Centraal Examen
Corona-update 18-12-2020
Het voorgezet onderwijs beleeft een zeer intensief jaar, met voortdurend wijzigende omstandigheden.
Vanwege het grote belang van de eindexamens heeft het kabinet besloten dat in deze lockdown
examenkandidaten les blijven volgen op school.
Daarmee kan de voorbereiding op de eindexamens doorgang blijven vinden.
In het belang van leerlingen is besloten het centraal examen door te laten gaan, maar worden
maatregelen genomen die leerlingen de best mogelijke uitgangspositie geven in termen van tijd,
flexibiliteit, compensatie en kansengelijkheid en er vervolgens sprake zal zijn van een volwaardig
diploma voor doorstroom naar het vervolgonderwijs.
Spreiding centraal examen
 Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken;
 Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen
afronden vindt bovendien een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede
tijdvak;
Herkansingen

Alle leerlingen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen. Dit betekent dat het
centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
Examenrooster:
Het examenrooster voor het regulier voortgezet onderwijs ziet er als volgt uit:
Tijdvak
Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1:
17 mei t/m 1
10 juni 2021
Eerste afnames
juni
Tijdvak 2:
14 juni t/m
2 juli 2021
Eerste afnames en herkansingen
25 juni
Tijdvak 3:
6 t/m 9 juli [1] 15 juli 2021
Herkansingen
Voor meer verdieping over bovenstaande maatregelen verwijzen wij naar het servicedocument dat
door de Rijksoverheid is opgesteld:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/documenten/publicaties/2020/12/16/servi
cedocument-examens-2021
Na de voorjaarsvakantie zal minister Slob opnieuw de stand van zaken bekijken. Als er op dat moment
sprake is van sterk verslechterde omstandigheden dat zal worden bezien of herijking van de gemaakte
afspraken noodzakelijk is.
Voor nu willen we jullie vragen om je te focussen op SE2. Bovenstaande maatregelen zien we als extra
kans om op het einde van de rit je cijfer te verbeteren.

[1]

Aangewezen vakken, die niet op de scholen zelf worden afgenomen, worden mogelijk op 12 juli ingeroosterd.

