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RICHTLIJNEN BIJ QUARANTAINE-OPLOSSINGEN   
CvTE, maart 2022 

 

Het rooster voor het derde tijdvak van juli beslaat vier dagen. Dit heeft tot gevolg dat er 

meerdere centrale examens (CE’s) op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd. Leerlingen 

hebben in het examenjaar 2022 de mogelijkheid om twee CE’s te herkansen, ook als deze 

gelijktijdig staan ingeroosterd. Voor deze laatstgenoemde leerlingen zullen de scholen met 

‘quarantaine-oplossingen’ moeten werken. Hier volgen de richtlijnen die hierbij in acht 

genomen moeten worden. Deze richtlijnen zijn nodig om de geheimhouding te kunnen 

waarborgen. Binnen de school is het de directeur die hiervoor verantwoordelijk is 

(Eindexamenbesluit VO artikel 40 lid 2).  

Scholen met leerlingen die zowel examen in een niet-aangewezen vak als in een 

aangewezen vak willen afleggen, kunnen voor een passende oplossing contact opnemen 

met DUO/Staatsexamens via staatstexamens@duo.nl.  

AFNAMECONDITIES 

1 Een kandidaat mag op één dag aan maximaal twee zittingen deelnemen. 

2 Als een kandidaat aan twee zittingen deelneemt, valt de ene zitting in de ochtend en de andere 

zitting in de middag. Avondzittingen zijn niet toegestaan. 

3 Tussen twee zittingen heeft een kandidaat minimaal een uur pauze. De leerling brengt die pauze 

door in een quarantaineruimte.  

4 Tussen de twee zittingen staat de leerling permanent onder surveillance. Een surveillant begeleidt 

de leerling naar de quarantaineruimte, in de quarantaineruimte wordt gesurveilleerd en tijdens de 

verplaatsing naar de tweede zitting wordt de leerling begeleid door een surveillant. Zie de 

richtlijnen 15 en 16.    

TWEE CE’S DIE IN DE OCHTEND ZIJN INGEROOSTERD 

Een kandidaat wil twee CE’s afleggen die beide in de ochtend zijn ingeroosterd. Een van die 

twee CE’s zal de kandidaat op het reguliere tijdstip in de ochtend afleggen, samen met de 

andere kandidaten. Het andere CE, dat in de ochtend staat ingeroosterd, legt de kandidaat 

diezelfde dag in de middag af. Het is de school die bepaalt welk CE de kandidaat ’s 

ochtends en welk CE de kandidaat ’s middags aflegt.  

 

5 Vanaf het moment dat de kandidaat zijn werk van het ’s ochtends afgelegde CE heeft ingeleverd, 

totdat hij start met zijn CE dat naar de middag is doorgeschoven, moet de kandidaat in 

quarantaine blijven.  

6 Tijdens de quarantaine mag de kandidaat niet in dezelfde ruimte verblijven met medekandidaten 

die het door hem ’s middags af te leggen CE ‘s ochtends reeds hebben gemaakt. 

NB Het kan zijn dat daarom meer dan één quarantaineruimte nodig is.  

7 De school stelt het tijdstip vast voor de start van het CE dat deze kandidaat in de middag aflegt. 

Het is daarbij mogelijk dat de kandidaat eerder begint dan de reguliere starttijd van de 

middagzitting. De kandidaat legt het CE dan af in een aparte ruimte, dus niet in de examenzaal 

waar andere kandidaten een CE afleggen dat in de middag is ingeroosterd. Deze werkwijze heeft 

als voordeel dat de kandidaat niet nodeloos lang in quarantaine hoeft te blijven. De school kan ook 

besluiten dat de middagzitting voor de kandidaat wel gelijktijdig start met de andere kandidaten. 

De kandidaat kan daarbij het CE afleggen in dezelfde ruimte als de overige kandidaten (de 

examenzaal). Een surveillant begeleidt de kandidaat dan naar de examenzaal nadat de 

middagzitting officieel van start is gegaan. Begeleiding door een surveillant is nodig om te 

voorkomen dat de kandidaat contact heeft met medekandidaten die het door hem ’s middags af te 

leggen CE in de ochtend hebben afgelegd. 

TWEE CE’S DIE IN DE MIDDAG ZIJN INGEROOSTERD 

Een kandidaat wil twee CE’s afleggen die beide in de middag staan ingeroosterd. Een van 

de twee CE’s zal de kandidaat op het reguliere tijdstip in de middag afleggen. Het andere 

CE legt de kandidaat diezelfde dag in de ochtend af. Het is de school die bepaalt welk CE de 

kandidaat ’s ochtends en welk CE de kandidaat ’s middags aflegt. 
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8 Vanaf het moment in de ochtend dat de kandidaat zijn werk van het ’s middags ingeroosterde CE 

heeft ingeleverd, totdat hij start met zijn andere (’s middags ingeroosterde) CE, moet de 

kandidaat in quarantaine blijven.  

9 Tijdens de quarantaine mag de kandidaat niet in dezelfde ruimte verblijven met medekandidaten 

die het door hem ’s ochtends afgelegde CE ’s middags moeten doen. NB Het kan daarom nodig 

zijn dat er meer dan één quarantaineruimte is.  

10 De kandidaat mag het middag-CE in dezelfde ruimte afleggen als de overige kandidaten wanneer 

de kandidaat onder begeleiding naar de plek wordt gebracht waar de kandidaat het middag-CE 

gaat maken. Dit mag pas nadat de middagzitting officieel is begonnen zodat de kandidaat op geen 

enkele wijze contact kan hebben met medekandidaten over het CE dat hij in de ochtend heeft 

afgelegd. 

11 De school stelt het startmoment vast van het CE dat de kandidaat in de ochtend aflegt. Dit kan de 

reguliere starttijd van de ochtendzittingen zijn waarbij de kandidaat in dezelfde ruimte als andere 

kandidaten het CE aflegt. De school dient er dan op toe te zien dat de kandidaat, zodra die klaar is 

met het maken van het ochtend-CE, naar de quarantaineruimte begeleid wordt. De school kan ook 

besluiten om het CE in een aparte (quarantaine)ruimte af te nemen. De kandidaat blijft dan in de 

quarantaineruimte tot de start van de middagzitting. 

12 Als een in de middag ingeroosterd CE al ’s ochtends gemaakt moet worden, zal het gesealde 

examenpakket al eerder geopend moeten worden. Dat dient te gebeuren met waarborging van de 

geheimhouding. Per kandidaat wordt één opgavenboekje en bijbehorende bijlage(n) uit het pakket 

gehaald. Dit examenpakket wordt daarna direct in een enveloppe gedaan die wordt verzegeld. Ook 

het oorspronkelijke examenpakket wordt direct daarna weer verzegeld. Het examenpakket en de 

enveloppe worden weer in de beveiligde ruimte (bijvoorbeeld de kluis) gelegd. Deze handelingen 

worden verricht door twee personen. De envelop met de resterende inhoud van het examenpakket 

kan bij het begin van de middagzitting worden geopend, waarna de opgavenboekjes en 

bijbehorende bijlage(n) uit de envelop beschikbaar zijn voor kandidaten die het CE ’s middags 

afleggen. 

13 De kandidaat mag niet eerder aan zijn tweede CE van die dag beginnen dan de officiële starttijd 

van de middagzitting. 

14 De directeur dient de surveillanten op te dragen dat zij op geen enkele manier mogen 

communiceren over de inhoud van de vervroegd afgenomen CE’s tot het tijdstip dat kandidaten 

tijdens de middagzitting de examenzaal mogen verlaten.  

 

QUARANTAINECONDITIES 
15 Tijdens de quarantaine tussen een ochtend- en een middagzitting mag de kandidaat geen contact 

met de buitenwereld hebben. Iedere vorm van contact fysiek of digitaal moet voorkomen worden. 

Een leerling die ’s middags een examen doet dat in de ochtend is ingeroosterd, mag over dat 

examen geen berichten ontvangen. Een kandidaat die ’s ochtends een CE heeft afgelegd dat in de 

middag is ingeroosterd, mag over dat CE geen berichten versturen (ook niet mondeling).  

Het ligt in de rede dat de school de quarantaine leerlingen een verbod oplegt voor het ontvangen 

en versturen van berichten en dat school daarom het gebruik van devices (zoals mobiele 

telefoons, tablets, laptops, PC’s, smartwatches, noise cancelling headsets) tijdens de quarantaine 

verbiedt. 

16 De surveillance tijdens de quarantaine is op een vergelijkbare manier georganiseerd als de 

surveillance tijdens de examenzittingen zelf. Dit geldt ook voor toiletbezoek. 

BIJZONDERHEID: AFNAMES KUNSTVAKEXAMENS IN FACET   

Voor het derde tijdvak worden de packages van de kunstvakexamens in Facet op de dag 

van afname de hele dag opengesteld. Deze CE’s kunnen voor die dag worden ingepland en 

op die dag worden afgenomen.  

 


