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Tijdelijke aanpassing algemeen vormende vakken
De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar bij alle leerlingen gespreid
over twee tijdvakken worden afgenomen. Daartoe wordt het tweede tijdvak uitgebreid tot een volwaardig
tijdvak, zodat het centraal examen in alle vakken kan worden afgenomen. Daarnaast krijgen leerlingen de
mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is naast een volwaardig tweede
tijdvak een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen. Dit derde tijdvak kan ook gebruikt worden
voor de afronding van het examen door leerlingen die onverhoopt bijvoorbeeld door ziekte in het tweede
tijdvak het examen niet hebben kunnen afronden. Dit tijdvak zal direct voor de start van de zomervakantie
plaatsvinden.
Concreet betekent dit:
• Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.
• De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een leerling voor één of meer vakken in het
tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan meldt de leerling dat uiterlijk
op 23 april bij de school. De school honoreert de keuze van de leerling. Als een leerling zich later dan
23 april meldt, besluit de school in welk tijdvak de leerling centraal examen aflegt.
• De leerling kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele herkansing. Hierbij is het
uitgangspunt dat leerlingen die het volledig centraal examen afleggen in het eerste tijdvak eventueel
herkansen in het tweede tijdvak.
Er gelden op basis van de Kamerbrief van de minister en het servicedocument van OCW de volgende
uitgangspunten:
• Alle eindtermen van alle vakken blijven ongewijzigd.
• De al eerder aangepaste aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten blijft van kracht (te weten 16
mei 2021, één dag voor aanvang van het eerste tijdvak en in het geval van digitaal flexibele examens
één dag voor afname van het betreffende centraal examen). 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 een
of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid
kan stellen om dat schoolexamen in dat vak of 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.
• De al eerder aangepaste afnametermijn van de digitale flexibele centrale examens blijft staan op
uiterlijk 23 juli 2021.
Kader maatregel beroepsgericht vak vmbo
Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in plaats van
met een centraal examen. De deeltaken en eindtermen van de examenprogramma’s blijven ongewijzigd staan.
Kader maatregel wegstreepregeling
De wegstreepregeling geldt voor alle eindexamenleerlingen die in 2021 opgaan voor een diploma en waarvoor
in het schooljaar 2020/2021 een uitslag wordt bepaald. De regeling houdt in dat eindexamenleerlingen die
anders gezakt zouden zijn in 2021 het eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) mogen wegstrepen
als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma.
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Procedure vaststelling addendum op examenreglement
Bij aanpassing van het examenreglement, dus ook bij vaststelling van dit addendum, onderscheiden we de
volgende stappen, conform de reguliere procedure:
•
•
•
•

Voor het vaststellen van het gewijzigde examenreglement wordt de reguliere procedure, inclusief
instemming van de GMR doorlopen;
Directeur en examensecretaris stellen per school in een format van de school een kort (onderbouwd)
bericht op voor leerlingen en ouders welke aanpassing wordt doorgevoerd;
Directeur en examensecretaris zorgen ervoor dat per school leerlingen en ouders direct worden
geïnformeerd;
Het bestuur meldt (onderbouwd) zo spoedig mogelijk de aanpassingen in het examenreglement aan
de inspectie en plaatst het aangepaste examenreglement, in dit geval het addendum, in het
internetschooldossier (ISD) en op de website van StOVOG. De melding aan de inspectie kan door de
school gedaan worden door een mail te sturen naar examenloket@duo.nl. Daarbij moet het volgende
worden doorgegeven: welke leerlingen het betreft (klas, jaar, schoolsoort), reden van wijziging, wat de
wijziging is, dat de (g)mr heeft ingestemd en dat het niet in het nadeel van de leerlingen is.
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