ADDENDUM EXAMENREGLEMENT MAASWAAL COLLEGE 2021
•

•

Het schoolexamen en het centraalexamen gaan dit schooljaar beiden door met
uitzondering van het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo
(het cspe). Net als in ieder regulier jaar behalen leerlingen op basis van de resultaten
van het centraal examen en het schoolexamen het diploma.
Wel zijn er een aantal maatregelen genomen ten aanzien van het examen:
I.
Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te
betrekkenbij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van
toepassing voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald.
Deze mogelijkheid kan worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog kan slagen
en staat los van de herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij het diploma
worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de
uitslagbepaling buiten beschouwing isgelaten. Het vervolgonderwijs kan geen
aanvullende toelatingsconsequenties verbindenaan deze cijferlijst.
II.
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen
leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of
het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de
mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben
voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om
het centraalexamen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak;
III.
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school
waarineindexamenleerlingen examens kunnen herkansen;
IV.
Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra
herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het
tweedeals het derde tijdvak doen.
V.
Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met
een schoolexamen in plaats van een centraal schriftelijk en praktische examen
(cspe). Hetresultaat van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing van
de 5,5-regel;
VI.
De herkansingsregeling voor staatsexamenkandidaten die opgaan voor een
diplomauitgebreid. Alle examenonderdelen (college-examen en centraal examen)
van twee vakken kunnen worden herkanst als zij daarmee alsnog kunnen slagen
voor het diploma. Verder wordt een aantal van de maatregelen dat in 2020 is
genomen ten aanzien van het staatsexamen voortgezet (zie onderstaande
toelichting).

Daarnaast zijn er twee eerder aangekondigde maatregelen die betrekking hebben op de
aanlever-en afnametermijnen:
•
De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers is verlengd. De
resultaten dienen uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn
aangeleverd en in het geval van de digitaal flexibele examens één dag voor afname
van het centraal examenvan het betreffende vak;
•
De afnametermijn voor de digitale flexibele centrale examens in het vmbo-bb en –kb
is verlengd tot en met 23 juli 2021. Ook voor de keuzevakken is de termijn verlengd
van 29mei naar 23 juli.

Akkoord MR d.d. 17 maart 2021
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Toelichting maatregelen eindexamen 2020-2021
I.

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

•

•

•
•
•

•

1

Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten
slagen, heteindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden
gelaten, onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén kernvak zijn.
Deze maatregel geldt ook voor leerlingen die digitale centrale examens bb of kb
afleggen. Voor de toepassing van deze maatregel bij het staatsexamen, zie de
betreffende paragraaf.
Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak,
voor het havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur
en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C.) kernvakken. Voor havo C&M
leerlingen geldt dat als zij wiskunde kiezen, dit vak voor hen een kernvak is. 1 Voor
vmbo-leerlingen geldtdit niet, daar is altijd alleen Nederlands een kernvak.2
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 slaagzakregeling van krachtvoor alle overige vakken (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit
VO), waaronder:
o de kernvakkenregel;
o het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn, en
o 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.
o De precieze voorwaarden komen op Examenblad.nl.
De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los
van deherkansingsmogelijkheden.
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
gelatenbetekent dit dat het volledige eindcijfer buiten beschouwing blijft in de
uitslagbepaling. Hetis 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
leerlingvoor 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 zijnafgelegd.

Voor de havo CM-leerling geldt wel dat wanneer zonder wiskunde een volledig vakkenpakket kan worden gevormd,

wiskunde buiten beschouwing mag worden gelaten op basis van art. 48 lid 3 van het EBVO. Dit kan echter niet via de
hier toegelichte maatregel. Wel kunnen zij dat aanvullend een ander vak niet laten betrekkenbij de uitslag bepaling
via deze maatregel.
2

Behalve voor vmbo-leerlingen op de BES-eilanden, deze hebben geen kernvakken.
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II.

Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet
wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De
mogelijkheid om het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan
dus niet worden gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te compenseren.
Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op het profiel of de schoolsoort (bijv.
gymnasium) dat de leerling haalt.
De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak (of onderdeel zoals het
profielwerkstuk) dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal examen te hebben.
Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt
alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de
uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak.
Bij vakken of onderdelen waarvoor een beoordeling wordt gegeven in plaats van een cijfer is
alleen de kwalificatie <voldoende> of <goed> mogelijk. In de praktijk zullen deze vakken of
onderdelen daarom niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten.
Voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo geldt eveneens dat één van deze vakken
buiten beschouwing kan worden gelaten, en niet het gemiddelde van de keuzevakken. Voor
de gemengde leerweg geldt dat de weging van de beroepsgerichte vakken wordt gebaseerd
op de vakken waaraan is deelgenomen en waarvan de cijfers ook op de cijferlijst zichtbaar
zijn. Als een vak (het beroepsgerichte profielvak of het beroepsgerichte keuzevak) buiten
beschouwing wordt gelaten tellen de overige vakken nogsteeds even vaak mee als ze deden
voordat het vak buiten beschouwing werd gelaten. Hieronder wordt geschetst wat dit betekent
voor een leerling die het beroepsgerichte profielvak en twee keuzevakken volgt:
o Als het beroepsgerichte profielvak buiten beschouwing wordt gelaten: beide
keuzevakken tellen 1 keer mee, het totaal wordt gedeeld door 2.
o Als één van de keuzevakken buiten beschouwing wordt gelaten: het profielvak telt2
keer mee, het overige keuzevak 1 keer, het totaal wordt gedeeld door 3.
Als een leerling het eindexamen vmbo-tl in zeven vakken heeft afgelegd of in zes algemeen
vormende vakken plus een beroepsgericht programma in vmbo-gl, dan heeft de leerling
doorstroomrecht naar de havo. Ook als in het geval van de zeven of zes vakken de resultaten
van één vak buiten beschouwing worden gelaten, heeft de leerling nog steeds dit
doorstroomrecht. De leerling heeft immers een diploma behaald op basis van een extra vak.
Als de leerling eindexamen vmbo-tl in zes vakken of vmbo-gl in 5 algemeen vormendevakken
plus een beroepsgericht programma heeft afgelegd, kan de school nadere eisen stellen aan
de doorstroom naar de havo.

Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken
•
•

•

•

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen.
Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel
van of het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is hetnet als
in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.
Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak
als dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden vooreen of
meerdere specifieke vakken als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval of ziekte en daardoor meer
voorbereidingstijd voor deze vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van het
centraal examen van deze vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven
naar het tweede tijdvak. Zo kan een deel van de centrale examens worden afgelegd in het
eerste tijdvak en het andere deel in het tweede tijdvak.
De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraardin
goed overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakkenin
het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling vóór de start van de
meivakantie aan bij de school (uiterlijk 23 april) welke vakken hij of zij wanneer voor het eerst
wil afsluiten. De school stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar
voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak.
Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de school, besluit de school in welk tijdvak de
leerling het centraal examen in welke vakken aflegt. Dit geldt ook
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Herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school voor regulier onderwijs en vavo4
•

•

•

•

IV.

3
4

voor kandidaten van het staatsexamen. Zij geven hun keuze individueel of via hun vsoschool door aan het CvTE. DUO heeft kandidaten (of hun school) al geïnformeerd over het
proces hiervoor.
Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 23 april meldt, dan laat de
school uiterlijk 30 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het
tweede tijdvak voor het eerst aflegt.
Het is verstandig om leerlingen goed te informeren over de mogelijke gevolgen van het
gebruik maken van de spreidingsmogelijkheden. De leerling kan hiermee voor een of
meerdere vakken extra voorbereidingstijd creëren maar neemt wel een risico, in het gevalhij
of zij in het tweede of derde tijdvak bijvoorbeeld ziek is.
Indien na het derde tijdvak de leerling nog niet alle examens heeft kunnen afronden vanwege
bijvoorbeeld ziekte, of een naar het oordeel van de directeur, een andere geldigereden dan
neemt de examensecretaris contact op met het Examenloket. Er wordt dan gekeken of er
mogelijkheden zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te
halen of te herkansen.
Indien de leerling dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van
andere vakken in 1 tijdvak gecombineerd worden.3 De leerling weet in dat geval nog niet de
volledige uitgangspositie voor alle vakken dus het is verstandig om samen met de leerling
zorgvuldig af te wegen of dit de juiste keuze is voor de leerling. Een verkeerde keuze geeft
geen recht op een extra herkansing.
Ook als de eerste kans van het centraal examen van een vak wordt doorgeschoven naar
het tweede tijdvak dienen de resultaten van alle schoolexamens van alle vakken één dag
voor de aanvang van het eerste tijdvak te worden aangeleverd.
Als een leerling als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een volgens het bevoegd gezag andere
geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste
tijdvak kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer tijd aan de
leerling wordt geboden om het schoolexamen af te ronden (dus na de start van het eerste
tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het schoolexamen van eenvak volledig moet zijn
afgesloten voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende vak waar de
leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).
Het uitgebreide tweede tijdvak is van 14 tot en met 25 juni 2021. De N-termen worden op 2 juli
bekendgemaakt. Het rooster van het tweede tijdvak is op 28 januari door het College voor
Toetsen en Examens (CvTE) bekendgemaakt.
Voor scholen die flexibele en digitale centrale examens bb en/of kb afnemen is eerder
besloten dat de afnameperiode doorloopt tot en met 23 juli. De N-termen voor de digitale
centrale examens bb en kb worden bekend gemaakt op 16 juni.

Er komt een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen
vakken). Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen
kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.
Dit herkansingstijdvak wordt afgenomen op de school zelf. Dit tijdvak vindt plaats van 6 toten
met 9 juli. De N-termen worden bekendgemaakt op 15 juli. Het rooster is op 17 februaridoor het
CvTE gepubliceerd.
Leerlingen mogen ook aan het derde tijdvak deelnemen om herkansingen af te leggen als zij
alle eerste afnames in het eerste tijdvak hebben afgerond. De leerling neemt daarmeeechter
wel een risico, indien hij of zij ziek is tijdvak 3.
Indien nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook een eerste afname
van een vak afleggen, als hij of zij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen.

Extra herkansing

Dit is niet van toepassing op het staatsexamen.
Idem
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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. Ineen 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 reedsafgesloten vak een van de twee herkansingen inzetten, mits er voor dat
vak in 2020 geenRV-toets is afgelegd.
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald
bij deherkansing of het eerder afgelegde centraal examen).
De extra herkansing geldt ook voor de leerlingen die digitale centrale examens bb
en/of kbafleggen. Binnen de afnameperiode, die loopt tot en met 23 juli, kunnen de
scholen de afnames van de extra herkansingen zelf inplannen.

Beroepsgerichte profielvakken
•

•

•
•

•

•

•

Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een
schoolexamen in plaats van het cspe. Alle deeltaken van het examenprogramma
moetenonderdeel zijn van het schoolexamen.
Het eindcijfer voor het beroepsgerichte profielvak wordt dit jaar gebaseerd op het
resultaatvoor het schoolexamen. Het SE-cijfer voor dit vak wordt - in plaats van het
cijfer voor het cspe - betrokken bij de toepassing van de 5,5-regel. Het cspe 2021, dat
is komen te vervallen, wordt beschikbaar gesteld. Vmbo-scholen kunnen ervoor kiezen
om het te benutten voor de schoolexamens in de beroepsgerichte profielvakken. Meer
informatie overhet gebruik van (delen van) het cspe is te vinden in de brochure
Examinering Beroepsgerichte Profielvakken 2021.5
De afnametermijn voor de schoolexamens in het beroepsgerichte profielvak
en deberoepsgerichte keuzevakken is eerder verlengd tot en met 23 juli.
Voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in hun voorlaatste (derde) leerjaar zitten
en indit jaar het beroepsgerichte profielvak afsluiten, geldt ook het schoolexamencijfer
als eindcijfer. Als zij in hun vierde leerjaar (schooljaar 2021-2022) het beroepsgerichte
profielvak willen herkansen, leggen zij in schooljaar 2021-2022 het profielvak-cspe af.
Voor leerlingen die in schooljaar 2019-2020 in het voorlaatste (derde) leerjaar zaten
en indat jaar het beroepsgerichte profielvak hebben afgesloten en dat in schooljaar
2020-2021willen herkansen, geldt dat zij dit schooljaar recht kunnen hebben op een
herkansing. De school voorziet in deze herkansing.
Leerlingen die dit schooljaar het beroepsgerichte profielvak afsluiten kunnen ook
volgendjaar het cijfer voor dit vak nog verbeteren door alsnog deel te nemen aan het
cspe.
Met het vervallen van het cspe, vervalt ook de reguliere procedure voor het herkansen
vanhet beroepsgerichte profielvak. Scholen moeten daarom voorzien in een herkansing
van hetberoepsgerichte profielvak, ook als dit normaal gesproken geen onderdeel van
het PTA vandit vak is. Om recht te doen aan de verantwoordelijkheidsverdeling bij het
schoolexamen isalleen vastgelegd dat het moet gaan om een herkansing die een
significant onderdeel van het schoolexamen omvat. Bij de inrichting van de
herkansingsmogelijkheid moeten scholenleerlingen een reële mogelijkheid bieden om
hun eindcijfer te verbeteren.

5 https://www.examenblad.nl/nieuws/20210201/brochure-examinering/2021?regime=hflinks&horizon=
Pagina 5 van 5

