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Het is belangrijk dat niet alleen de 
examenkandidaat maar ook zijn/haar huisgenoten 
kennisnemen van de inhoud van deze brochure.  
 

 

 

INHOUD 
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HAVO              OVERZICHT EXAMENTIJDEN 
 

 
Datum  Tijd en vak Zaal vakspecifieke hulmiddelen naast het 

 basispakket (zie ook: toegestane hulpmiddelen) 

Do 12 mei 

 

13.30-16.00 

Duits 

 
071/072 

 
Woordenboek van en naar doeltaal 

13.30-16.30 

aardijkskunde 

 
071/072 

 

Vr 13 mei 13.30-16.00   

wiskunde A & B 071/072 Grafische rekenmachine met NL-examstand 
  

Ma 16 mei 

 

09.00-12.00   

geschiedenis 071/072  

13.30-16.30   

natuurkunde 071/072 Goedgekeurd informatieboek: Binas 6e druk 

Di 17 mei 09.00-12.00   

kunst 191! Oortjes 

13.30-16.30 

Nederlands 

 

071/072 

 

 

Wo 18 mei 13.30-16.30   

biologie 071/072 Goedgekeurd informatieboek: Binas 6e druk 

Do 19 mei 13.30-16.00   

Frans 071/072 Woordenboek van en naar doeltaal 

Vr 20 mei 13.30-16.30   

economie 071/072  

Ma 23 mei 13.30-16.30   

scheikunde 071/072 Goedgekeurd informatieboek: Binas 6e druk 

Di 24 mei 13.30-16.00   

Engels 071/072 Woordenboek naar en van de doeltaal  
Op verzoek van de kandidaat: daarnaast 
woordenboek Engels-Engels 

Wo 25 mei 13.30-16.30   

bedrijfseconomie 071/072  
 

 

N.B.  

- De verlengde examentijd is 30 minuten. 

- Waar geen hulpmiddel is vermeld, is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan. 

- Woordenboek Nederlands is dus bij elk examen toegestaan. 

 

 
 



 
~ 

4 

 
 
VWO             OVERZICHT EXAMENTIJDEN 

 
Datum  Tijd en vak Zaal vakspecifieke hulmiddelen naast het 

 basispakket  

Do 12 mei 

 

13.30-16.30   

Nederlands 071/072  

Vr 13 mei 

 

13.30-16.30   

biologie 075 Goedgekeurd informatieboek: BINAS 6e 
druk 

Ma 16 mei 
 

09.00-12.00 

geschiedenis 

 
071/072 

 

13.30-16.30   

scheikunde 071/072 Goedgekeurd informatieboek: BINAS 6e 
druk 

Di 17 mei 09.00-12.00   

Latijn 071/072 Woordenboek Latijn 
13.30-16.30   

bedrijfseconomie 071/072  

 

Wo 18 mei 

09.00-12.00   

kunst 191 
Oortjes 

13.30-16.00 
Engels 

 
071/072 

Woordenboek naar en van de doeltaal  
Op verzoek van de kandidaat: daarnaast 
woordenboek Engels-Engels 

Do 19 mei 13.30-16.30   

natuurkunde 071/072 Goedgekeurd informatieboek: BINAS 6e 
druk 

Vr 20 mei 

 

09.00-12.00   
Grieks 071/072 Woordenboek Grieks 

13.30-16.30 A: 071/072 
C: 071/072  

 

Wiskunde A&B&C B: 162! Grafische rekenmachine 

Ma 23 mei 

 

09.00-11.30   
Duits 071/072 Woordenboek naar en van de doeltaal 

13.30-16.30 
aardijkskunde 

 
071/072 

 

Di 24 mei 

 

13.30-16.30   

economie 075  

Wo 25 mei 

 

13.30-16.00   

Frans 071/072 Woordenboek naar en van de doeltaal 

N.B.  

- De verlengde examentijd is 30 minuten. 

- Waar geen hulpmiddel is vermeld, is alleen het basispakket hulpmiddelen toegestaan. 

- Woordenboek Nederlands is dus bij elk examen toegestaan. 
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REGLEMENT EXAMENZAAL 
 

-     De examens beginnen 's morgens om negen uur (9.00 uur) en 's middags om half twee (13.30 uur). 

De kandidaten dienen 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn in de zaal.  

-   Deelname aan een examenzitting betekent dat het gemaakte werk zijn geldigheid  behoudt. 

Indien er zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen (bijv. ernstige ziekte in de familie en ook 

eigen ziekteverschijnselen) doet men er goed aan deze vóór de aanvang van het examen te melden 

bij de teamleider of examensecretaris.  

-   Jassen, tassen, etuis, horloges, telefoontoestellen e.d. mogen niet in de examenzaal. Laat je 

telefoon en horloge thuis! Jassen en tassen blijven in de kleedkamer. 

Slechts schrijfwaren, een gummetje en de toegestane hulpmiddelen mogen meegenomen worden 

in de examenzaal. 

-  Let er op dat in het hoesje van het rekenapparaat geen garantiebewijzen, gebruiksaanwijzingen en 

andere papiertjes zijn achtergebleven.  

-  Je bent zelf verantwoordelijk om woordenboeken (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Latijn & Grieks) 

en Binas 6e editie mee te nemen.   

-  Het examenwerk wordt gemaakt op papier, verstrekt door de school. De school verstrekt eveneens 

kladpapier.  

 Kandidaten mogen dus geen papier meenemen naar de examenzaal. 

-  De kandidaat vermeldt op de aangegeven plaats op het papier zijn/haar examennummer en 

zijn/haar naam. Het examennummer staat vermeld op het examenkaartje op de tafel.  

-  Indien je papier tekort komt, kun je door middel van handopsteken een surveillant waarschuwen; 

deze zorgt voor aanvulling. 

-  Na het openen van de enveloppe met opgaven is het voor de surveillanten verboden enige 

informatie over het werk aan de kandidaat te verstrekken, behoudens een mededeling inzake een 

fout in de opgaven die door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) schriftelijk aan de scholen 

is doorgegeven. 

-  Controleer of je de goede opgaven hebt ontvangen. 

Let ook op de eindtijd. Zorg ervoor dat je geen opgaven vergeet (kijk aan de achterzijde van de 

opgaven). 

- Vanaf het begin van de examenzitting dient er volkomen rust te heersen in de examenzaal. 

- Maak je werk met zwarte of blauwe pen of ballpoint; uitsluitend voor tekeningen en/of  grafieken 

mag een potlood gebruikt worden. Gebruik van correctiemiddelen (typex) is verboden. 

-  Bij examens met zowel open vragen als meerkeuze-opgaven moet je bij de meerkeuze-opgaven 

het goede antwoord geven door vermelding van A, B, C enz. (gebruik hoofdletters). 

 Geef slechts 1 antwoord. Bij open vragen geldt slechts het eerst gegeven antwoord.  

-  Nummer je bladen. Als je vier bladen inlevert, schrijf je bovenaan je eerste blad 1/4, je tweede 2/4 

etc.  

-  Zonder toestemming van de surveillant mag een kandidaat de examenzaal niet verlaten. 

 Dit geldt ook bij toiletbezoek en indien je tijdens het examen onwel wordt. 

-   Kladpapier dat ingeleverd wordt,  moet ook bij de beoordeling betrokken worden. 

-  De kandidaat mag gedurende het eerste klokuur en het laatste kwartier van de examenzitting niet    

 vertrekken. 

-  Kandidaten die voortijdig vertrekken leveren hun werk in bij de daarvoor  aangewezen 

surveillanten. 
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-  De opgaven mogen de examenzaal niet uitgebracht worden voor het einde van de zitting. 

      De kandidaat die voortijdig vertrekt, mag wel zijn aantekeningen en kladpapier meenemen. 

-     Examenwerk dat per ongeluk meegenomen wordt bij het verlaten van de 

zaal kan niet meer worden ingeleverd.  

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inleveren van al het examenwerk.  

-    Het gebruik maken van andere dan de toegestane rekenapparatuur wordt als fraude beschouwd. 

Raadpleeg bij twijfel van te voren je wiskunde docent of een lid van de schoolleiding. 

-  Indien een kandidaat zich bij het CE aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, kan de rector 

(verdere) deelname aan het CE ontzeggen of een minder ingrijpende maatregel nemen, zoals het 

laten afleggen van een hernieuwd examen. Indien de onregelmatigheid wordt ontdekt na afloop 

van het CE  kan de  rector de kandidaat het diploma en de cijferlijst onthouden. 

Bij een eventueel nieuw af te leggen examen wordt verwezen naar het tweede of derde tijdvak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ~

Examenmededelingen 7

 

 

TOEGESTANE HULPMIDDELEN – zie ook examenoverzicht. 
 
Alle vakken  Basispakket, bestaande uit: 
   - schrijfmateriaal incl. millimeterpapier 
   - tekenpotlood 
   - blauw en rood kleurpotlood 
   - liniaal met millimeterverdeling 
   - passer 
   - geometrische driehoek 
   - vlakgum 
   - elektronisch rekenapparaat (niet grafisch) 
   - woordenboek Nederlands 
 
Engels, Frans,  Woordenboek naar en van de vreemde taal.  
Duits, Latijn,   Woordenboek Engels-Engels i.p.v. Engels-Nederlands uitsluitend op  
Grieks    verzoek kandidaat 
   Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.  
 
   
Natuurkunde,  Een goedgekeurd informatieboek: Binas 6e editie. Je neemt zelf Binas mee.  
Scheikunde, Biologie     
 
Wiskunde A en B Een goedgekeurde grafische rekenmachine. 
   Roosterpapier in cm2. 
 
 
 
OPMERKINGEN  

1. De kandidaat dient zelf te zorgen voor de materialen. 
2. De kandidaat moet zelf zorg dragen voor een grafische rekenmachine. 
3. Alle papier wordt door de school verstrekt. 
4.    Denk aan reservebatterijen voor de rekenmachine.  

 
In de examenzaal zijn voor noodsituaties enkele reserve rekenapparaten aanwezig.  
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GEBRUIK REKENAPPARATEN 
 

GRAFISCHE REKENMACHINE 
 

- Bij wiskunde is het gebruik van de grafische rekenmachine noodzakelijk. 
- Het gebruik van de grafische rekenmachine is niet toegestaan bij de overige vakken. 

 
De grafische rekenmachine dient te zijn van een door de CvE goedgekeurd merk en type. Op het 
Openbaar Lyceum Zeist wordt uitsluitend gewerkt met de Casio FX-CG50. 
 
De meest recente toegestane grafische rekenmachine zijn: 
Texas Instruments: 
84 Plus T vanaf versie OS 5.1, de basisversie met LED lampje; 84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.15; TI 
Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) 
 
Casio:  
Fx-9860Gll (SD) met examenstand: OS 2.07 en hoger, Fx-CG20 met  examenstand: OS 2.01 en 
hoger,  
Fx-CG50 

HP Prime 

TI levert ook een opvallend oranje extern gemonteerde cradle waarmee communicatie met een 
externe computer mogelijk is. De cradle is bij het centraal examen niet toegestaan. 
 
Oudere typen zijn ook toegestaan maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee 
niet of minder goed te maken zijn.  
 
Voor noodgevallen zijn er in de examenzaal een aantal reserve apparaten aanwezig. 
 
Verder geldt het volgende: 

a. een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten 
of met andere apparatuur worden verbonden; 

b. het is een kandidaat niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische 
rekenmachine van een andere kandidaat; 

c. het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee 

grafische rekenmachines;  

d. tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de grafische 

rekenmachine te zijn geblokkeerd door de NL-examenstand. De grafische rekenmachine zet 

je pas in de examenstand als dit wordt aangegeven in de examenzaal.  

 
Er zijn machines waar later ook andere programma’s in geladen kunnen worden, bijvoorbeeld 
programma’s voor computeralgebra. Een apparaat dat met deze programmatuur is uitgerust, mag op 
het centraal examen niet worden gebruikt. Het is een kandidaat tijdens het Centraal Examen niet 
toegestaan de applicatie ZoomMath op zijn grafische rekenmachine te hebben geïnstalleerd.   
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EENVOUDIGE REKENMACHINE 
Bij alle vakken mag, indien gewenst, gebruik gemaakt worden van een niet-grafische rekenmachine 
met basisbewerkingen.  
Bij de vakken waar een grafische rekenmachine is toegestaan, is ALLEEN een grafische 
rekenmachine toegestaan. Het is een kandidaat bij die vakken niet toegestaan ook de 
beschikking te hebben over een gewone rekenmachine. Bij wiskunde mag je dus geen gewone 
rekenmachine gebruiken.  
 
Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die: 

a. op het lichtnet moeten worden aangesloten; 
b. tijdens  het examen opgeladen moeten worden; 
c. geluidsoverlast bezorgen; 
d.  zijn voorzien van schrijfrollen, alarminstallaties dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden; 
e.  alfanumeriek* zijn; 
f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster. 

 
Programmeerbare rekenapparaten zijn toegestaan. 
 
* Onder alfanumeriek moet worden verstaan apparaten die woorden, formules, letters  van 

natuurkundige symbolen e.d. op het afleesvenster kunnen tonen. De enige  letters die op het 
venster zichtbaar mogen zijn, zijn dus aanduidingen voor de eigen functies van het apparaat zoals 
bijvoorbeeld K, M, deg, rad. 
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DE UITSLAG  
 
 
Op donderdag 9 juni is de uitslag van tijdvak I, waarin de eerste examenuitslag officieel wordt 
vastgesteld.  
  
Alle examenkandidaten zullen donderdag 9 juni vanaf ongeveer 13.00 uur worden gebeld door 
hun mentor.  
Zorg dat de school beschikt over een telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden. 
Indien er om 15.00 uur niet gebeld is, kan er contact met de school worden opgenomen; beslist 
niet eerder.  
 
Van je mentor hoor je hoe laat je die middag (op donderdag 9 juni) op school moet komen. Je 
krijgt dan op school je voorlopige cijferlijst. Op deze voorlopige cijferlijst kun je aangeven welke 
(2) vakken je wilt herkansen. Je bespreekt dan met je mentor de keuzes voor de herkansingen. 
Dit lever je uiterlijk vrijdag 10 juni 11.00 uur in bij de examensecretaris. 
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DE UITSLAGREGELS 
 
 
UITSLAGREGELS EINDEXAMEN  

 
De kandidaat is geslaagd indien: 
1. het gemiddelde eindcijfer voor het Centraal Examen minimaal een 5,5 is; 
2. maximaal één 5 voor Nederlands, Engels en wiskunde  
3. alle eindcijfers 6 of hoger zijn; 
4. er één 5  is en alle andere vakken 6 of hoger zijn; 
5. in onderstaande gevallen moet gecompenseerd worden – het gemiddelde van alle eindcijfers 

moet minimaal 6,0 zijn: 
- bij één eindcijfer 4 
- bij twee eindcijfers 5 
- bij één eindcijfer 5 en één eindcijfer 4. 

 

Wijzigingen examenjaar 2021-2022 
 Je mag voor twee vakken een herexamen maken. 
 Je mag aan het eind als al je eindcijfers (SE+CE) bekend zijn één eindcijfer wegstrepen. Dit 

mag NIET Nederlands, Engels of wiskunde zijn. Dit weggestreepte examen telt ook niet meer 
mee voor je CE-gemiddelde. Het weggestreepte vak wordt wel op je eindlijst vermeld (met 
cijfer).  

         
Opmerking:  
Een van de meewegende cijfers is het combinatiecijfer, dat een gemiddelde is van de 
onderdelen die daarin een plaats hebben gekregen.  
 
De kandidaat wordt het diploma onthouden indien niet voldaan is aan de volgende 
voorwaarden: 
 CKV en LO van het gemeenschappelijke deel zijn voldoende of goed afgesloten; 

 alle toetsen en opdrachten volgens het PTA zijn gemaakt; 
 vakken die meetellen bij het combinatiecijfer zijn met een cijfer 4 of hoger beoordeeld. 
 Geen eindcijfer is 3 of lager. 

 
BEREKENING EINDCIJFERS EINDEXAMEN (zie artikel 47 besluit) 
 

1. Het eindcijfer voor alle vakken van het Eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer 
uit de reeks 1 tot en met 10. 

2. De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak op het rekenkundig gemiddelde van 
het cijfer voor het Schoolexamen en het cijfer voor het Centraal Examen. Is dit 
gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, indien de cijfers achter de komma 49 
of minder zijn, naar beneden afgerond en indien deze 50 of meer zijn, naar boven 
afgerond. 

3. Indien een vak alleen uit een Schoolexamen bestaat, is het cijfer voor het Schoolexamen 
tevens het eindcijfer. 
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HET TWEEDE TIJDVAK 
 
 
In het tweede tijdvak maak je dit jaar de rest van je eerste afnames en/of 1 of 2 herkansing(en). Je 
kunt ervoor kiezen om in het tweede tijdvak je twee herkansingen in te zetten, slimmer is het 
meestal om deze te bewaren tot het derde tijdvak als je nog examens in tijdvak twee moet doen. 
 
Het recht op herkansing is er dus niet alleen voor  (voorlopig) gezakte kandidaten, maar ook: 
- voor kandidaten die volgens de eerste uitslag al geslaagd zijn, 
- voor kandidaten met meer dan het minimum  aantal vakken, die door weglating van één  

van die vakken volgens  de eerste uitslagbepaling al zijn geslaagd, 
- voor definitief gezakte kandidaten die volgend jaar in het volwassenen onderwijs  

hun diploma willen halen. 
 

 
 
AANMELDEN VOOR HERKANSEN TIJDVAK II 
Uiterlijk vrijdag 10 juni vóór 11.00 uur moeten de kandidaten die willen herkansen in tijdvak II, bij 
de examensecretaris, Mevrouw H. Verpaalen (kamer 101) schriftelijk hierom verzoeken met 
behulp van het formulier ‘opgave voor herkansing’ (= kopie voorlopige cijferlijst). 
Voor kandidaten die niet herkansen, geldt dat de uitslag de definitieve uitslag wordt. 
 
 
BESPREKING EXAMENWERK BIJ HERKANSING 
Het is belangrijk dat alle kandidaten die deelnemen aan herkansen en cijferverbetering contact 
opnemen met hun examinator om een afspraak te maken voor het bespreken van het 
examenwerk. 
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   Tijdvak 2  
 
datum tijd HAVO tijd VWO 
          
ma 13 juni         
ma 13 juni 13.30-16.30 aardrijkskunde 13.30-16.30 Nederlands 
di 14 juni 09.00-12.00 geschiedenis 09.00-12.00 geschiedenis 
di 14 juni 13.30-16.30 natuurkunde 13.30-16.30 scheikunde 
wo 15 juni 09.00-12.00 bedrijfseconomie 09.00-12.00 kunst 
wo 15 juni 13.30-16.30 Nederlands 13.30-16.30 biologie 

do 16 juni 09.00-
12.00  kunst    

do 16 juni 13.30-16.30 Wiskunde A/B 13.30-16.30 economie 
vr 17 juni    9.00-12.00 Latijn 
vr 17 juni 13.30-16.30 biologie 13.30-16.30 Wiskunde A/B/C 
ma 20 juni    09.00-11.30 Frans 
ma 20 juni 13.30-16.30 economie 13.30-16.30 natuurkunde 
di 21 juni    09.00-12.00 Grieks 
di 21 juni 13.30-16.30 scheikunde 13.30-16.30 aardrijkskunde 
wo 22 juni      
wo 22 juni 13.30-16.00 Engels 13.30-16.30 bedrijfseconomie 
do 23 juni       
do 23 juni  13.30-16.00 Duits  13.30-16.00 Duits 
vr 24 juni      
vr 24 juni  13.30-16.00 Frans 13.30-16.00 Engels 
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Tijdvak 3 
 
datum tijd HAVO tijd VWO 
          
di 5 juli 09.00-12.00 Nederlands 09.00-12.00 Nederlands 
di 5 juli 09.00-12.00  09.00-12.00 Latijn 
di 5 juli 13.30-16.30 scheikunde 13.30-16.30 scheikunde 
di 5 juli 13.30-16.30 biologie 13.30-16.30 natuurkunde 
di 5 juli 13.30-16.30 geschiedenis 13.30-16.30 geschiedenis 
wo 6 juli 09.00-12.00  economie 09.00-12.00  Grieks 
wo 6 juli 09.00-12.00  kunst 09.00-12.00  wiskunde B 
wo 6 juli 13.30-16.30 natuurkunde 13.30-16.30 biologie 
wo 6 juli 13.30-16.30 aardrijkskunde 13.30-16.30 wiskunde A en C 
wo 6 juli 13.30-16.30 wiskunde A 13.30-16.30 bedrijfseconomie 
do 7 juli 09.00-11.30  Duits 09.00-11.30  Duits 
do 7 juli 13.30-16.30 bedrijfseconomie 13.30-16.30 aardrijkskunde 
vr 8 juli 09.00-12.00  wiskunde B 09.00-12.00  economie 
vr 8 juli 13.30-16.00 Engels 13.30-16.00 Engels 
vr 8 juli   13.30-16.00 Frans 

 
 

 
DE UITSLAG TIJDVAK II 
 
De uitslag wordt bepaald op vrijdag 1 juli. 
 
De kandidaten worden vanaf 13.00 uur gebeld door hun mentor.  
Van je mentor hoor je hoe laat je die middag (op vrijdag 1 juli) op school moet komen. Je krijgt 
dan op school je voorlopige cijferlijst. Op deze voorlopige cijferlijst kun je aangeven welke 2 
vakken je wilt herkansen in tijdvak III. Je bespreekt dan met je mentor de keuzes voor de 
herkansingen.   

 
 AANMELDEN VOOR HERKANSEN TIJDVAK III 
Uiterlijk maandag 4 juli vóór 10.00 uur moeten de kandidaten die willen herkansen in tijdvak III, 
bij de examensecretaris, Mevrouw H. Verpaalen (kamer 101) schriftelijk hierom verzoeken met 
behulp van het formulier ‘opgave voor herkansing’ (= kopie voorlopige cijferlijst). 
Voor kandidaten die niet herkansen, geldt dat de uitslag de definitieve uitslag wordt. 

 
 
DE UITSLAG TIJDVAK III 
 
De uitslag wordt bepaald op donderdag 14 juli. 
 
De kandidaten worden vanaf 10.00 uur gebeld door hun mentor of examensecretaris.  
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DIPLOMA-UITREIKING  
 
Op dinsdag 5 juli (VWO) en woensdag 6 juli (HAVO) vinden de diploma-uitreikingen plaats.  

 
De uitreikingen starten om 19.00 uur. De uitnodiging volgt nog. 
 

 
 

INLEVEREN MATERIALEN MEDIATHEEK  
 
Alle door eindexamenkandidaten geleende materialen uit de mediatheek moeten uiterlijk 
maandag 17 mei ingeleverd worden. Materialen langer nodig? Overleg dan even met de 
mediatheek.  
 
 

LOCKERS  
 
Alle eindexamenkandidaten wordt verzocht uiterlijk vrijdag 9 juli te zorgen dat de locker leeg is. 
Na deze datum worden de lockers geblokkeerd.  

 
 
 
 

 

 

 

 

VEEL SUCCES! 


