
 

Aan: leerlingen M4 Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s)  
Betreft: centraal eindexamen (CE) 2021 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders, 
 
Inmiddels zijn alle nieuwe regels omtrent het eindexamen bekend. In deze brief vertellen 
we je alles wat je hierover moet weten. Leerlingen die examen moeten doen, worden 
‘examenkandidaat’ genoemd.  
 
Planning 
Het Centraal Eindexamen (CE) bestaat uit drie tijdvakken: 

 Afnamedata Datum uitslag 
1e tijdvak 17 mei t/m 1 juni Donderdag 10 juni 
2e tijdvak 14 juni t/m 25 juni Vrijdag 2 juli 
3e tijdvak 6 juli t/m 9 juli Donderdag 15 juli 

 
Examenkandidaten dienen op al deze data beschikbaar te zijn. Pas wanneer zeker is dat 
de kandidaat alle examens heeft gemaakt en geen herkansingen meer hoeft te maken, 
kun je op de overige examendata andere afspraken maken.  
 
Locatie 
In de examenperiode worden externe locaties gehuurd zodat de 1,5-meter-maatregel 
in acht kan worden genomen. De examens van onze school worden waarschijnlijk in 
De Witte Kerk in Naarden afgenomen. Deze kerk ligt vlakbij de school.  
 
De eindexamenkandidaten ontvangen te zijner tijd informatie over het rooster en de 
definitieve locatie(s). De dagen waarom alle examens worden afgenomen zijn wel 
bekend. Klik hier om deze te bekijken. Op deze site vind je ook de slaag-/zakregeling. 
 
Spreiding over de tijdvakken 
Examenkandidaten mogen kiezen of ze alle Centraal Schriftelijke Eindexamens (CSE), 
zoals gebruikelijk, in het eerste tijdvak maken, of dat ze de examens spreiden over het 
eerste en tweede tijdvak. Leerlingen die in het eerste tijdvak (deels) in quarantaine 
zitten, maken de gemiste eindexamens in het tweede tijdvak.  
Examenkandidaten maken hun herkansingen in het tweede en/of derde tijdvak, 
afhankelijk van het aantal afgeronde vakken en de behaalde resultaten aan het eind van 
het eerste tijdvak. 
 
Samenvattend ontstaan de volgende drie opties: 

 1e tijdvak 
17 mei t/m 1 juni 

2e tijdvak 
14 juni t/m 25 juni 

3e tijdvak 
6 juli t/m 9 juli 

Optie 1 CSE: alle vakken Herkansingen 
 

Evt. herkansingen 

Optie 2 CSE: deel v/d vakken CSE: deel v/d vakken 
Evt. herkansingen 
 

Evt. herkansingen 

Optie 3 (Quarantaine) CSE: alle vakken Herkansingen 

https://www.mijneindexamen.nl/vmbo-tl/select/


 

 
De officiële deadline voor het opgeven van de keuze voor spreiding van de CSE’s is 22 
april. In verband met de organisatie van de eindexamens zullen we dit eerder 
inventariseren, waarna de keuze alleen in urgente gevallen nog veranderd kan worden. 
Op 22 april moet er worden getekend voor de SE-cijfers en voor je definitieve keuze 
wat betreft eventuele spreiding over tijdvak 1 en tijdvak 2.  
 
De examenkandidaten geven via Magister op welke vakken zij in het eerste tijdvak 
maken en welke in het tweede tijdvak. Zij zullen tijdig geïnformeerd worden over hoe 
het opgeven van deze keuze in Magister werkt en voor welke datum zij hun keuze op 
moeten geven. 
 
Begeleiding van het keuzeproces 
De coaches zullen met de examenkandidaten in gesprek gaan over het al dan niet 
spreiden van hun CSE’s, zodat de examenkandidaten een weloverwogen keuze kunnen 
maken. Ook vakdocenten zullen hierover de leerlingen adviseren.  

 
Om ook thuis het gesprek hierover te kunnen voeren staan hieronder de voor- en 
nadelen van de twee mogelijke keuzes opgesomd. 

 
Optie 1: Alle CSE’s in het eerste tijdvak 

Voordelen Nadelen 

- De leerling is na het 1e  tijdvak klaar, 

in afwachting van de uitslag. 

- De leerling is op tijd klaar voor de 

diploma-uitreiking. 

- Bij quarantaine of ziekte is er ruimte 

om CSE’s naar het volgende tijdvak 
op te schuiven. 

- De leerling heeft het in het 1e tijdvak 

net zo druk als normaal. 

- De leerling heeft geen extra tijd om 

de CSE’s voor te bereiden. 

 
Optie 2: Spreiding van de CSE’s over het eerste en tweede tijdvak 

Voordelen Nadelen 

- De leerling heeft het in het 1e tijdvak 

minder druk dan normaal. 

- De leerling heeft tussen het 1e en 2e 

tijdvak tijd om de overige CSE’s 
voor te bereiden. 

- De leerling heeft tussen het 1e en 2e 

tijdvak tijd voor extra begeleiding. 

- De leerling moet na het 1e tijdvak 

aan de studie voor het 2e tijdvak. 

- Als de leerling in het 3e tijdvak 

herkanst is hij/zij niet op tijd klaar 

voor de diploma-uitreiking. 

- Bij ziekte ontstaat het risico dat het 

3e tijdvak overvol wordt. 

 
Herexamens 
Eindexamenkandidaten mogen dit jaar twee herkansingen doen in plaats van één. Dit 
geldt ook voor leerlingen die gespreid examen doen. 
 
 



 

Vak wegstrepen 
Leerlingen mogen na de uitslag - alleen indien dit nodig is om alsnog te slagen - één vak 
(uitgezonderd de kernvakken) wegstrepen. Maar let op: 
• dit mag alleen als het nodig is om alsnog te slagen; 
• het vak Nederlands mag niet worden weggestreept; 
• het behaalde resultaat voor het weggestreepte vak komt wel op de cijferlijst te staan, 

maar telt niet mee voor de uitslagbepaling; 
• de wegstreepregeling geldt niet voor leerlingen die dit jaar het eerste deel van een 

gespreid examen doen. 
 

Extra begeleiding 
De drie SIVOG-scholen werken aan een gezamenlijk aanbod voor leerlingen die zich vlak 
voor hun CE extra willen voorbereiden. Zij kunnen examentrainingen volgen via een 
externe organisatie. Deze trainingen vinden plaats op het Vituscollege, Willem de Zwijger 
College en/of de Vitusmavo, afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. We 
bieden de extra begeleiding aan op de volgende momenten: 
- voor de start van het CE (tijdens en vlak na de meivakantie) 
- tussen tijdvak 1 en 2 

o voor leerlingen die bij voorbaat besluiten hun examens te spreiden (1-14 juni) 
o voor leerlingen die (een) vak(ken) uit tijdvak 1 moeten herkansen (3-5 juli) 

Meer informatie over deze extra begeleiding en het inschrijven hiervoor volgt. 
 
Diploma-uitreiking 
De diploma-uitreiking blijft vooralsnog gepland staan op woensdag 7 juli. Leerlingen die 
hun examens hebben afgelegd in tijdvak 1 en 2 kunnen hierbij aanwezig zijn. Aan leerlingen 
die nog examens doen in tijdvak 3 zullen wij op een ander tijdstip (kort na de 
zomervakantie) hun diploma uitreiken.  
 
Tot slot 
Nog nooit hebben wij zoveel moeten improviseren als in het huidige schooljaar. Ook met 
betrekking tot het CE gaat veel anders dan we gewend zijn. We informeren je steeds zo 
duidelijk mogelijk over alle wijzigingen. Heb je vragen? Stel deze dan aan je coach, 
leerjaarcoördinator of de examensecretaris.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jos Breevaart, examensecretaris 
Gerrie van Rijn, leerjaarcoördinator klas 4 
Nicole Lagendijk, directeur  
 
 
 


