
Addendum examenreglement Porteum College BK – 29 mrt 2022 

In aanvulling op artikel 6.1: 

• Het centraal examen wordt afgenomen in twee 
tijdvakken, te weten het eerste en het tweede tijdvak met 
de respectieve periodes zoals in het tekstvak vermeld. 

  

• De kandidaat kan uiterlijk op 14 april 2022 bij de rector schriftelijk kenbaar kan maken voor welk(e) 
vak(ken) hij het centraal examen in het tweede tijdvak wil afleggen. Dit verloopt via Magister. De leerling 
staat in principe ingesteld op tijdvak 1, via magister kan de leerling dit wijzigen naar tijdvak 2. Ouders en 
leerlingen ontvangen hierover schriftelijke informatie. Daar wordt de procedure toegelicht en besproken. De 
keuze voor het tijdvak staat geregistreerd op de akkoordverklaring.  

 

• Uiterlijk op 19-4-2022 ontvangt de kandidaat schriftelijk een persoonlijk rooster voor de afname van de 

vakken van het centraal examen met de vermelding dat het rooster bindend is en de handelswijze bij 
verhindering.  

 

1 vak niet mee laten tellen bij de uitslag, niet zijnde een kernvak. 

In aanvulling op artikel 10 “Vaststelling van de uitslag” de volgende wijzigingen: 

• Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en -gl wordt het resultaat dat is behaald voor het 
beroepsgerichte profielvak (het se-cijfer afgerond op één decimaal) meegenomen in het rekenkundige gemiddelde 
van de bij het centraal examen behaalde cijfers (de 5,5-regel).  

• In het geval dat een examenkandidaat net gezakt is, wordt het eindresultaat van ten hoogste één vak, niet 
zijnde een kernvak, na vaststelling van de uitslag buiten beschouwing gelaten als de kandidaat daarmee kan 
slagen voor het diploma. Het vak en het weggestreepte resultaat worden wel vermeld op de cijferlijst.  

 

Extra herkansing. 

In aanvulling op artikel 9.2 “Herkansing CE”: 

  

• De (extra) herkansing moet door de kandidaat zelf worden aangevraagd en aangevinkt in magister vóór een 
nader te bepalen tijdstip. De kandidaat geeft daarbij aan voor welk(e) vak(ken) hij het centraal examen wil 
herkansen en in welk tijdvak hij dat wil doen.  

 

• De kandidaat ontvangt het persoonlijke rooster voor de afname van een herkansing van het centraal examen 
digitaal met de vermelding dat het rooster bindend is en de handelswijze bij verhindering.  
 

Beroepsgerichte profielvakken en het cspe 
 

In aanvulling op artikel 91.1 “Herkansing SE” 

• Voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het voorlaatste (derde) leerjaar zaten en in dat jaar het 
beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten en dat in schooljaar 2021-2022 willen herkansen, geldt dat zij dit 
schooljaar recht hebben op een herkansing mits zij nog geen gebruik hebben gemaakt van dit herkansingsrecht 
in het voorgaande schooljaar. 
De herkansing vindt plaats op vooraf door de schoolleiding vastgestelde data. De leerlingen en hun ouders 
ontvangen hiervan schriftelijk bericht. 

 Tijdvak 1 12 mei t/m 30 mei (uitslagdag 9 juni) 

 Tijdvak 2 13 juni t/m 24 juni (uitslagdag 1 juli) 

 Tijdvak 3 5 juli t/m 8 juli (uitslagdag 15 juli, BK) 

 


