
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvullingen en wijzigingen versie examenreglement 2021 VMBO en 
Havo n.a.v. aanvullingen/wijzigingen* van de eindexamens 2021. 
 
Aanvullingen en wijzigingen zijn in blauw aangeduid.  
 
Eindbeoordelingen schoolexamen 
 
Aanvulling/wijziging maart 2021 
 
a. De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers bij BRON is verlengd. De 
resultaten dienen uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn 
aangeleverd.  
b. Ook als de eerste kans van het centraal examen van een vak wordt doorgeschoven 
naar het tweede tijdvak dienen de resultaten van alle schoolexamens van alle vakken 
één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te worden aangeleverd. 
 
Tijdvakken centraal examen 
 
Aanvulling /wijziging maart 2021 
 
Het eerste tijdvak vindt plaats van 17 mei t/m 1 juni 2021. Het tweede tijdvak wordt 
uitgebreid van vier naar tien dagen en vindt plaats van 14 t/m 25 juni 2021. Daarmee 
kan een kandidaat die in het eerste tijdvak ziek is of in quarantaine zit een deel van of 
het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak.  

a. De kandidaat kan de toetsen van het centraal examen in het eerste en in het 
tweede tijdvak voor het eerst afleggen.  
b. De kandidaat stelt de directeur uiterlijk 23 april 2021 op een door de 
directeur te bepalen wijze in kennis van de toetsen van het centraal examen die 
hij in het eerste of tweede tijdvak voor het eerst wil afleggen.  
c. Indien de kandidaat de directeur niet overeenkomstig het tweede lid (b) in 
kennis stelt, laat de directeur uiterlijk 30 april 2021 aan de kandidaat weten 
welke toetsen van het centraal examen de kandidaat in het eerste en het tweede 
tijdvak voor het eerst aflegt.  
d. Uiterlijk woensdag 12 mei 2021 wordt de kandidaat een overzicht verstrekt 
van de toetsen waaraan hij/zij voor de eerste keer deelneemt in het eerste en of 
tweede tijdvak, tenzij er sprake is van een gewichtige omstandigheid.  
e. Deelname aan de geplande toetsen is verplicht. Indien de kandidaat niet 
verschijnt op de geplande data en tijdstippen is sprake van verhindering 
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3. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door het 
College voor Examens. 
Aanvulling /wijziging maart 2021 Het derde (herkansings-)tijdvak wordt op de eigen 
school afgenomen en vindt plaats van 6 t/m 9 juli 2021. 
 
 
UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 
Artikel 20 Vaststelling uitslag  
 
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in geval van een eindexamen 
de uitslag vast met inachtneming van artikel 21.  
 
2. De uitslag luidt 'geslaagd voor het eindexamen' of 'afgewezen voor het eindexamen'.  
 
3. Als dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en de 
secretaris van het eindexamen één of meer eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling 
van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een volledig eindexamen te 
vormen. 
 
Aanvulling /wijziging maart 2021  
a. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de directeur en de 
secretaris van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag op grond van 
artikel 20, derde lid, het eindcijfer of de beoordeling van één vak buiten beschouwing. 
Let op: de voorwaarde voor het buiten beschouwing laten van één vak is dat de toets 
voor het centraal (praktisch) examen (indien van toepassing) gemaakt is.  
b. Het vak bedoeld in het eerste lid kan niet zijn het vak Nederlandse taal, wiskunde 
(havo) en Engels (havo), zoals bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel b, voor het 
eindexamen van een leerweg in het vmbo.  
 
c. Het eindcijfer bedoeld in het eerste lid kan niet zijn het eindcijfer voor het 
eindexamen van het profielvak D&P in de gemengde leerweg. Wel kan één van de 
onderdelen, het beroepsgerichte profielvak of één van de twee beroepsgerichte 
keuzevakken, buiten beschouwing gelaten worden.  
d. Het eerste lid kan alleen worden toegepast als de kandidaat met inbegrip van het vak 
dat buiten beschouwing wordt gelaten een volledig eindexamen heeft afgerond. 
 e. Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op het profiel dat de kandidaat 
haalt.  
f. Het cijfer of de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt:   

• opgenomen op de cijferlijst als bedoeld in artikel 23, eerste lid;  
• betrokken bij de toepassing van artikel 23, eerste lid, punt a. 
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Artikel 21 Uitslag VMBO TL/GL/Havo 
 
1. De kandidaat die eindexamen mavo heeft afgelegd, is geslaagd:  

a. als het rekenkundig gemiddelde van zijn/haar bij het centraal examen 
behaalde cijfers ten minste 5,5 (5,49 is onvoldoende) is;  
b. als hij/zij voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; 
c. als hij/zij:  
1) voor één van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als 
eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of  
2) voor één van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als 
eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 6 of meer waarvan tenminste één 7 of meer heeft behaald; of  
3) voor twee van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer waarvan tenminste één 7 of meer heeft 
behaald.  

 
2. In aanvulling op het eerste lid geldt, dat het profielwerkstuk en de vakken culturele en 
kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding moeten zijn beoordeeld als 
‘voldoende’ of ‘goed’.  
 
3. De kandidaat is geslaagd voor het eindexamen met toekenning van het judicium cum 
laude, vermeld op het diploma, indien zijn/haar eindexamen voldoet aan de volgende 
voorschriften:  

a. het gemiddelde van de eindcijfers voor Nederlandse taal, Engelse taal, 
maatschappijleer, de vakken in het profieldeel en het vrije deel is gelijk aan 8,0 
of hoger, waarbij ieder eindcijfer even zwaar meetelt en bovendien alleen het 
hoogste cijfer uit het vrije deel voor deze berekening meetelt;  
b. alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling zijn minimaal een 6,0.  

 
4. Zodra de, op grond van het in het eerste en tweede lid bepaalde uitslag is vastgesteld, 
maakt de directeur deze samen met de eindcijfers schriftelijk aan de kandidaat bekend, 
onder mededeling van het in artikel 22 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag, 
indien artikel 22, lid 1, niet van toepassing is. 
 
 
Artikel 21 Uitslag havo  
 
1. De kandidaat die eindexamen havo heeft afgelegd, is geslaagd:  

a. als het rekenkundig gemiddelde van zijn/haar bij het centraal examen 
behaalde cijfers ten minste 5,5 (5,49 is onvoldoende) is;  
b. als hij/zij:  
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1) voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 
6 of meer heeft behaald;  
2) voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald;  
3) voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, met als 
uitzondering van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 
en literatuur en in voorkomende gevallen wiskunde A of wiskunde B als 
eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van 
de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt; dan wel  
4) voor twee van zijn/haar vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 
als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor 
een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken 
als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een 
eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het 
gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, met dien verstande 
dat hij/zij daarbij voor één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, 
Engelse taal en literatuur, wiskunde A of wiskunde B als eindcijfer 5 
heeft behaald en voor het andere genoemde vak dan wel de andere twee 
genoemde vakken als eindcijfer 6 of meer heeft behaald.  

c. als geen van de eindcijfers van onderdelen (inclusief de deelvakken 
maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk), 
genoemd in het tweede lid, lager is dan 4 en  
d. als het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk 
profiel is beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’.  

2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers 
van de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak (het 
combinatiecijfer): maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het 
profielwerkstuk, waarbij elk onderdeel even zwaar weegt.  
3. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig 
gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Als de uitkomst van 
deze berekening geen geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de 
komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, 
naar boven afgerond.  
4. De kandidaat is geslaagd voor het eindexamen met toekenning van het judicium cum 
laude, vermeld op het diploma, indien zijn/haar eindexamen voldoet aan de volgende 
voorschriften:  

a. het gemiddelde van de eindcijfers is gelijk aan 8,0 of hoger, waarbij ieder 
eindcijfer even zwaar meetelt en bovendien alleen het hoogste cijfer uit het vrije 
deel voor deze berekening meetelt;  
b. alle vakken die meetellen bij de uitslagbepaling zijn minimaal een 6,0.  

5. Zodra de, op grond van het in het eerste en tweede lid bepaalde uitslag is vastgesteld, 
maakt de directeur deze samen met de eindcijfers schriftelijk aan de kandidaat bekend, 
onder mededeling van het in artikel 22 bepaalde. De uitslag is de definitieve uitslag, 
indien artikel 22, lid 1, niet van toepassing is. 



 

05 

 
Artikel 22 Herkansing centraal examen  

 
1. De kandidaat heeft voor één vak waarin hij/zij reeds examen heeft afgelegd, nadat de 
eindcijfers zijn bekend gemaakt, het recht in het tweede tijdvak of indien artikel 17, lid 
1 van toepassing is, in het derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het 
centraal examen.  
 
Aanvulling /wijziging maart 2021  

a. Een kandidaat die opgaat voor het diploma krijgt een extra 
herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Deze herkansing kan zowel in 
het tweede als in het derde tijdvak gedaan worden.  
b. De twee herkansingsmogelijkheden gelden voor twee afzonderlijke vakken; 
het is niet mogelijk eenzelfde vak twee maal te herkansen. 

 
 
 


