Addendum Examenboekje 2021

Wijzigingen in het centraal examen in schooljaar 2020-2021

•

Tweede tijdvak van het centraal schriftelijk examen verlengd naar 10 dagen

Het tweede tijdvak is uitgebreid naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in
quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het gehele centraal examen afleggen in het tweede
tijdvak. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak
zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is. Er komt een overzicht voor welke vakken
en voor welke kandidaten dit aangevraagd wordt.
•

Extra herkansing

Alle staatsexamenkandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma krijgen de mogelijkheid
om van twee vakken alle examenonderdelen te herkansen (het centraal schriftelijk examen
en college-examen).
•

Extra vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag

Leerlingen die in 2021 opgaan voor een diploma kunnen het cijfer van een vak niet mee
laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer
voor een heel vak. Dit mag niet een kernvak zijn. Nederlands voor het vmbo en de vakken
Nederlands, Engels en wiskunde voor het havo.
Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die
leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma behalen en doorstromen naar het vervolgonderwijs.
Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Zij moeten wel
het volledige examen hebben afgelegd.
•

Extra ondersteuning in voorbereiding op het examen

Er wordt per 1 maart 20201 een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt
uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen kennisclips
voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal gebundeld en
(interactieve) Webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding op het examen.
•

Herkansing in derde tijdvak

Leerlingen die in 2021 opgaan voor een diploma en die in het tweede tijdvak opgaan voor
de eerste kans van het centraal examen van 1 of meerdere vakken maken in het
examenjaar 2020-2021 in een extra, derde tijdvak een eventuele herkansing.
•

Andere wijzigingen voor de vmbo-bb en kb-kandidaten
Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak in het vmbo sluiten dit
vak in het schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit komt in de plaats van
het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe).
Scholen kunnen digitale flexibele examens (centrale examens) in het vmbo-bb en
vmbo–kb afnemen tot uiterlijk 23 juli 2021.

