
 

 

Eindexamen in schooljaar 2020-2021  
12 Februari 2021 
 
 
Inleiding  
Dit document is een samenvatting van het servicedocument vanuit de regering en bevat 

informatie over het eindexamen in schooljaar 2020-2021. De Nederlandse regering heeft op 16 

december 2020 en 12 februari 202 verschillende maatregelen aangekondigd voor de eindexamens 

in verband met COVID-19. De onderstaande informatie is van toepassing op alle leerlingen die dit 

schooljaar het eindexamen in één, meerdere of alle vakken afleggen. 

 
Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021  
Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door, met uitzondering van 

het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe)1. Net als in ieder 

regulier jaar behalen leerlingen een diploma op basis van de resultaten van het schoolexamen en 
het centraal examen. 

 

De onderstaande maatregelen zijn aangekondigd: 

 

1. Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken 

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen.  

 

A Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen 

 het centraal examen gedeeltelijk of volledig afleggen in het tweede tijdvak. 

 Daarnaast is het net als in andere jaren mogelijk om in het tweede tijdvak examens 

 te herkansen.   

 

B Ook biedt dit tweede tijdvak de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden 

 over het eerste en het tweede tijdvak. Dit is bedoeld voor leerlingen die vanwege 

 achterstanden meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal  

 examen van één of meerdere vakken. Deze keuze hiervoor ligt bij de leerling, maar 

 zal pas gemaakt worden na goed overleg met de (vak)docent. Een leerling die voor 

 één of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft dit 

 uiterlijk 23 april aan bij de school. 

 

2. Extra herkansingsvak (derde tijdvak) op school 

Er komt een derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de eigen school. Leerlingen die voor één 

of meerdere vakken het centraal examen afleggen, kunnen ook in dit extra derde tijdvak 

hun eventuele herkansingen afleggen. 

 

3. Extra herkansing 

Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2020-2021 krijgen 

een extra herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één, je mag eenzelfde vak niet 

twee keer herkansen). Zij kunnen hun eventuele herkansingen zowel in het tweede als in 

het derde tijdvak afleggen.  

 

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

Bij het vaststellen van de uitslag kan het eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de 

definitieve uitslag worden gelaten, als dat nodig is om de leerling te laten slagen. Dit vak 

mag géén kernvak zijn. (vmbo Nederlands, havo en vwo Nederlands, Engels en wiskunde) 

 

A Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het  

  schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald. Leerlingen moeten voor alle  

  vakken het volledige eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige  

  schoolexamen en (wanneer van toepassing) het centraal examen hebben  

  gemaakt.  

 

 
1Meer informatie hierover is te vinden in de aanvullende informatie in dit document onder de titel 

‘Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo’. 



 

 

 

 

B Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat 

  van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. 

 

 

 

5. Aangepaste examentrajecten 
 

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen, gelden de aangepaste 
regels.  
 
A Gespreid examen  
  1 Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het 
   gespreid examen zitten en vakken afronden, hebben dit schooljaar 
   recht op het herkansen van twee centrale examens. Volgend  
   schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze 
   leerlingen deelnemen aan het dan geldende aantal herkansingen 
   (normaliter één herkansing voor het centraal examen). Deze  
   leerlingen kunnen volgend schooljaar (2021-2022) geen vak buiten 
   beschouwing laten bij de uitslagbepaling. 

  
2 Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het 
  gespreid examen zitten, krijgen in schooljaar 2020-2021 de  
  mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar centraal examen 
  doen, het centraal examen te herkansen. Voor deze leerlingen kan 
  één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij de  
  uitslagbepaling. 

 
B Vervroegd examen in het voorlaatste leerjaar 

  Alle leerlingen mogen in het voorlaatste leerjaar al eindexamen doen in één of   
  meerdere vakken. Dit is ook mogelijk in schooljaar 2020-2021. De extra   
  herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021  
  opgaan voor het gehele diploma.  
  Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan voor het diploma en in een eerder  
  schooljaar vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op  
  twee herkansingen.  
  
 C Vakken op een hoger niveau 

  Net als ieder ander jaar mogen leerlingen ook dit schooljaar    

  eindexamen doen in een vak op een hoger niveau. Leerlingen moeten   

  daarbij voldoen aan het PTA van het vak op het hogere niveau. Ook   
  voor leerlingen die één of meer vakken afleggen op een hoger niveau   

  geldt dat zij recht hebben op het herkansen van twee vakken van het   

  centraal examen. 
 

 

Aanvullende informatie 

 

Aanpassing normeringsmethodiek 

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft aangegeven dat ze dit jaar bij het centraal 

examen niet op de gebruikelijke manier kan komen tot de normering (N-term). Het CvTE zal een 

aanpak hanteren die daar zo dicht mogelijk in de buurt komt en zorgt ervoor dat de normering zo 

wordt opgesteld dat leerlingen terecht een voldoende of onvoldoende blijven behalen.  

 

Beroepsgerichte profielvakken op het vmbo bb/kb  
Het beroepsgerichte profielvak op het vmbo wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een 

schoolexamen in plaats van het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Het resultaat 

voor het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak is ook het eindcijfer in schooljaar 

2020-2021.  

 

 
 



 

 

Uitslagbepaling 

 

A Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling, met uitzondering van de 

 mogelijkheid om één vak, niet zijnde een kernvak, buiten beschouwing te laten.  
 
B Voor leerlingen in het vmbo-bb en kb wordt het resultaat dat is behaald voor het 

 beroepsgerichte profielvak meegenomen in het rekenkundige gemiddelde van de cijfers die 

 zijn behaald bij het centraal examen (de 5,5-regel). Alleen wanneer dit rekenkundig 

 gemiddelde minimaal 5,5 is kan de leerling slagen. 
 

C Indien een leerling cum laude wil slagen, mag er geen vak weggestreept worden om te 

 kunnen slagen. 

 

Diploma en cijferlijst 
 

Wanneer een vak buiten beschouwing wordt gelaten dat valt binnen een combinatiecijfer, wordt 

het combinatiecijfer berekend zonder het eindcijfer van dit vak. Dit combinatiecijfer wordt vermeld 

op de cijferlijst. 
 

 

Examenrooster centrale examens regulier voortgezet onderwijs 2021 

 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-

termen (uitslag) 

Tijdvak 1: Eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 6 t/m 9 juli* 15 juli 

 
*Aangewezen vakken, die niet op de scholen zelf worden afgenomen, worden mogelijk op 12 
juli ingeroosterd. 
 

 

Maatregelen uit schooljaar 2019-2020, die doorwerken in schooljaar 2020-2021: 
In schooljaar 2019-2020 hadden we ook te maken met uitzonderlijke omstandigheden en zijn er 

verschillende maatregelen genomen voor het eindexamen. Een aantal van deze maatregelen werkt 

voor een deel van de examenkandidaten door in het schooljaar 2020-2021.  

 
A Gebruik van eindcijfers uit schooljaar 2019-2020 

Voor de leerlingen die in schooljaar 2019-2020 gespreid of vervroegd examen hebben 

gedaan, blijven de eindcijfers die ze hebben behaald in dat schooljaar staan.  

 
B Vrijstelling van de 5,5-regel 

Leerlingen die in schooljaar 2019-2020 één of meerdere vakken hebben afgesloten waarbij 

normaal gesproken een centraal examen wordt afgenomen, zijn ook dit jaar vrijgesteld 

van de 5,5-regel. Wanneer leerlingen in examenjaar 2020 wel enkele vakken hebben 
afgerond, maar die vakken of onderdelen in reguliere jaren niet worden afgesloten met 

een centraal examen, blijft de 5,5-regel wel van kracht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om 

afronding van het vak maatschappijleer of het profielwerkstuk of een vak als BSM of 

informatica en informatietechnologie.  
 

 
 
  


