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Addendum Kaderregeling Examenreglement schooljaar 2020-2021 

 

Door veranderingen in de examinering dit schooljaar zijn er aanpassingen nodig in het 

examenreglement van de school. 

Dit addendum heeft geldigheid en is bedoeld voor die kandidaten, die dit schooljaar in de maanden 

april t/m augustus 2021 deel zullen nemen aan het examen VO (of een deel daarvan).  

 

De hieronder beschreven wijzigingen zijn juridisch geborgd met het Besluit eindexamens 2021 dat 

op 16 maart 2021 is gepubliceerd. (zie: Staatsblad 2021, 136 | Overheid.nl > Officiële 

bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl))  

In het service document (Servicedocument examens 2021; versie maart 2021) zijn de genomen 

maatregelen verder toegelicht. (zie: Servicedocument examens 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl)  

 

In verband met de covid-19 epidemie heeft de minister van OCW een aantal maatregelen 

genomen met betrekking tot de examinering in 2021.Dit heeft geleid tot de hieronder 

opgenomen aanvullende en afwijkende bepalingen betreffende de Kaderregeling 

examenreglement 2020-2021. 

  

1. Het beroepsgerichte profielvak wordt afgesloten met een schoolexamen in 

plaats van het centraal schriftelijk en praktische examen (cspe). Het 

schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak wordt uiterlijk 23 april en het 

schoolexamen van het beroepsgerichte keuzevak worden uiterlijk 23 juli 

afgesloten. 

 

2. Het tweede tijdvak voor gemengde of theoretische leerweg wordt uitgebreid van vier naar 

tien dagen. Daarmee kunnen kandidaten die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine 

zitten een deel van of het volledige centrale examen afleggen in het tweede tijdvak. Het 

biedt kandidaten die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding 

van het centraal examen voor een of meer vakken, ook de mogelijkheid om het centraal 

examen te spreiden over het eerste en tweede tijdvak.  

 

3. Een kandidaat van de gemengde of theoretische leerweg heeft de mogelijkheid om het 

centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak (17 mei 

t/m 1 juni)  voor eerste afnames en een tweede tijdvak (14 juni t/m 25 juni) voor eerste 

afnames en herkansingen.  
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4. Er komt een 4-daags derde tijdvak voor de  gemengde of theoretische leerweg 

(herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak waarin kandidaten die (een deel 

van) het centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examen kunnen herkansen in het 

derde tijdvak; kandidaten die voor een of meerdere vakken het centraal examen afleggen, 

kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.  

 

5. Een kandidaat van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg heeft de mogelijkheid om het 

centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van 22 april  t/m 

10 juni en het tweede tijdvak loopt van 21 juni t/m 23 juli. 

 

6. Indien de kandidaat dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de 

herkansing(en) van andere vakken in 1 tijdvak gecombineerd worden. 

 

7. Een kandidaat die opgaat voor het diploma krijgt een extra herkansingsmogelijkheid (twee 

in plaats van één).  

 

8. Bij de vaststelling van de uitslag wordt, indien dat nodig is om een kandidaat te laten slagen, 

het eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van de definitieve 

uitslag gehouden. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak. Het volledige eindexamen 

moet wel zijn afgelegd alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. Op de 

cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij 

de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  

 

9. Wanneer een kandidaat geen eindexamen heeft afgelegd in het vak wiskunde moet de 

kandidaat het schoolexamen rekenen afleggen. Indien de kandidaat wel eindexamen heeft 

afgelegd in het vak wiskunde, maar dit vak niet bij de uitslagbepaling betrekt en bezwaar 

maakt tegen vermelding van het resultaat op de cijferlijst, dan wordt het resultaat voor 

wiskunde eveneens op de bijlage vermeld. Op de bijlage bij de cijferlijst wordt het resultaat 

hiervan vermeld.  

 

10. De kandidaat stelt de schoolleider uiterlijk 23 april in kennis van de toetsen van het centraal 

examen die hij in het eerste of tweede tijdvak voor het eerst wil afleggen. 

 
11. Indien de kandidaat de schoolleider niet in kennis stelt of zich later dan 23 april meldt, laat 

de schoolleider uiterlijk 30 april aan de kandidaat middels een persoonlijk rooster weten 

welke toetsen van het centraal examen de kandidaat in het eerste en het tweede tijdvak voor 

het eerst aflegt. Dit rooster is bindend. 


