
 
Hengelo, 15 februari 2021 
 
Betreft: update informatie centraal examen 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste examenleerling, 
 
De geruchten gingen al rond en vrijdagmiddag 12 februari werd rond 17.00 uur via een brief van het 
College voor Toetsen en Examens bevestigd dat het centraal examen 2021 in zijn geheel doorgaat. Wel 
zijn er maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar.  
 
In deze brief leggen we de belangrijkste drie maatregelen in het kort uit. Na de voorjaarsvakantie zullen 
we het gehele proces verder uitrollen en adviezen meegeven. De mentor zal hierin een belangrijke rol 
spelen.  
 
1) Mogelijkheden van spreiden van centrale examens 
Naast het eerste tijdvak is er dit schooljaar ook een volledig tweede tijdvak, waardoor het mogelijk is om 
alle centrale examens te spreiden. De examenkandidaat mag zelf aangeven of hij/zij de centrale 
examens wil spreiden of niet. De keuze hiervoor ligt bij de examenkandidaat en deze keus moet voor 16 
april gemaakt worden. Mocht de examenkandidaat geen keus maken om wat voor reden dan ook, dan 
wordt de keus gemaakt door school. 
 
Het tweede tijdvak is vanuit het ministerie in principe bedoeld voor leerlingen die: 

• In het eerste tijdvak in quarantaine zitten of ziek zijn; 
• Vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding van één of meerdere 

vakken. 
 
Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni    uitslag 1e tijdvak: 10 juni 
Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni    uitslag 2e tijdvak: 2 juli 
Tijdvak 3:  6 juli t/m 9 juli     uitslag 3e tijdvak: 15 juli 
 
Een leerling kan hierdoor de herkansing(en) in tijdvak 2 en/of 3 maken. 
 
Het spreekt voor zich dat er goed moet worden nagedacht over een eventuele spreiding van de centrale 
examens. Daarbij speelt u als ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol, maar ook de mentor zal zijn/haar 
leerlingen, samen met de overige collega’s op school, hierin adviseren. 
In de komende schoolweken zullen we u en uw zoon/dochter hier verder over informeren. 



2) Extra herkansings-/herprofileringsmogelijkheid bij het centraal examen 
Alle examenleerlingen die centraal examen doen, krijgen een extra herkansingsmogelijkheid (dus twee 
herkansingen in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen. 
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het 
eerder afgelegde centraal examen). 
 
3) Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling 
Iedere examenkandidaat heeft in schooljaar 2020/2021 de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak 
niet te betrekken bij de uitslagbepaling.  
 

• Belangrijk om direct op te merken is dat deze maatregel niet van toepassing is op de 
kernvakken. Voor onze mavo-leerlingen is dat alleen het vak Nederlands en bij onze havo- en 
vwo-leerlingen zijn dat de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde (A,B). 

• De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is en geldt ook voor de 
vakken zonder een centraal examen.  
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. 

• De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels 
(artikel 49 en 50 Examenbesluit VO), alleen met een vak minder. Na het buiten beschouwing 
laten van een niet-kernvak blijft dus de bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige 
vakken (artikel 49 en 50 Examenbesluit VO), waaronder:  

o De kernvakkenregel; 
o Het gemiddelde van de overige centrale examens moet minimaal een 5,5 zijn en iedere 

overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende hoge andere 
cijfers. (Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8 of twee 7’s).  

• De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de 
herkansingsmogelijkheden. 

• Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak 
dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. 

 
Vervroegd examen, gespreid examen en/of examen op hoger niveau. 
Er is een groep leerlingen bij ons op school die gebruik maakt van een vervroegd examen (vorig jaar in 
één of meerdere vakken al afgesloten), een gespreid examen of examen op een hoger niveau. Deze 
leerlingen krijgen in de komende weken aparte informatie omdat hierbij de regeling (deels) afwijkt. 
 
We hopen hiermee de eerste duidelijkheid te hebben kunnen geven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gokhan Iyigunler, Jan Harmsen, Marieke Klein Gunnewiek en Jan Schmitz 


