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Planning centrale examens 2021 
Vrijdag 23 april  Uiterste datum doorgeven keuze tijdvak 1 of tijdvak 2 via Magister 

Woensdag 28 april Controle en ondertekenen SE cijferkaart 

 

17 mei t/m 1 juni Tijdvak 1 (rooster)  

 

10 juni   Uitslag tijdvak 1 

11 juni   Doorgeven herkansing tijdvak 2 voor 12.00 uur 

 

14 juni t/m 25 juni Tijdvak 2 (rooster) 

 

2 juli   Uitslag tijdvak 2 

3 juli   Doorgeven herkansing tijdvak 3 voor 12.00 uur 

 

6 juli t/m 9 juli  Tijdvak 3 

 

15 juli    Uitslag tijdvak 3 

 

 

Wanneer ben je geslaagd voor havo/vwo?  
 

Je moet aan 4 eisen voldoen. 

 

Centraal examen:  

• Als het cijfer van alle vakken gemiddeld 5,5 of hoger is. 

 

Kernvakken: 

• Hooguit 1 keer een 5 als eindcijfer. 

• Voor overige kernvakken moet je een 6 of hoger halen. 

 

Kernvakken zijn: Nederlands, Engels en wiskunde. 

 

Alle vakken: 

• Al je eindcijfers zijn 6 of hoger. 

• Je hebt 1 keer een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. 

• Je hebt 1 keer een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. En het gemiddelde van je 

eindcijfers is een 6,0. Dus minimaal 2 compensatiepunten. 

• Je hebt 2 keer een 5 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. En het gemiddelde van je 

eindcijfers is een 6,0. Dus minimaal 2 compensatiepunten. 

• Je hebt 1 keer een 5 en 1 keer een 4 en alle andere eindcijfers zijn 6 of hoger. En het 

gemiddelde van je eindcijfers is een 6,0. Dus minimaal 3 compensatiepunten. 

• Er is geen eindcijfer van een 3 of lager. 

 

• Het combinatiecijfer telt mee in deze regeling. Het PWS, CKV en maatschappijleer mogen 

geen 3 of lager zijn. 

 

LO: 

• LO moet voldoende of goed zijn. 

 

2020/2021: 

• Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het eindcijfer 

van één vak weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor kernvakken. Het eindcijfer van 

het vak dat je wegstreept, telt dan niet mee bij het bepalen of je geslaagd bent of niet. 

https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021?v=1&p=2&t=1;2
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021?v=1&p=2&t=1;2
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Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021 

 
• Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door. Net als in ieder 

normaal jaar slaag je op basis van je resultaten van het centraal examen en het gemiddelde 

van je schoolexamens. 

• Wel zijn er dit jaar een aantal maatregelen genomen:  

I. Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het volledige eindcijfer van één vak niet 

mee te nemen in de uitslagbepaling. Dit is onafhankelijk van het resultaat. Dit mag 

echter geen kernvak (Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C) zijn. Deze maatregel 

geldt alleen voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de definitieve uitslag wordt 

bepaald. 

Deze mogelijkheid kan alléén 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 het bepalen van de uitslag niet is meegeteld.  

 

Of we deze maatregel toepassen hangt af van de uitslag. Pas als het nodig is, mogen 

we de regel toepassen. 

 

Let op! Het is niet aan de leerling om te bepalen welk vak buiten beschouwing gaat 

worden gelaten, dit is geheel afhankelijk van de uitslag. Het idee dat je vooraf een vak 

kunt ‘laten vallen’ is gevaarlijk. Hiermee kun je je in de vingers snijden als blijkt dat de 

resultaten bij andere vakken onverhoopt tegenvallen. Je kunt dan in één keer 

afgewezen worden (wat betekent dat je direct ‘definitief gezakt’ bent). Om te kunnen 

slagen moet je alle examens maken! 

II. Het tweede tijdvak (de tweede ronde waarbij van alle vakken nogmaals een centraal 

examen wordt afgenomen) 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 complete centraal examen afleggen in dit 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 centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. 

 

Let op! Aan het bewust uitstellen van centraal examens naar dit tweede tijdvak kleven 

grote risico’s (zie het overzicht). Want als je juist in dit tweede tijdvak ziek bent of in 

quarantaine moet, wordt je volledig afhankelijk van het derde tijdvak (zie hieronder). 

III. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op onze eigen school waarin jullie 

examens kunnen herkansen, dit geldt niet voor de vakken Te (VWO) en Bte (VMBO). 

Deze worden op een externe locatie afgenomen.  

IV. Jullie krijgen een extra herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Die twee 

mogelijkheden kun je zowel in het tweede als het derde tijdvak gebruiken met een 

maximum van totaal 2 toetsen. 
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Toelichting maatregelen eindexamen 2020-2021  
  

I.  Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling 

• Het bepalen van de uitslag gebeurt volgens de bestaande regels, alleen met een vak 

minder. Na het weghalen van een niet-kernvak blijft dus de bestaande slaag-zakregeling 

gelden voor alle overige vakken, waaronder:  

o de kernvakkenregel (maximaal één tekortpunt in de kernvakken);  

o het gemiddelde van de overige gemaakte centraal examens moet minimaal een 5,5 

zijn, en  

o de overgebleven onvoldoende(s) moeten gecompenseerd worden door voldoende 

hoge andere cijfers. Ook hier worden de bestaande regels voor compensatie 

toegepast, alleen met een vak minder. 

• Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak mag alleen als je voor alle vakken het 

volledige examen hebt afgelegd, dus alle schoolexamens én (wanneer van toepassing) het 

centraal examen.  

• Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op je profiel of de schoolsoort  

dat je 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. 

 

II.  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 het 

net als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen.  

• Je mag het centraal examen verdelen over het eerste en het tweede tijdvak als dat nodig 

is. Het kan voorkomen dat je kampt met achterstanden voor één of meerdere specifieke 

vakken als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval of ziekte en daardoor meer voorbereidingstijd 

voor deze vakken nodig hebt. In die situatie kan je je eerste afname van het centraal 

examen van deze vakken uitstellen 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.  

 

Let op! Het vooraf uitstellen van een centraal examen houdt een risico in: Als je in het 

tweede tijdvak (ook) niet in staat bent om het examen af te leggen word je geheel 

afhankelijk van het derde tijdvak. (Zie het overzicht van voor- en nadelen van keuzes.) 

• De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij jou, maar zal uiteraard in goed 

overleg moeten met je (vak)docent. Als je voor een of meerdere vakken in het tweede 

tijdvak voor het eerst wil opgaan, geef je uiterlijk 23 april a.s. aan welke vakken jij 

wanneer voor het eerst wil afsluiten. In Magister kun je je keuzes aangeven. 
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In de app zie je het volgende: 

 

Let op: mei is tijdvak 1 en juni is tijdvak 2. 

 

• Als je je later dan 23 april meldt bij de school, besluit het VeenLanden College in welk 

tijdvak je het centraal examen in welke vakken aflegt. We delen je dan in het eerste tijdvak 

in.  

• Als je dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van andere 

vakken in het tweede tijdvak gecombineerd worden. Je weet in dat geval nog niet de 

volledige uitgangspositie voor alle vakken dus het is verstandig om samen met je mentor 

en/of vakdocent(en) heel goed te bedenken of dit de juiste keuze voor jou is. Een 

verkeerde keuze geeft namelijk geen recht op een extra herkansing.  

 

III.       Herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school  

• Er komt dit jaar een derde tijdvak. Hier kun je je eventuele herkansingen afleggen.  

• Je mag ook in het derde tijdvak herkansen als je alle eerste examens in het eerste tijdvak 

hebt gemaakt. Je neemt daarmee wel een risico, indien je ziek wordt tijdens tijdvak 3.  

• Indien nodig kan je ook in dit tijdvak een eerste examen van een vak afleggen, als je dit 

examen nog niet hebt kunnen maken. 

• De vakken Te (VWO) en Bte (VMBO) worden in dit tijdvak op een externe locatie 

afgenomen.  

 

  



 

6 
 

Voor- en nadelen keuze voor eerste/tweede tijdvak  
 

Je mag je examen spreiden over twee tijdvakken. Ons advies is om alles in tijdvak 1 te doen. 

 

Voordelen alles tijdvak 1: 

• Bij ziekte of quarantaine heb je tijdvak 2 en 3 nog. 

• Je weet eerder of je geslaagd bent. 

• Je herkansingen mag je in tijdvak 2 doen en ze zijn waarschijnlijk beter gespreid dan in 

tijdvak 3. 

 

Nadelen alles in tijdvak 1: 

• Minder spreiding. 

• Minder voorbereidingstijd. 

 

Voordelen spreiden met tijdvak 2: 

• Meer spreiding. 

• Meer voorbereidingstijd. 

Let op: Dit is wel voor een groot deel je eigen tijd. Er zullen geen ingeroosterde lessen zijn en je 

docent is druk met nakijkwerk van de anderen. 

 

Nadelen spreiden met tijdvak 2: 

• Ga je al herkansingen vanuit tijdvak 1 maken? Of herkans je alles in tijdvak 3? 

• Als je ziek wordt of in quarantaine moet gaat je betreffende examen door naar tijdvak 3. 

Dan is het voordeel van spreiding weg. 

• In dit tijdvak kunnen er drie examens op één dag zijn. 

• Als je langer ziek bent of in quarantaine moet, loop je het risico dat je in tijdvak 3 óók niet 

kunt deelnemen. Dan ben je definitief gezakt…! Er is niet voorzien in een tijdvak 4. 

• Als je vakken waar je minder goed in bent in tijdvak 2 doet, en je wordt ziek of moet in 

quarantaine, dan kun je die vakken inhalen in tijdvak 3, maar niet meer herkansen! Want 

er is geen tijdvak 4. 

• Als je (b)te in M4 of A6 hebt en je moet dit in tijdvak 3 herkansen, dan is dat op een 

externe locatie en niet hier op school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 31 maart 2021 

 

 

Ton van den Berg, teamleider havo/atheneum 

Remco Tieman, examensecretaris 

 

 

 

 

 kenmerk 20210331-1533 


