ADDENDUM EXAMENREGLEMENT HAVO EN VMBO-TL COHORT 2019-2021,
SCHOOLJAAR 2020-2021; BETREFT AANPASSINGEN CENTRAAL EINDEXAMEN (CE)
Vanuit de overheid is een aantal besluiten genomen over het eindexamen van 2021. Het kabinet
heeft besloten om het centraal eindexamen van dit schooljaar door te laten gaan. Leerlingen hebben
straks een volwaardig diploma, dat toegang zal geven tot elke vervolgopleiding.
Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan
voor hun diploma. Zij vullen aan of vervangen hiermee de betrokken onderdelen van het
examenreglement HAVO en VMBO-TL cohort 2019-2021, schooljaar 2020-2021.


Extra herkansing
Alle leerlingen kunnen het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen. In een
regulier schooljaar kan het centraal examen van één vak worden herkanst. Net als in een regulier
schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het eerder afgelegde
centraal examen).



Aanpassing uitslagbepaling
De basis voor het diploma bestaat uit de schoolexamens en de eindexamens. Na het afleggen
van het volledige eindexamen, mag een leerling een vak uit de vakkenlijst wegstrepen als hij
of zij daardoor alsnog kan slagen. Dit vak mag geen kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde
voor havo; Nederlands voor vmbo-TL) zijn. Het eindresultaat van dit vak telt dan niet mee in
de uitslagbepaling, maar wordt wel vermeld op de cijferlijst.



Aanpassing tijdvakken centraal examen
Er zijn twee tijdvakken CE op school waarin leerlingen hun eindexamens kunnen afleggen; het
derde tijdvak CE is ook op school en is uitsluitend voor herexamens van leerlingen die hun
eindexamen pas afronden in het tweede tijdvak. Alleen leerlingen die hun eindexamen afronden
in het eerste tijdvak mogen hun herexamens afleggen in het tweede tijdvak.

TIJDVAK

AFNAMEDAGEN

UITSLAG

Tijdvak 1: Eerste afnames CE

17 mei t/m 1 juni 2021

10 juni 2021

Tijdvak 2: Eerste afnames CE
en herkansingen CE voor leerlingen die in al hun
vakken CE hebben afgelegd in tijdvak 1
Tijdvak 3: Herkansingen voor leerlingen met eerste
afname van het CE in tijdvak 2



14 juni t/m 25 juni 2021 2 juli 2021

6 juli t/m 9 juli 2021

15 juli 2021

Leerlingen kunnen indien nodig de eindexamens spreiden over twee tijdvakken.
Wanneer en voor wie?
- Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen het centraal
examen geheel of gedeeltelijk afleggen in het tweede tijdvak.
- Leerlingen die kampen met te veel achterstanden als gevolg bijvoorbeeld lesuitval, ziekte of
quarantaine en daardoor meer voorbereidingstijd voor een of meerdere vakken nodig hebben.

In die situatie kan de eerste afname van het centraal examen van deze vakken doorgeschoven
worden 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.
Als een leerling voor een of meerdere vakken pas in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan,
dient hij of zij daartoe vóór 1 april 2021 een verzoek in bij de examensecretaris van zijn/haar
afdeling. De leerling geeft aan om welke vakken het gaat en om welke reden uitstel noodzakelijk is.
E-mail examensecretaris havo: pta_hv@bonnefantencollege.nl
E-mail examensecretaris vmbo: pta_vmbo@bonnefantencollege.nl
Als een leerling zich later dan 1 april meldt bij de examensecretaris, besluit de school in welk
tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.

11 maart 2021, examensecretariaat Bonnefanten College

