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ADDENDUM EXAMENREGLEMENT
Lentiz onderwijsgroep

Versie HAVO/VWO – 2020-2023

 

 Inleidend:

 Dit addendum heeft geldigheid en is bedoeld voor die kandidaten, die dit schooljaar in de maanden 

mei t/m augustus 2021 deel zullen nemen aan het examen VO (of een deel daarvan).

 

 Onderliggende documenten:

 De hieronder beschreven wijzigingen zijn juridisch geborgd met het Besluit eindexamens 2021 dat op 16 

maart 2021 is gepubliceerd. (zie: Staatsblad 2021, 136 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officie-

lebekendmakingen.nl))

 In het service document (Servicedocument examens 2021; versie maart 2021) zijn de genomen  

maatregelen verder toegelicht. (zie: Servicedocument examens 2021 | Publicatie | Rijksoverheid.nl)

 

 Wijzigingen:

 De hieronder beschreven wijzigingen in het geldende examenreglement hebben als oorzaak de  

getroffen maatregelen van overheidswege m.b.t. het inspelen op een tijd van Corona.

 

 Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021

 Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door met uitzondering van het 

centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe). Net als in ieder regulier 

jaar behalen leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen en het schoolexamen het 

diploma.

 Wel zijn er een aantal maatregelen genomen ten aanzien van het examen:

  

 1.   Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uit 

slagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van toepassing voor de leerlingen  

waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Deze mogelijkheid kan worden ingezet als de 

leerling hierdoor alsnog kan slagen en staat los van de herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst 

bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbe-

paling buiten beschouwing is gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatings- 

consequenties verbinden aan deze cijferlijst.

 2.   Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in 

het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of het volledige centraal examen 

afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achter-

standen meer tijd nodig hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of  

meerdere vakken, om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak;

 3.   Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin eindexamenleerlingen 

examens kunnen herkansen;

 4.   Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid 

(twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen.
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 Daarnaast is er een (1) eerder aangekondigde maatregel die betrekking heeft op het aanleveren  

afnametermijnen:

 1.   De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers is verlengd. De resultaten dienen uiterlijk 

één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn aangeleverd en in het geval van de digitaal 

flexibele examens één dag voor afname van het centraal examen van het betreffende vak;

Wijziging zak-/slaag regeling – HAVO/VWO versie:

 Na artikel 20 wordt het volgende (extra / tijdelijk) artikel toegevoegd:

 De centraal examens voor de verschillende vakken worden zoveel als mogelijk afgenomen in de eerste  

periode. De kandidaat heeft de mogelijkheid (tot uiterlijk 23 april 2021) om aan te geven dat hij voor een 

(of meerdere) vakken het centraal examen wil afleggen in de tweede periode. Wordt van deze  

mogelijkheid door de kandidaat geen gebruik gemaakt dan bepaald de school in welke periode voor 

de verschillende vakken het centraal examen wordt afgelegd. De kandidaat wordt uiterlijk 30 april 2021 

daarover geïnformeerd.

 (aansluitend bij artikel 60c – Besluit Eindexamen)

 Na artikel 26; lid 2 moet de volgende tekst worden toegevoegd:

 3  De kandidaat die eindexamen HAVO of VWO heeft afgelegd en het centraal examen voor alle vak-

ken heeft afgelegd heeft vooraf aan de toepassing van de zak-/slaag regeling (zie lid 3 - vervolg) de 

mogelijkheid om een van de vakken niet mee te laten tellen. Dat vak mag niet een van de kernvakken 

zijn (= Nederlands, Engels en/of Wiskunde). Dit eindcijfer wordt wel op de uiteindelijke cijferlijst bij 

het diploma vermeld.

 (aansluitend bij artikel 60g – Besluit Eindexamen)

 In artikel 28, lid 1a wordt de volgende zinsnede gewijzigd:

 Artikel 28 Herkansing centraal examen

 1 a  De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de uitslag  

volgens artikel 26 is vastgesteld het recht in het tweede tijdvak of in het derde tijdvak, opnieuw dan 

wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen.

 (aansluitend bij artikel 60f – Besluit Eindexamen)

 Aan het begin van artikel 29 wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

 De toekenning van het Judicium Cum Laude vindt op basis van toepassing van de reguliere voorwaarden 

plaats en kan alleen plaatsvinden op basis van het geheel van het afgelegde eindexamen; d.w.z. bij  

cijferlijsten, waarbij (volgens artikel 26 lid 3) geen van de (niet-zijnde kern)vakken is weggelaten.

 (aansluitend bij Servicedocument; blz 10 – 2e bolletje)


