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Addendum bij het PTA cohort 2020-2022 
 

Aanvulling op de slaag- en zakregeling (havo 22) en het examenreglement 

 

Perioden schooljaar 2021-2022: 

 

5h1 (e): periode eindigt met de toetsweek die duurt van 1 tot en met 5 november 

2021 (week 44).  

 

5h2 (f): periode eindigt met de toetsweek die duurt van 20 januari tot en met 27 

januari (week 3 en 4).  

 

5h3 (g): periode eindigt met de toetsweek die duurt van 28 maart tot en met 1 april 

2022 (week 13).   

 

 

Aangepaste deadlines voor het profielwerkstuk 

 

Inleveren eindversie profielwerkstuk:  ma. 28 februari 2022  

 

Presentaties profielwerkstuk:   do. 17 en vr. 18 maart 2022  

 

 

Aanvulling op de slaag- en zakregeling (havo 22) en het examenreglement 

 

Maatregelen eindexamen 2022  

In december 2021 zijn door de minister van onderwijs de volgende maatregelen 

aangekondigd:  

 

1. Het tweede tijdvak is verlengd tot 10 dagen. Dit betekent dat examenkandidaten  

    die tijdens het eerste tijdvak in quarantaine moeten, het volledige centraal examen  

    in het tweede tijdvak kunnen maken. Daarnaast krijgen de examenkandidaten de  

    mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over het eerste en tweede  

    tijdvak.  

 

2. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school. Kandidaten die in het  

    tweede tijdvak examens hebben afgelegd kunnen in het derde tijdvak herkansen.  

 

3. Elke examenkandidaat die opgaat voor het diploma krijgt een extra  

    herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij kunnen de herkansingen in  

    het tweede en/of het derde tijdvak inzetten.  
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Op 24 januari 2022 heeft de minister van onderwijs de bovenstaande maatregelen 

aangevuld met het volgende:  

 

4. Het is in het examenjaar 2022 mogelijk om het eindcijfer van één vak niet te  

    betrekken bij de uitslagbepaling. Hierbij geldt:  

• Dit weglaten gebeurt pas bij de uitslagbepaling: het schoolexamen en het  

  centraal examen van het betreffende vak moeten zijn afgerond;  

• Deze mogelijkheid geldt niet voor de kernvakken (Nederlands, Engels en  

  wiskunde A of B);  

• Deze mogelijkheid geldt alleen voor leerlingen waarvoor in het examenjaar  

2021-2022 de uitslag wordt bepaald. Dit betekent dat een kandidaten het  

volledige schoolexamen én centraal examen moet hebben gemaakt.  

 

De tijdvakken  

Het centraal examen 2022 bestaat uit drie in plaats van twee tijdvakken. In het eerste 

en tweede tijdvakken zijn alle examenvakken naast elkaar geroosterd, zodat in elk 

tijdvak volledig examen kan worden gedaan. 

 

Tijdvak 1:  do. 12 mei tot en met di. 24 mei 2022; 

Tijdvak 2:  ma. 13 juni tot en met vr. 24 juni 2022; 

Tijdvak 3:  di. 6 juli tot en met vr. 9 juli 2022.  


