardrijkskunde

09.00 -11.00/11.30 uur

B14

Woensdag 18 mei 2022

Engels

13.30- 15.30/16.00 uur

B11, B12

Donderdag 19 mei 2022

Natuur- en
scheikunde 1

13.30 -15.30/16.00 uur

B11

Vrijdag 20 mei 2022

Economie

13.30 -15.30/16.00 uur

B11
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Examens tweede tijdvak
vmbo basis tijdvak 2 :
Datum

Vak

Vrij 17 juni 2022
Vrij 17 juni 2022
Ma 20 juni 2022
Ma 20 juni 2022
Di 21 juni 2022
Wo 22 juni 2022
Do 23 juni 2022
Do 23 juni 2022

Nederlands
Duits
Aardrijkskunde
Engels
Nask 1
Biologie
Economie
Wiskunde

Tijd /
verlenging
9.00 -10.30/11.00
13.30-14.30/15.00
9.30 -10.30/11.00
13.00 -14.00/14.30
9.30 -10.30/11.00
13.30 -14.30/15.00
9.30 -10.30/11.00
13.00 -14.30/15.00

lokaal
B11
B11
B11
B11
B11
B11
B11
B11

vmbo kader tijdvak 2
Datum

Vak

Vrij 17 juni 2022
Vrij 17 juni 2022
Ma 20 juni 2022
Ma 20 juni 2022
Di 21 juni 2022
Wo 22 juni 2022
Do 23 juni 2022
Do 23 juni 2022

Nederlands
Duits
Aardrijkskunde
Engels
Nask 1
Biologie
Economie
Wiskunde

Tijd /
verlenging
9.00-11.00/11.30
13.30 -15.00/15.30
9.30 -11.00/11.30
13.00 -14.30/15.00
9.30 -11.00/11.30
13.30 -15.00/15.30
9.30 -11.00/11.30
13.00 -15.00/15.30

lokaal
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
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vmbo gemengd/
theoretisch tijdvak 2
Datum

Vak

13 juni 2022
14 juni 2022
14 juni 2022
15 juni 2022
16 juni 2022
17 juni 2022
20 juni 2022
20 juni 2022
21 juni 2022
21 juni 2022

Nask1
Geschiedenis
Nederlands
Economie
Biologie
Wiskunde
Duits
Nask2
Aardrijkskunde
Engels

Tijd /
verlenging
13.30 – 15.30/16.00
09.00 – 11.00/11.30
13.30 – 15.30/16.00
13.30 – 15.30/16.00
13.30 – 15.30/16.00
13.30 – 15.30/16.00
09.00 – 11.00/11.30
13.30 – 15.30/16.00
09.00 – 11.00/11.30
13.30 – 15.30/16.00

lokaal
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
B12
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Examens derde tijdvak
Rooster alle leerwegen
5 juli t/m 8 juli 2022

Het rooster voor het derde tijdvak (vmbo-gt) is op dit moment nog niet bekend. Zodra dit er
is, wordt het aan jullie medegedeeld.

Leerlingen met extra faciliteiten
Er zijn leerlingen die recht hebben op ondersteunende faciliteiten tijdens de centraal
schriftelijke examens.
Dit geldt alleen voor leerlingen met een beperking, bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.
Deze leerlingen zijn bij de examencommissie bekend. Ondersteunende faciliteiten zijn: extra
tijd (30 minuten per examen), verklanking en het uitwerken van teksten met een
tekstverwerkingsprogramma.

Lijst met toegestane hulpmiddelen 2022
Toegestane hulpmiddelen digitale examens vmbo- bb en- kb:
Alle digitale examens vmbo-bb en- kb:
● Woordenboek Nederlands (wordt door school verstrekt)
(een digitaal woordenboek is niet toegestaan)
● Kladpapier (wordt door school verstrekt)
● Schrijfmateriaal (pen/potlood)
Moderne vreemde talen:
● Woordenboek naar en van de doeltaal: NE – EN & EN – NE (dit wordt door school
verstrekt)
● Bij Engels (op verzoek van de leerling) daarnaast Engels – Engels (dit wordt niet door
school verstrekt, de leerling mag dan eigen exemplaar gebruiken).
Wiskunde:
● Koershoekmeter en Geodriehoek
Nask1 & Nask2:
● Binas informatieboek (wordt door school verstrekt)
Rekenmachine:
In de examens van alle vakken waar een rekenmachine relevant is, wordt bij de opgave de
digitale rekenmachine van Facet beschikbaar gesteld.
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● Kandidaten mogen ook hun eigen rekenmachine gebruiken (mobiel & grafisch
rekenmachine is niet toegestaan)

Toegestane hulpmiddelen schriftelijke examens vmbo-gt:
Basispakket:
● Woordenboek Nederlands (wordt door school verstrekt)
(een digitaal woordenboek is niet toegestaan)
● Schrijfpapier (wordt door school verstrekt)
● Kladpapier (wordt door school verstrekt)
● Schrijfmateriaal (pen/ potlood/ gum/ kleurpotloden)
● Rekenmachine (mobiel en grafische rekenmachine is niet toegestaan)
Moderne vreemde talen:
● Woordenboek naar en van de doeltaal: NE – EN & EN – NE (wordt door school
verstrekt)
● Bij Engels (op verzoek van de kandidaat) daarnaast Engels – Engels (dit wordt niet
door school verstrekt, de leerling mag eigen exemplaar gebruiken)
Wiskunde:
● Koershoekmeter
● Geodriehoek
● Liniaal
● Passer
Nask1 & Nask2:
● Binas informatieboek (wordt door school verstrekt)
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Regels tijdens het examen
● Kom op tijd!
Voor de centrale examens geldt dat je 15 minuten vóór het begin van het examen
aanwezig moet zijn!
Te laat komen bij of niet komen voor een examen heeft ernstige gevolgen.
Kom je meer dan een half uur te laat bij een examen, dan word je niet meer
toegelaten tot het examen. Dit heeft gevolgen voor je herexamen. Zie daarvoor ook
het examenreglement. (Deze regel wordt door iedere docent consequent nageleefd)
● Bij de schriftelijke examens van de gemengde en de theoretische leerweg blijf je,
nadat het examen is begonnen, minimaal één uur in het examenlokaal. Dan pas mag
je het examen inleveren bij een toezichthouder en het lokaal verlaten. Vanaf een
kwartier voor het einde mag je het lokaal niet meer verlaten, ook niet als je eerder
klaar bent.
● Bij de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte digitale examens mag je, als je
klaar bent, alles nog eens hebt gecontroleerd en nadat je je hebt afgemeld bij de
toezichthouder, de examenzaal verlaten.
● Zorg ervoor dat je de hulpmiddelen, die je nodig hebt en die zijn toegestaan om je
examen goed te kunnen maken, bij je hebt. Denk aan pen (en reserve-pen), potlood,
gum, kleurpotloden, liniaal, passer, geodriehoek en rekenmachine.
Welke andere hulpmiddelen bij de examens van de verschillende vakken zijn
toegestaan, vind je op mijneindexamen.nl. Op die website vind je ook andere nuttige
informatie over het eindexamen. De school zorgt voor de toegestane
woordenboeken.
● Jassen, tassen en mobiele telefoons, horloges (smartwatches) of andere apparaten
zijn in het examenlokaal niet toegestaan. Berg deze veilig op in je kluisje of laat ze
thuis.
● Je mag bij de schriftelijke examens alleen een blauw of zwart schrijvende pen
gebruiken, dus geen potlood. Uiteraard mag je wel tekenen met potlood.
Correctielak, zoals Tipp-ex e.d., is niet toegestaan.
● Nummer alle blaadjes die je inlevert, bijvoorbeeld 1/3, 2/3 en 3/3.
Zorg dat op alle blaadjes je naam, je examennummer (leerlingnummer) en de naam
van de vakdocent staat en lever alle blaadjes in.
● Ziekte tijdens examens:
Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen
een deel van het centraal examen of het volledige centraal examen afleggen in het
tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren, mogelijk om in het tweede
tijdvak centrale examens te herkansen.
Ben je ziek dan moeten je ouders dit vóór 8 uur ’s morgens telefonisch laten weten.
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Gang van zaken na het examen
Zoals bekend, wordt al het examenwerk niet alleen door je eigen docent, maar ook door een
tweede corrector gecorrigeerd. Zij stellen samen de scores vast.
Dit zorgt ervoor dat er nogal wat tijd overheen gaat, voordat de normeringen en de uitslagen
bekend worden gemaakt. Vanwege de zorgvuldigheid zal de docent geen mededelingen doen
over de kwaliteit van het gemaakte examenwerk vóór de datum van de uitslag.
Op donderdag 9 juni komt de uitslag van het eerste tijdvak van alle centrale examens
gemengd/theoretisch binnen.
Op woensdag 15 juni wordt de uitslag voor vmbo basis en kader bekend.
De uitslagen worden eerst door de examencommissie en de directie besproken en
vastgesteld, daarna worden de coaches op de hoogte gesteld. Zij nemen telefonisch contact
op met álle leerlingen!
De coaches bellen de leerlingen vanaf 13.00 uur.
Leerlingen die moeten herkansen of voorlopig of helemaal afgewezen zijn, zijn om 15.00 uur
op school.
Alle leerlingen komen om 16.00 uur naar school om de cijferlijst in ontvangst te nemen.
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Uitslagbepaling
Je bent geslaagd als:
● Het gemiddelde van de bij het Centraal Schriftelijk Eindexamen / Centraal Schriftelijk
en Praktisch Examen (dit is het eindcijfer SE praktijk) behaalde cijfers ten minste 5,5
is;
Voor 2022 geldt dat het resultaat van één vak niet hoeft mee te tellen bij het bepalen
van de uitslag met de 5,5 regel. Dit is de duimregel. Dit houdt in dat na de examens
tijdens de vaststelling van de uitslag wordt gekeken of je door weglating van een cijfer
toch nog kunt slagen. Alleen het kernvak Nederlands mag hier niet voor gekozen
worden bij vmbo. Het eindcijfer van het vak dat dan vervalt komt wél op je eindlijst.
Het volledige eindexamen van alle vakken (zowel het schoolexamen als het centraal
examen) moet vanzelfsprekend worden afgerond.
●
●
●
●
●

Je voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald;
Je één 5 hebt behaald en verder 6 of hoger;
Je één 4 hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger;
Je twee vijven hebt behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger;
Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief ckv 'voldoende' of 'goed'
hebt behaald;
● In geval van gemengde of theoretische leerweg: het profielwerkstuk met 'voldoende'
of 'goed' is beoordeeld;
● LOB is helemaal afgerond;
● Als je geen examen in wiskunde doet, dan heb je een schoolexamen rekenen
gemaakt. Dit cijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling en ook wordt er geen
minimumeis gesteld aan dit cijfer. Het cijfer wordt vermeld op een bijlage bij de
cijferlijst. Het resultaat voor rekenen geeft een vervolgopleiding zicht op je
rekenvaardigheden;
● Zodra de uitslag voor het eerst, dus nog vóór het tweede tijdvak is vastgesteld, wordt
deze samen met de behaalde cijfers aan de kandidaat meegedeeld. Aan kandidaten
die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien,
omdat ze bijvoorbeeld in het tweede tijdvak nog examens moeten maken, worden op
datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld, ook al kan voor hen
nog geen uitslag worden vastgesteld;
●

Bij bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb-kb-gl wordt het eindresultaat
dat is behaald voor het beroepsgerichte profielvak meegenomen in het gemiddelde
van de bij het centraal examen behaalde cijfers (de 5,5–regel).
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Extra herkansing:
Eindexamenkandidaten die opgaan voor het diploma krijgen in 2022 een extra
herkansingsmogelijkheid voor het centraal examen.
Je mag dus nu twee vakken herkansen i.p.v. één vak. Deze herkansing kan in of het tweede of
in het derde tijdvak plaatsvinden. Je mag echter niet twee keer hetzelfde vak herkansen!
Voor vmbo-bb en -kb leerlingen geldt bovendien dat zij daarnaast ook nog een
herkansingsmogelijkheid hebben voor het beroepsgerichte profielvak.
Net als in een regulier schooljaar geldt dat het hoogst behaalde cijfer, behaald bij de
herkansing of het eerder afgelegde centraal examen, meetelt.
Je mag kiezen of je je herkansingen in het tweede of derde tijdvak maakt. Wacht je echter tot
het derde tijdvak, dan neem je hiermee wel een risico, omdat het kan gebeuren dat je tijdens
het derde tijdvak ziek bent of in quarantaine moet.
De extra herkansing geldt ook voor de leerlingen die digitale centrale examens vmbo-bb
en/of -kb afleggen. De school plant deze herkansingen zelf in.
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Informatie en oefenen:
-

Facet:
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
Facet voor basis en kader https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
Belangrijk voor de basis- en kaderleerlingen, want deze wijze van digitaal toetsen
krijgen de leerlingen ook tijdens de examens via het programma facet!

-

www.examenblad.nl
Hier vind je oefenexamens op papier per leerweg van andere examenjaren.
Belangrijk voor VMBO GT.
Ook vind je hier de normeringen, uitslagen en antwoorden van VMBO GT ná het examen.

-

cito.nl

-

alleexamens.nl

-

www.eindexamensite.nl (hierop kun je inloggen met je inloggegevens van Magister)

-

Lerenvoorhetexamen.nl
Examenleerlingen vinden hier alle informatie die nodig is om zich goed voor te bereiden
op - het examen. Zo kunnen leerlingen hier uitleg over examenstof vinden via bijvoorbeeld
filmpjes en livestreams.

-

Examenkompas.citolab.nl
Op examenkompas.citolab.nl kunnen leerlingen oude examens maken en analyseren
welke onderwerpen van een vak ze al beheersen en welke ze nog moeten oefenen.

-

Examenklacht.nl
Bij de klachtenlijn van het LAKS kunnen examenleerlingen terecht met hun vragen en
klachten over de examens. Deze is in april weer geopend. Dit geldt ook voor de werking
van deze site.

-

Mijneindexamen.nl
Op mijneindexamen.nl vinden examenleerlingen alle officiële informatie over de
eindexamens. Wanneer is welk examen VMBO GT? Welke hulpmiddelen mag je bij je
examen gebruiken? Wanneer ben je geslaagd? Leerlingen kunnen er hun eigen rooster
samenstellen en per vak de bijbehorende informatie checken.

-

Extra tips voor Nederlands:
https://prezi.com/nehcwcaeihnt/een-artikel-schrijven/
https://prezi.com/vwjhfvi-dja3/de-indeling-van-de-zakelijke-e-mail/
https://prezi.com/zswmujqbnn_0/de-indeling-van-de-zakelijke-brief-reuver/
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