
 

 

 

ERRATUM EXAMENREGLEMENT 2020-2021 

 

9.2   Van schoolexamen (SE) naar centraal schriftelijk examen (CE) 

Na toetsing op de Mavo in het derde, op Havo in het vierde en vijfde en op het VWO  in het vierde 

en vijfde en zesde jaar, sluit de kandidaat het schoolexamen af. 

De vakken die uitsluitend een SE kennen, krijgen een geheel cijfer van 1 t/m 10. Is dit cijfer niet 

een geheel getal dan wordt het afgerond naar een geheel getal; bij cijfers achter de komma tot 

49 vindt de afronding naar beneden en bij cijfers achter de komma van 50 en hoger vindt de 

afronding naar boven plaats. Bij de vakken CKV en LO wordt de aanduiding ‘onvoldoende’, 

‘voldoende’ of ‘goed’ toegekend.  

Voor het examencohort dat start in havo 4 en vwo 4 in augustus 2017 geldt dat het vak CKV met 

een SE-cijfer wordt beoordeeld dat onderdeel uitmaakt van het combinatiecijfer. 

Van de vakken die naast een SE ook een CE kennen, wordt het SE-eindcijfer afgerond op 

1 decimaal.  

Om het schoolexamen correct af te sluiten, wordt de kandidaat, uiterlijk 21 april 2021 schriftelijk 

meegedeeld wat de resultaten zijn van het SE. De kandidaat kan uiterlijk 22 april 2021 per email bij 

de examensecretaris bezwaar indienen. Indien hij dit niet doet, gaat de kandidaat stilzwijgend 

akkoord met de hem verstrekte lijst.  

Vanaf dit moment zijn de SE-cijfers definitief (door de school gemeld bij de inspectie) en zijn ze de 

basis en de start voor het CE. Indien het SE niet voltooid is, is de kandidaat uitgesloten van 

deelname aan het CE. 

 

14.1 De exacte regels voor het examenjaar  2020/2021 

14.1.1  Toelichting maatregelen eindexamen 2020-2021  

I. Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling in het regulier 
onderwijs en de vavo  

 Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het 
eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten, 
onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn.  

 De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels 
(artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), alleen met een vak minder. Na het buiten 
beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling van kracht voor 
alle overige vakken (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), waaronder:  

 de kernvakkenregel;  
 het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn, en  
 de overgebleven onvoldoende(s) indien nodig gecompenseerd wordt door voldoende 

hoge andere cijfers. Hierbij geldt dat de bestaande regels voor compensatie worden 
toegepast, alleen met een vak minder.  

 De precieze voorwaarden komen op Examenblad.nl.  

 De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de 
herkansingsmogelijkheden.  



 Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het 
vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  

 Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar 
2020/2021 een uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten 
betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het 
is niet mogelijk om, wanneer een vak zowel een schoolexamen(of college-examen) als 
centraal examen heeft, slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling.  

 Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor 
alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer 
van toepassing) het centraal examen. Niet alle vakken hoeven in 2021 te zijn afgelegd. 

II  Extra herkansing  

 Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in examenjaar 2021 (regulier v(s)o, vavo en 
staatsexamen) kunnen het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen. In een 
regulier examenjaar kan het centraal examen van één vak worden herkanst.  

 De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in examenjaar 2021 worden 
afgesloten (dit geldt specifiek voor studenten van de vavo en staatsexamenkandidaten). Een 
uitzondering geldt voor leerlingen in het regulier vo die eerder in het (voor)-voorlaatste jaar 
een vak vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het schooljaar 2019-2020 
vervroegd examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en dit niet naar wens hebben 
kunnen afronden, kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een van de twee herkansingen 
inzetten, mits er voor dat vak in 2020 geen RV-toets is afgelegd.  

 Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing 
of het eerder afgelegde centraal examen).  

 

14.4 De uitslag van het examen 

De examenuitslag wordt vastgesteld op donderdag 10 juni 2021. De nog niet geslaagden 

ontvangen hun cijferlijst en het herexamenformulier tussen 18:00 uur en 19:00 uur. De 

geslaagden ontvangen hun cijferlijst en het herexamenformulier tussen 19.30 uur en 20.00 uur. 

Iedere kandidaat kan na vaststelling van de examenuitslag herexamen gedurende het tweede 

tijdvak of het derde tijdvak doen in twee vakken waarin hij examen heeft afgelegd. 

 

Het herexamenformulier voor het tweede tijdvak moet vrijdag 11 juni 2021 vóór 09.30 uur 

ondertekend zijn ingeleverd bij de administratie. De examens van het tweede tijdvak 

worden afgenomen vanaf maandag 21 juni 2021 

De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 2 juli 2021. 

 

Het herexamenformulier voor het derde tijdvak moet maandag 5 juli 2021 vóór 09.30 uur 

ondertekend zijn ingeleverd bij de administratie. Na het herexamen geldt voor de 

definitieve uitslag het hoogste cijfer.  

De uitslag van het derde tijdvak is op donderdag 15 juli 2021. 

 

14.5 Herexamen van een vak waarin centraal examen is  afgelegd 

Een kandidaat die is gezakt of is geslaagd heeft dit jaar het recht op twee herexamen. De 

kandidaat die slaagt doet dat voor cijferverbetering. De kandidaat die zakt doet een poging 



alsnog te kunnen slagen of voor cijferverbetering. 

Hier geldt net als bij herkansing van schoolexamens dat het hoogste cijfer telt. De examens 

van het tweede tijdvak worden afgenomen vanaf maandag 14 juni 2021. De examens van 

het derde tijdvak worden afgenomen vanaf dinsdag  6 juli 2021.  

 

NB Leerlingen die voor het eerst opgaan voor alle vakken in het tweede tijdvak en/of hun 

herkansingen in het derde tijdvak afleggen, nemen daarmee een risico. Bij onverwachtse 

verhindering (bijvoorbeeld wegens ziekte of corona) kunnen zij in de situatie komen dat zij in de 

beschikbare tijdvakken niet in al hun vakken CE kunnen afleggen of herkansen. 

Evenals in andere jaren vindt er in augustus 2021 ook een derde tijdvak plaats. Anders dan in andere 
jaren is het derde tijdvak in augustus in 2021 alleen voor staatsexamenkandidaten bestemd. In het 
examenjaar 2021 is er dus een afzonderlijk derde tijdvak (in juli) voor de reguliere vo-scholen en 
scholen voor vavo en daarnaast een afzonderlijk derde tijdvak (in augustus) uitsluitend voor 
staatsexamenkandidaten. 

De informatie, zoals in september verstrekt, over het derde tijdvak in augustus, is dus niet meer 
relevant voor reguliere vo-scholen en scholen voor vavo. 

 


