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Door de gevolgen van het coronavirus op het onderwijsproces, heeft de Minister van Onderwijs een 

aantal maatregelen genomen met betrekking tot de examinering in 2021. Als gevolg daarvan is een 

eenmalige aanpassing van ons examenreglement noodzakelijk. 

Dit addendum bij het examenreglement geldt voor schooljaar 2020-2021 en luidt als volgt: 

 

- Kandidaten krijgen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. 

- Kandidaten krijgen de mogelijkheid het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) weg te 

strepen als zij daarmee kunnen slagen voor het eindexamen. 

- Alle eindtermen van alle vakken blijven ongewijzigd.  

- De aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten is 16 mei 2021, één dag voor aanvang van het 

eerste tijdvak.  

- Artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit blijft van kracht. Dit artikel stelt dat het bevoegd gezag 

een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het 

schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste 

tijdvak, in de gelegenheid kan stellen om het schoolexamen in dat vak of in die vakken af te sluiten 

na de aanvang van het eerste tijdvak.  

- Het schoolexamen in een vak moet zoals altijd afgerond zijn en de uitslag daarvan bekend zijn, 

voordat de leerling aan het centraal examen van dat vak kan deelnemen.  

- Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.  

- De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een kandidaat voor één of meer vakken in 

het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan meldt de kandidaat dat 

uiterlijk op 23 april bij de school. De school honoreert de keuze van de kandidaat. Als een kandidaat 

zich later dan 23 april meldt, besluit de school in welk tijdvak de kandidaat centraal examen aflegt.  

- De kandidaat kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele herkansing. Hierbij is 

het uitgangspunt dat kandidaten die het volledig centraal examen afleggen in het eerste tijdvak 

eventueel herkansen in het tweede tijdvak. 


