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Bijlage 1: Addendum examenreglement examenjaar 2021-2022 
 
Voor het examenjaar 2021-2022 zijn enkele aanpassingen en aanvullingen noodzakelijk, wegens 
aangepaste wet- en regelgeving omtrent de centrale examens. Het addendum is, op voorstel van de 
examencommissie, vastgesteld door het bevoegd gezag van Winkler Prins op 8 maart 2022 nadat de 
MR van Winkler Prins daarmee op 7 maart 2022 heeft ingestemd. 
 
------------ 
Aanvulling: 
 
Artikel 6.3 
Voor het profielvak is bij de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg een herkansing mogelijk, nadat 
de kandidaat het volledige PTA voor het profielvak heeft afgesloten. Een aanvraag voor deze herkansing 
wordt schriftelijk ingediend bij de deelschooldirecteur. De aanvraag dient uiterlijk 17 juni 2022 12.00 uur 
bij de deelschooldirecteur ingeleverd te zijn. Het eindcijfer wordt dan bepaald door het eerdere behaalde 
SE cijfer en het cijfer van de herkansingstoets, waar beide voor 50% mee tellen.   
 
------------ 
Artikel 7.2  
Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede (in school) en het derde tijdvak 
(staatsexamen).  
 
Wordt vervangen door 
Artikel 7.2  
Het centraal examen kent drie tijdvakken: het eerste, het tweede en het derde tijdvak. Alle tijdvakken 
worden op school afgenomen. 
 
------------ 
Artikel 7.4 a) 
De examenkandidaten in de kaderberoepsgerichte leerweg leggen in de voorgeschreven periode het 
eindexamen af voor het beroepsgerichte vak: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Dit is 
een combinatie van praktijkopdrachten en theorievragen.  
 
Wordt vervangen door 
 
Artikel 7.4 a) 
De examenkandidaten in de kaderberoepsgerichte leerweg leggen in de voorgeschreven periode geen 
eindexamen af voor het beroepsgerichte vak: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Het 
SE cijfer wordt op de plaats van het CSPE cijfer gebruikt in de verdere slaag- zak regeling. 
 
------------ 
Artikel 7.5 a) 
De examenkandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg leggen in de voorgeschreven periode het 
eindexamen af voor het beroepsgerichte vak: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Dit is 
een combinatie van praktijkopdrachten en theorievragen.  
 
Wordt vervangen door 
 
Artikel 7.5 a) 
De examenkandidaten in de basisberoepsgerichte leerweg leggen in de voorgeschreven periode geen 
eindexamen af voor het beroepsgerichte vak: het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Het 
SE cijfer wordt op de plaats van het CSPE cijfer gebruikt in de verdere slaag- zak regeling. 
 
 
 
 
 
 
------------ 
Artikel 7.12  
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Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is of wanneer hij het centraal examen 
in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak ten 
overstaan van de staatsexamencommissie zijn eindexamen te voltooien. 
 
Wordt vervangen door 
Artikel 7.12 
Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is of wanneer hij het centraal examen 
in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde tijdvak zoveel 
mogelijk toetsen van het centraal examen in te halen en zijn eindexamen te voltooien. 
 
------------ 
Artikel 7.13 
De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de deelschooldirecteur aan bij de 
voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de deelschooldirecteur aan 
de commissie mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en reeds afgelegde gedeelte 
van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer zich dat voordoet, dat ten behoeve van de 
leerling toepassing is gegeven aan een afwijkende vorm van examinering. 
 
Wordt vervangen door 
 
Artikel 7.13 
Indien het staatsexamen in augustus 2022 nog plaatsvindt, dient de kandidaat zich zo spoedig mogelijk 
te melden, door tussenkomst van de deelschooldirecteur, bij de voorzitter van de desbetreffende 
staatsexamencommissie. In dat geval deelt de deelschooldirecteur aan de commissie mede welke 
cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en reeds afgelegde gedeelte van het centraal examen heeft 
behaald, alsmede, wanneer zich dat voordoet, dat ten behoeve van de leerling toepassing is gegeven 
aan een afwijkende vorm van examinering. 
 
------------ 
Aanvullingen: 
 
Artikel 7.15 Spreiding centrale examens over de tijdvakken 
a) De examenkandidaat heeft de mogelijkheid om de toetsen van het centrale eindexamen te spreiden 

over het eerste en het tweede tijdvak. 
b) De examenkandidaat die van plan is toetsen te gaan spreiden meldt dit met redenen omkleed 

schriftelijk bij de deelschooldirecteur, nadat overleg is met de mentor en vakdocent, uiterlijk 22 april 
2022. 

c) Indien de examenkandidaat na 22 april 2022 het verzoek indient om de toetsen van het centraal 
examen te spreiden, zoals bedoeld in artikel 7.15b, besluit de deelschooldirecteur of dit verzoek al 
dan niet wordt gehonoreerd. 

d) Het persoonlijk rooster voor de afname van de vakken van het centraal examen wordt ter beschikking 
gesteld. Het rooster is bindend. Bij verhindering volgt zo spoedig mogelijk afmelding bij de 
deelschooldirecteur, zie ook artikel 7.9. 

 
Artikel 9.3 
Indien dat nodig is om een kandidaat te laten slagen betrekken de deelschooldirecteur en de 
examensecretaris van het eindexamen het eindcijfer van één vak niet bij de bepaling van de definitieve 
uitslag. 
 
Artikel 9.4 
Artikel 9.3 geldt niet voor de kernvakken Nederlands, Engels en indien van toepassing wiskunde A, B 
of C voor vwo en havo en voor het kernvak Nederlands voor vmbo. 
 
Artikel 9.5 
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten van de vakken van het eindexamen vermeld, ook 
het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling volgens artikel 9.3 buiten beschouwing is gelaten 
(zie artikel 12). 
 
 
 
Artikel 9.6 
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Voor het vaststellen van de uitslag bij de basis- en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het SE cijfer 
van het profielvak gebruikt om de verdere uitslag te bepalen. 
 
Artikel 10.2 l. 
Indien een kandidaat in het schooljaar 2019-2020 één of meer vakken van het eindexamen heeft 
afgesloten dan komt de 5.5-regel (zoals bedoeld in artikel 10.2 a.) te vervallen. 
 
------------ 
Artikel 11.1 
De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens 
artikel 10 is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het 
centraal examen. 
 
Wordt vervangen door 
 
Artikel 11.1 
De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag volgens 
artikel 10 is vastgesteld, het recht in het tweede of derde tijdvak opnieuw dan wel alsnog deel te nemen 
aan het centraal examen. 
 

 


