
Addendum centrale examens 2021 
De volgende aanpassingen zijn van toepassing op het centraal examen van 2021 met 

bijbehorende cohorten vmbo 2019-2021, havo 2019-2021 en vwo 2018-2021, schooljaar 

2020-2021. 

 

INLEIDING 

Aan het eind van het kalenderjaar 2020 en in het begin van 2021 heeft de minister voor 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media drie maatregelen genomen inzake de examinering 

in 2021.  

 Op 16 december 2020 heeft hij in een Kamerbrief aangekondigd dat de centrale 

examens voor de algemeen vormende vakken dit schooljaar gespreid over drie 

tijdvakken kunnen worden afgenomen, de eerste twee bedoeld als tijdvak voor 

reguliere afname en het derde voor de afronding van het examen indien een leerling – 

bijvoorbeeld door ziekte – het examen niet in het tweede tijdvak heeft kunnen 

afronden.  

 Ook krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen.  

 Op 12 februari 2021 heeft de minister in een Kamerbrief aangekondigd dat 

eindexamenleerlingen die anders net gezakt zouden zijn in 2021 het eindresultaat van 

één vak (niet zijnde een kernvak) mogen wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen 

voor het diploma.  

 

AANMELDING TIJDVAKKEN 

 Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede 

tijdvak.  

 De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een leerling voor één of meer 

vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan 

meldt de leerling dat uiterlijk op 23 april bij de school. De school honoreert de keuze 

van de leerling. Als een leerling zich later dan 23 april meldt, besluit de school in welk 

tijdvak de leerling centraal examen aflegt. Het verzoek daartoe dient bij de directeur 

(rector) ingediend te worden. 

 Alle schoolexamens van het vak moeten afgerond zijn alvorens de leerling aan het 

centraal examen kan deelnemen. 

 Deelname aan geplande toetsen is verplicht, dit geldt ook voor de na 23 april 2021 

vastgelegde planning van de centraal-examentoetsen en de eventuele 

herkansingsmomenten.  

 

HERKANSINGEN 

 De leerling kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele 

herkansing. Hierbij is het uitgangspunt dat leerlingen die het volledig centraal 

examen afleggen in het eerste tijdvak eventueel herkansen in het tweede tijdvak. 

 Er is één extra herkansing toegekend wat betekent dat leerlingen zich in totaal voor 2 

herkansingen kunnen inschrijven. 

 Het is mogelijk om de herkansingen te spreiden over twee tijdvakken, ook wanneer 

nog niet voor alle vakken de eerste afname heeft plaatsgevonden. 



UITSLAGBEPALING 

 De 5,5-regel van het gemiddelde vervalt indien de kandidaat een of meer vakken heeft 

afgesloten in schooljaar 2019-2020. 

 In het geval dat een examenkandidaat net gezakt is, kan het eindresultaat van ten 

hoogste één vak, niet zijnde een kernvak, na vaststelling van de uitslag worden 

weggestreept als de kandidaat daarmee kan slagen voor het diploma. Het 

weggestreepte resultaat (en het vak) wordt wel vermeld op de cijferlijst. 

 

 


