
Regelingen mavo examen 2022



Planning centrale examens

- 20 april Controle en ondertekenen SE cijferkaart (verplicht)

- 22 april Uiterste datum doorgeven keuze tijdvak 1 of 2 bij de examensecretaris 
(voor 15:00 uur)

- 12 mei t/m 24 mei Tijdvak 1

- 9 juni Uitslag tijdvak 1. Doorgeven herkansing tijdvak 2 voor 17:30 uur

- 13 juni t/m 22 juni Tijdvak 2

- 1 juli Uitslag tijdvak 2. Doorgeven herkansing tijdvak 3 voor 17:30 uur

- 5 juli t/m 8 juli Tijdvak 3
- Let op: aangewezen vakken zijn Frans, Nask2, Duits en BTE

- 6 juli Diploma-uitreiking mavo

- 11 juli Start zomervakantie

- 14 juli Uitslag tijdvak 3 
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Wanneer ben je geslaagd voor mavo?

Hoe wordt er met de verschillende cijfers gerekend? 

Voorbeeld cijferlijst:

Het eindcijfer = (SE + CE) / 2

Ma (en eventueel LO2) wordt met een heel getal afgerond.

Voor de berekening van Beeldende vak tekenen (BTE) geldt: CE = (CSE + CPE) / 2

Extra vakken tellen niet mee in de slaag-zakregeling 
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Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec BTE Ma KCKV PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,5 V G V

CSE 5,1

CPE 6,5

CE 5,4 5,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,8 5,49

Eind 6 6 6 6 6 6 6 7 V G V



Wanneer ben je geslaagd voor mavo?

Het cijfer van alle CE-onderdelen is gemiddeld een 5,5 of hoger
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Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec BTE Ma KCKV PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,5 V G V

CSE 5,1

CPE 6,5

CE 5,4 5,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,8 5,49

Eind 6 6 6 6 6 6 6 7 V G V



Wanneer ben je geslaagd voor mavo?

Minimaal een 5 voor het kernvak Nederlands. 

Op de mavo is Nederlands is het enige kernvak.
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Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec BTE Ma KCKV PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,5 V G V

CSE 5,1

CPE 6,5

CE 5,4 5,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,8 5,49

Eind 6 6 6 6 6 6 6 7 V G V



Wanneer ben je geslaagd voor de mavo?

 Alle eindcijfers zijn 6 of hoger.
 Één keer een 5 , de rest van de cijfers 6 of hoger
 Één keer een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is.
 Twee keer een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is
 Er is geen eindcijfer lager dan een 4.

 Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld met 
'voldoende' of 'goed'
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Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec BTE Ma KCKV PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,5 V G V

CSE 5,1

CPE 6,5

CE 5,4 5,0 5,8 5,6 5,5 5,3 5,8 5,49

Eind 6 6 6 6 6 6 6 7 V G V



Wat is er aangepast?

- Tijdvak 2 is een volledig tijdvak geworden.

- Tijdvak 3 vóór de vakantie, maar de uitslag is wel in de vakantie.

- Leerlingen mogen de eerste afname van elk examen spreiden over tijdvak 1 en 2.

- Leerlingen mogen twee vakken herkansen i.p.v. één vak.

- Er mag één eindcijfer buiten beschouwing worden gelaten (wegstrepen/wegduimen).

Het is onverstandig om van te voren een vak “weg te strepen”. 

- Het cijfer staat op de cijferlijst (daarom praten wij liever over duimen).

- Rekenkundig verklein je de kans op slagen.

- Je moet het toch maken om te kunnen slagen.
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Duimen

Wat gebeurt er als we de duimregeling toepassen op het gebruikte voorbeeld?

Zonder duimen: er wordt niet voldaan aan de 5,5 regel, wel aan andere regels

Een 7e vak kan worden weggehaald (Ec) als er een 7e vak is: gemiddelde wordt nu een 5,48. Maar  
is nog niet geslaagd.

Het kernvak Nederlands mag niet weg geduimd worden.

Engels wegduimen: gemiddelde wordt een 5,58

Herkansen staat los van duimen. Dat mag altijd.
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Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec BTE Ma KCK
V

PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 6,4 6,4 6,5 6,5 V G V

CSE 5,0

CPE 6,4

CE 5,4 5,0 5,7 5,6 5,5 4,3 5,7 5,31

Eind 6 6 6 6 6 5 6 7 V G V



“Gevaar” van een vak verwaarlozen

Stel je bent niet zo goed in nsk2 en besluit dat niet meer serieus te nemen en je hebt een slechte dag 
bij Economie

Scheikunde wegduimen levert een gemiddeld CE op van 5,42. Dus (nog) niet geslaagd.

Scheikunde normaal doen zal waarschijnlijk een vergelijkbaar / iets lager cijfer opleveren en je hebt 
een slechte dag bij Economie

Economie wegduimen levert een gemiddeld CE op van 5,62. Dus geslaagd. 9

Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec Ma KCKV PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 4,4 6,4 6,4 V G V

CE 5,4 6,1 5,9 6,2 1,3 3,5 4,73

Eind 6 6 6 6 3 5 6 V G V

Ne En Wi Nsk1 Nsk2 Ec Ma KCK
V

PWS LO Gem

SE 6,4 6,3 6,2 6,0 4,4 6,4 6,4 V G V

CE 5,4 6,1 5,9 6,2 4,5 3,5 5,27

Eind 6 6 6 6 5 5 6 V G V



Voor- en nadelen keuze tijdvak 1

Voordelen alles tijdvak 1: 

- Bij ziekte of quarantaine is er nog een tijdvak 2 en/of 3.

- Uitslag is eerder bekend (lees: de vakantie is veel langer).

- Herkansingen mogen in tijdvak 2. Deze herkansingen zijn beter gespreid dan in tijdvak 3. 

- De kans dat de leerling in tijdvak 3 komt is klein. Dus de kans op een diploma-uitreiking is groot.

Nadelen alles in tijdvak 1: 

- Minder spreiding. Bijvoorbeeld twee vakken op een dag*. 

- Minder voorbereidingstijd. 

* Rooster is te vinden op mijneindexamen.nl of examenblad.nl
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Voordelen keuze tijdvak 1 en 2

Voordelen spreiden met tijdvak 2: 

- Meer spreiding. 

- Meer voorbereidingstijd. 

Let op: 

- Deze voorbereidingstijd is voor een groot deel de eigen tijd en verantwoordelijkheid van de 
leerling. 

- Er zullen geen ingeroosterde lessen zijn.

- Docenten zijn druk met nakijkwerk van de anderen. Er is minder tijd dan normaal.

- De laatste les is bij het eerste examen in tijdvak 2 dan al minimaal 8 weken geleden.
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Nadelen keuze tijdens tijdvak 1 of 2

Nadelen spreiden met tijdvak 2: 

- Als de leerling ziek wordt of in quarantaine moet schuift het betreffende examen door naar 
tijdvak 3. 

Het voordeel van spreiding is dan weg. In dit tijdvak kunnen er drie examens op één dag 
zijn. 

- Als vakken waar de leerling minder goed in is naar tijdvak 2 gaan, en de leerling ziek wordt of in 
quarantaine moet, dan kunnen die vakken worden ingehaald in tijdvak 3. 

Ze zijn niet meer te herkansen!  Want er is geen tijdvak 4. 

- Als de leerling langer ziek is of in quarantaine moet, dan loopt de leerling het risico dat hij/zij in 
tijdvak 3 óók niet kan deelnemen. 

Dan haalt de leerling dit schooljaar geen diploma! Er is niet voorzien in een tijdvak 4. 

- Veel klasgenoten zijn al klaar en geslaagd. Er zijn dan al examenfeesten… Gaat uw 
zoon/dochter dan nog leren…?
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Nadelen keuze tijdvak 1 en 2

- Als de leerling Frans, Nsk2, Duits of BTE heeft en de leerling moet dit in tijdvak 3 herkansen, 
dan is dat op een externe locatie en niet hier op school. 

- Vorig jaar is gebleken dat, ten opzichte van de leerlingen die alles in tijdvak 1 hebben gedaan, 
het percentage gezakte leerlingen hoger was onder leerlingen die hebben gespreid over de 
twee tijdvakken. Kennis zakt sneller weg als je daar niets mee doet.

- Indien de leerling spreidt: gaat de leerling dan al herkansingen vanuit tijdvak 1 maken? Dan is 
het voordeel van spreiden misschien weg. Want dan wordt het een “druk” tijdvak. Of gaat de 
leerling alles in tijdvak 3 herkansen met het risico dat je twee toetsen op een dag hebt? 

Volgens ons moet je voorkomen dat je in tijdvak 3 terecht komt. Alleen al om een diploma-
uitreiking mee te kunnen maken na zoveel jaar op het VLC. Na de afgelopen jaren is wat ons 
betreft een feestje op zijn plek.

Ons advies: Streep niets van te voren weg en doe alles in tijdvak 1
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Vragen?
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