AANVULLENDE MAATREGELEN EINDEXAMEN
Datum:

18 februari 2021

In september 2020 is het examenreglement 2020-2021 van de GSF vastgesteld, echter zijn er
in verband met Corona extra maatregelen getroffen door de minister.
Het coronavirus heeft ook dit jaar grote impact op het onderwijs. De minister heeft daarom een
aantal maatregelen getroffen om het onderwijs en de toetsing en examinering zo goed
mogelijk te ondersteunen.
Met zijn Kamerbrief van 16 december 2020 bericht de minister over aanvullende maatregelen:
Kamerbrief: Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021
Op 12 februari 2021 bericht de minister in een tweede kamerbrief over aanvulling op dit
besluit. Kamerbrief: Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021
In het servicedocument (februari 2021) van OCW staan alle maatregelen opgenomen.
Deze extra maatregelen gelden boven op het vastgestelde examenreglement.
Maatregelen
● Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beide door met
uitzondering van het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo
(het cspe). Het beroepsgerichte profielvak wordt dit jaar als schoolexamen afgenomen.
● leerlingen krijgen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee
tijdvakken bestaande uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor
eerste afnames en herkansingen;
● Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 afnamedagen;
● Leerlingen krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen: een
leerling kan nu in twee vakken een centraal examen herkansen;
● Er komt een 4-daags derde tijdvak (herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede
tijdvak voor de afronding van de herkansingen.
● Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de
uitslagbepaling (niet zijnde een kernvak).
Tijdvakken centrale examens 2021
● Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op maandag 17 mei en
eindigt het eerste tijdvak op dinsdag 1 juni.
● Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op maandag 14 juni en
eindigt het tweede tijdvak op vrijdag 25 juni.
● Voor de schriftelijke centrale examens begint een (herkansingstijdvak) op dinsdag 6 juli en
eindigt op vrijdag 9 juli.
● Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte
leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op maandag 5 april
en eindigt de afnameperiode op donderdag 24 juni.
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