Examenregeling 2021

versie april 2021

Doordat het onderwijs in een bijzondere situatie zit vanwege het coronavirus, heeft de minister van
onderwijs, Arie Slob, aanpassingen gedaan in de examenregeling van dit schooljaar. Op 16 december
2020 heeft hij zijn besluit over deze aanpassingen gepubliceerd.
Op 2 februari 2021 kwam er een aanvulling op deze aanpassingen: de slaag-zakregeling is
versoepeld. Het totaal aan regelingen vind je in dit servicedocument. De uitleg bij wat dit allemaal
precies betekent, vind je hieronder. De wijzigingen over de slaag-zakregeling vind je bij het
gelijknamige tussenkopje op pagina 2.
In de maand maart zijn er weer wijzigingen gekomen op het beleid: je vindt deze geel gearceerd in
dit document. De tekst hiervoor is gebaseerd op de website van de vo-raad.

Drie tijdvakken voor de zomervakantie
Normaal gesproken heb je voor de zomervakantie twee tijdvakken waarin examens afgenomen
worden. In het eerste tijdvak doe je examen in alle vakken. In het tweede tijdvak zit je herkansing. Na
de zomervakantie zit normaal gesproken het derde tijdvak dat alleen gebruikt wordt bij zeer
uitzonderlijke situaties.
Dit jaar is er een extra tijdvak gemaakt dat voor de zomervakantie is ingepland. Leerlingen kunnen
hun examens nu verdelen over twee tijdvakken. Het tweede tijdvak van vier dagen is daarom
verlengd van vier naar tien dagen. In tijdvak 1 en in tijdvak 2 worden alle examenvakken
aangeboden. Als je niet in één keer slaagt, heb je tijdvak 3 nodig voor je herkansingen. Die
herkansingen mag je ook in tijdvak 2 doen. Je hoeft daarvoor niet alle vakken in tijdvak 1 gemaakt te
hebben. Ook kun je daarin een herkansing maken om je gemiddelde te verhogen (herprofilering). Om
ervoor te zorgen dat je voor de zomervakantie je diploma kunt halen, is er daarom na tijdvak 2 een
derde tijdvak gemaakt, dat op school plaatsvindt, waarin de herkansingen afgenomen kunnen
worden. Op die manier komt de doorstroom naar het vervolgonderwijs niet in de knel.
Door de eerste termijn van het examen te spreiden over twee tijdvakken, kan een leerling die ziek is
of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen. Daarnaast
ontstaat er door de mogelijkheid van het verdelen van examens over twee tijdvakken voor een
leerling meer voorbereidingstijd bij vakken waar dat nodig is en kunnen er waar nodig achterstanden
worden weggewerkt. De verdeling van de vakken over de twee tijdvakken doen leerlingen in overleg
met hun vakdocenten en mentor. Uiteindelijk mag een leerling bepalen wat de verdeling wordt.
Als je voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, vermeld je dit
zelf in Som (uiterlijk 16 april). Wil je daarna nog iets wijzigen, dan mail je je teamleider. De school
stelt je in principe in staat om in het tijdvak van jouw voorkeur op te gaan voor de eerste kans van
het centraal examen van het betreffende vak. Als je je later dan 23 april meldt met een wijziging,
besluit de examencommissie in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

Als je als gevolg van ziekte, quarantaine of een volgens het bevoegd gezag andere geldige reden het
schoolexamen niet hebt kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, kan het bevoegd
gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat je meer tijd krijgt om het schoolexamen af te ronden
(dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de regel overeind dat het schoolexamen van een
vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende
vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede tijdvak).
De data van de tijdvakken zijn als volgt:
Tijdvak
Tijdvak 1: Eerste afnames
Tijdvak 2: Eerste afnames en
herkansingen
Tijdvak 3: Herkansingen

Afnamedagen
17 mei t/m 1 juni

Uitslag (bekendmaking N-term)
10 juni

14 juni t/m 25 juni

2 juli

6 t/m 9 juli

15 juli

Extra herkansing
Alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs en op de vavo krijgen een extra herkansing voor
een centraal examen.
De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2020-2021 worden
afgesloten. Een uitzondering geldt voor leerlingen in het regulier vo die eerder in het
(voor)voorlaatste jaar een vak vervroegd hebben afgesloten. Zij kunnen voor het reeds afgesloten
vak een van de twee herkansingen inzetten. Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst
behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het eerder afgelegde centraal examen).
Slaag-zakregeling (wijziging per 12 februari 2021)
Het is toegestaan om één eindcijfer buiten beschouwing te laten als je daardoor slaagt. De maatregel
kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal
examen te hebben (bijvoorbeeld NLT).
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. Wanneer één vak
buiten beschouwing wordt gelaten, betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten beschouwing
blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer een vak zowel een schoolexamen als
centraal examen heeft, slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling.
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor alle
vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer van
toepassing) het centraal examen. Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel

(inclusief het vak dat niet wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig
eindexamen vormen. 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 examenuitslag wordt in dat geval bepaald volgens de vaste regels die je ook kunt vinden op
pagina 13 van het examenreglement. Samengevat komt het hierop neer.
Je bent geslaagd:
a) als je geen cijfer onder de 4 hebt;
b) als je ce-gemiddelde een 5,5 of hoger is;
c) als je maximaal één 5 hebt in de kernvakken (Nl, En, wi);
d) als het vak lo afgerond is met een ‘voldoende’ of ‘goed’;
e) als al je eindcijfers een 6 of hoger zijn;
Bij onvoldoendes geldt de volgende regeling:
Onvoldoendes
(na evt. uitsluiting
van een vak)
1x5
1x4
2x5
1 x 4 en 1 x 5

Geslaagd als:

én als:

Andere cijfers 6 of hoger 1
Andere cijfers 6 of hoger
Andere cijfers 6 of hoger
Andere cijfers 6 of hoger

Gemiddelde eindcijfers is 6,0 of hoger
Gemiddelde eindcijfers is 6,0 of hoger
Gemiddelde eindcijfers is 6,0 of hoger

De precieze voorwaarden komen op mijneindexamen.nl.
Diploma-uitreikingen
Op dit moment kunnen we nog niet inschatten welke mogelijkheid er is voor een ‘normale’ diplomauitreiking. Misschien moeten we net als vorig jaar weer in ‘shifts’ gaan werken. Duidelijkheid
hierover hebben we nog niet.
Alles wat niet in de nieuwe regeling is opgenomen, valt onder de normale examenregeling. Dat
betekent bijvoorbeeld dat wanneer je ziek bent voor je herkansing in tijdvak 3, dat je herkansing dan
verschuift tot na de zomer (tijdvak 4). En als je je examen mist dat je gepland had in tijdvak 2, moet
je dat maken in tijdvak 3.

Er bestaat op dit moment onduidelijkheid over de situatie dat je 2 x 5 en voor de rest
zessen hebt. De tekst uit het Servicedocument geeft hierover geen uitsluitsel. Zodra we
hierover duidelijkheid hebben, communiceren we dit. Inmiddels hebben we die duidelijkheid:
het examenreglement is de juiste regeling. Met 1 x 5 hoef je dus geen compensatie te
hebben.
1

Als Lyceum zijn we blij met de verruiming van de mogelijkheden die nu aan leerlingen geboden
wordt. Het is naar onze mening goed dat leerlingen meer ruimte krijgen om de coronaeffecten op te
vangen. Deze regeling kan echter ook in je nadeel werken en het is dus belangrijk dat je je examens
goed gaat plannen. Als je namelijk veel examens in tijdvak 2 plant en je moet dan thuisblijven
vanwege corona of quarantaine, kom je al snel in de knel. Ook nu geldt dus ons advies: stelt niet te
veel uit en maak met je mentor samen een goed plan voor het eventueel spreiden van je examens.
Mocht je hierover vragen hebben of zit je in een andere situatie dan hierboven beschreven is, omdat
je bijvoorbeeld gespreid examen doet, bespreek dit dan met je teamleider of met de
examensecretaris.
In de komende tijd zullen we jullie blijven informeren over de concrete uitwerkingen van deze
regeling. Hou je mail dus goed in de gaten!
Met vriendelijke groet,

Charlotte van der Baan,
Patrick Dool,
Karin-Ruth Breems,

examensecretaris
teamleider havo bovenbouw
teamleider vwo bovenbouw

Examenregeling 2021
Samenvattend:
• een extra tijdvak voor de zomervakantie
• de mogelijkheid om de eerste afname van de examens te
spreiden over twee tijdvakken
• indeling examens over de tijdvakken door leerlingen in overleg
met mentor
• één extra herkansing
• Uiterlijk 23 april is de verdeling van de examens bekend bij de
examensecretaris
• Je mag één vak buiten beschouwing laten (geen kernvak!) bij de
uitslagbepaling.

Tijdvak
Tijdvak 1: Eerste afnames
Tijdvak 2: Eerste afnames en
herkansingen
Tijdvak 3: Herkansingen

Afnamedagen
17 mei t/m 1 juni

Uitslag (bekendmaking N-term)
10 juni

14 juni t/m 25 juni

2 juli

6 t/m 9 juli

15 juli

