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Het centraal examen 

Aan het einde van het kalenderjaar 2020 en in het begin van 2021 heeft de minister voor Basis- en 

Voortgezet Onderwijs en Media een aantal maatregelen genomen inzake de examinering in 2021.  

1. De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen gespreid over drie 

tijdvakken afgenomen worden. Daartoe is het tweede tijdvak uitgebreid tot een volwaardig 

tijdvak, zodat het centraal examen in alle vakken kan worden afgenomen. De eerste twee 

tijdvakken zijn bedoeld als tijdvak voor reguliere afname en het derde voor de afronding van 

het examen indien een leerling het examen niet in het tweede tijdvak heeft kunnen 

afronden.  

2. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Leerlingen kunnen 

twee vakken herkansen in plaats van één. Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst 

behaalde cijfer.  

3. Eindexamenleerlingen die anders net gezakt zouden zijn in 2021 mogen het eindresultaat 

van één vak (niet zijnde een kernvak) wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen voor het 

diploma. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen 

afleggen.  

 

Vmbo 

Naast de verlenging van het tweede tijdvak, de extra herkansing en de mogelijkheid om een vak niet 

mee te laten tellen, zijn er voor leerlingen in het vmbo extra wijzigingen: 

1. Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit vak in 

het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal 

schriftelijk en praktisch examen (cspe). 

2. Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en vmbo–kb 

afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021. 

 

Uitslagbepaling  

De school stelt de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast, zoals de 

kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes dat je mag hebben. Bij de 

vaststelling van de uitslag kun je, als dat nodig is om je te laten slagen, het eindcijfer van één vak 

wegstrepen, onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dat mag niet het eindcijfer van een kernvak 

zijn. Het cijfer van het weggestreepte vak wordt buiten de definitieve uitslagbepaling gelaten. Als het 

eindcijfer van een vak niet bij de uitslag wordt betrokken, wordt de uitslag vastgesteld op basis van 

de overige vakken.  

 

Diplomering  

Het College van Bestuur reikt aan elke kandidaat die eindexamen heeft afgelegd een lijst uit waarop 

zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de cijfers voor het centraal examen, de eindcijfers 

voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het eindexamen. Het cijfer voor het vak waarvan het 

eindresultaat is weggestreept bij de uitslagbepaling wordt wel vermeld op de cijferlijsten. 

 


