
 

 
 

 
 

 Doetinchem, 28 november 2022 Aan de eindexamenkandidaten op de 
BovenBouwCampus en hun ouder(-s), 
verzorger(-s) 

 
 
Referentie: 2022-334/Brnm/Ostg/Hrni 
 
Betreft: verlengen tweede tijdvak CSE en de diploma-uitreikingen 
 

Beste eindexamenleerlingen, geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

Met deze brief informeren we jullie over een wijziging in de afnameperiode van het tweede tijdvak van 

het Centraal Examen 2023 en de gevolgen die dit heeft voor de diploma-uitreikingen.  

Op maandag 21 november 2022 heeft de minister bekend gemaakt dat de afnameperiode voor het 

tweede tijdvak CSE is verlengd van 4 naar 10 dagen. Het centraal examen tweede tijdvak zal nu 

plaatsvinden van maandag 19 juni tot en met vrijdag 30 juni 2023. Dit om mogelijke ziekte of 

quarantaine beter te kunnen opvangen.  

Ook de dag van de uitslag van het tweede tijdvak is verschoven van 30 juni naar 6 juli 2023.  

Meer informatie hierover kunt u vinden op: 
https://www.examenblad.nl/nieuws/20221121/kleine-maatregelen-
centrale/2023?regime=hflinks&horizon=vhi1nc4phqz7 

 
Deze wijziging heeft consequenties voor mogelijk al geplande vakanties van eindexamenleerlingen én 
onze diploma-uitreikingen. Het is niet mogelijk om na 6 juli nog alle diploma-uitreikingen te 
organiseren voor leerlingen die geslaagd zijn in tijdvak 1 én tijdvak 2 samen omdat op 7 juli 2023 de 
zomervakantie begint. Hierdoor is de oorspronkelijke opzet om alle geslaagden, ook die van het 
tweede tijdvak, te betrekken in één diploma-uitreiking helaas niet meer mogelijk.  
 
De diploma-uitreikingen voor de leerlingen van zowel het Rietveld Lyceum als het Ludger College die 

geslaagd zijn in het eerste tijdvak worden twee weken naar voren gehaald en vinden nu plaats op 19, 

20, 21 en 22 juni.  

De diploma-uitreiking voor de geslaagden na het tweede tijdvak wordt gehouden op donderdag 6 juli 

2023. 

 
Meer informatie over volgorde en tijden volgt nog. 
 
We gaan er van uit jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd zijn.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Brinkhof, locatieleider Rietveld Lyceum Bovenbouwcampus 
Gerhard Oosten, locatieleider Ludger College Bovenbouwcampus 
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