Centraal Examen 2021

Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. De minister heeft
daarom een aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en
examinering zo goed mogelijk te ondersteunen.
In december zijn de volgende maatregelen bekendgemaakt:
• de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee
tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede
tijdvak voor eerste afnames en herkansingen;
• een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een
centraal examen herkansen;
• een derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de
afronding van de herkansingen.
In februari is er nog een extra aanvullende maatregel bij gekomen:
• Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten
slagen, het eindcijfer van één vak, niet zijnde een kernvak, buiten de bepaling van
de definitieve uitslag worden gehouden. Het volledige eindexamen moet wel zijn
afgelegd alvorens gebruik gemaakt kan worden van deze mogelijkheid. Het kernvak
voor VMBO-T is alleen het vak Nederlands.

Het examenrooster 2021 voor het regulier onderwijs ziet er als volgt uit:

Tijdvak

Periode

Bekendmaking N-termen
(uitslag)

Tijdvak 1

17 mei tot en met 1 juni

10 juni

Tijdvak 2

14 tot en met 25 juni

2 juli

Tijdvak 3

6 tot en met 9 juli

15 juli

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek
zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in
het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het
tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
Wij willen u met klem adviseren om uw zoon/dochter te adviseren om alle examens
in tijdvak 1 af te leggen. Mocht het dus gebeuren dat door ziekte of quarantaine het
nodig is om de examens door te schuiven naar tijdvak 2 dan kan dat. Andersom is dat
uiteraard niet mogelijk. Als je ervoor kiest om één of meerdere vakken in tijdvak 2 af
te leggen en je bent dan ziek of je moet in quarantaine dan moet je de vakken in
tijdvak 3 gaan afleggen en zit je dus al in de zomervakantie en weet je pas 15 juli de
uitslag waardoor je ook tijdens de diploma uitreiking nog niet weet of je geslaagd bent
of niet.
Bovendien zijn er in tijdvak 3 maar 4 dagen waarop je examens kunt maken en kan het
zo zijn dat op één dag op hetzelfde tijdstip twee examens worden afgenomen waarin
je in beide nog examen moet doen.
Bijvoorbeeld:
Op dinsdag 6 juli worden om 13.30 tot 15.30 uur de vakken NASK2, Geschiedenis en
Aardrijkskunde tegelijkertijd afgenomen.
Wanneer een leerling in deze situatie terecht komt dan moet hij/zij eerst bijvoorbeeld
geschiedenis maken en dan in quarantaine op school blijven om dan daarna het andere
vak te maken. Een hoop gedoe dus waarin je liever niet terecht wilt komen als het niet
nodig is.

Via onderstaande link kunt u nalezen hoe de overheid het examen voor 2021 vorm heeft
gegeven:
file:///C:/Users/hevk/Downloads/Servicedocument-examens-maart-2021.pdf
Hieronder enkele citaten waarop wij u willen wijzen:

Extra ondersteuning in voorbereiding op het examen
Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen, hebben veel scholieren dit
jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Om leerlingen extra ondersteuning
te bieden bij de voorbereiding op het examen wordt er geld vrijgemaakt voor scholen om extra
begeleiding te organiseren. Daarnaast is sinds 1 maart een nieuw online platform gelanceerd waar
examenlesstof wordt uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop
komen kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal
gebundeld en (interactieve) Webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het
examen.
Examenwebsites:
Er zijn dit jaar verschillende examenwebsites die kunnen helpen bij de voorbereiding en als de
leerling examen doet:
•
•
•
•

mijneindexamen.nl biedt alle officiële informatie over de centrale examens
op lerenvoorhetexamen.nl kun je alles vinden om je goed voor te bereiden
op examenkompas.citolab.nl kun je oefenen en analyseren hoe je ervoor staat en wat beter
kan
op examenklacht.nl kun je opmerkingen insturen over examens
Uiteraard zullen wij als vakdocenten ervoor zorgen dat de leerlingen goed voorbereid
Hun examenperiode ingaan. Na de tentamenweek gaan alle vakken oefenen met examens,
Na de meivakantie is er facultatief les waarbij leerlingen nog met allerlei vragen terecht kunnen.
Mochten leerlingen in de meivakantie vastlopen dan kunnen ze ons als mentor ook altijd
Benaderen.

Zo ben je geslaagd op vmbo GL/TL
Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:
1.Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger: leerlingen maken minimaal 6
examens, deze cijfers worden opgeteld en gedeeld door 6. Dit moet dan een 5.5 gemiddeld zijn. Bij
een 5.45 is de leerling nog niet geslaagd. Leerlingen die in meer dan 6 vakken eindexamen hebben
gedaan kunnen nog het extra vak laten vallen mocht dit nodig zijn voor de 5.5 of als er een
onvoldoende op de eindlijst staat.
2. De cijfers van het eindexamen (CE) en de cijfers van de schoolexamens (SE) worden dan daarna
gemiddeld. Beide tellen voor 50% mee. Voor het vak BEVO bestaat het CE cijfer uit het cijfers van het
schriftelijke examen en het cijfer van het praktijk examen.
3.Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
4.Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:
1. al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
2. je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
3. je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of
hoger is, of
4. je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of
hoger is5.Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk (of
sectorwerkstuk bij het cspe oude stijl) zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'
LET OP
•Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
•Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het gemiddelde
van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer (1) doe je geen centraal examen.
•Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het
behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.

