
• Het centraal examen bestaat dit jaar (2021) uit drie tijdvakken. 

• Tijdvak één en tijdvak twee kunnen worden gebruikt om het eindexamen te 
spreiden. 

• Daarnaast kunnen leerlingen die in het eerste tijdvak in quarantaine zitten, hun 
volledige eindexamen in het tweede tijdvak maken. 

• Tot slot wordt het tweede tijdvak gebruikt om vakken uit het eerste tijdvak te 
herkansen. 

• Er is een derde tijdvak toegevoegd. In dit derde tijdvak kunnen de leerlingen de 
vakken die ze voor de eerste keer hebben gedaan in het tweede tijdvak 
herkansen. Daarnaast wordt de extra herkansing afgenomen in dit derde tijdvak. 

• Leerlingen kunnen beide herkansingen in het 2e tijdvak maken (als ze in tijdvak 
1 -vrijwel- alle vakken hebben gedaan) en leerlingen die spreiden over tijdvak 1 
en 2 kunnen beide herkansingen in tijdvak 3 maken (ook over vakken uit het 1e

tijdvak).



3. deadline opgeven vakken tweede tijdvak

• Als een leerling voor één of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft 
hij of zij dit vóór de start van de meivakantie uiterlijk 22 april aan bij de school. Dit zal via magister 
geregeld worden. De vakdocent en de caoch spelen hier een grote adviserende rol. De coach heeft 
het overzicht over alle adviezen 

• per vak komt er een kolom in magister voor de vakdocent met advies 1e of 2e tijdvak.

• Als een leerling dit niet op tijd doorgeeft, besluit de school in welk tijdvak de leerling het CSE aflegt . 

4. Extra herkansingsmogelijkheid

• Alle eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij 
mogen deze extra herkansing dus in het tweede of in het derde tijdvak inzetten. Deze extra 
herkansing kan worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2020-2021 worden afgesloten. Een 
uitzondering geldt voor de leerlingen die eerder (bijvoorbeeld in het voorexamenjaar) een vak 
vervroegd hebben afgesloten. Deze leerlingen kunnen voor dit reeds afgeronde vak een van de 
twee herkansingen inzetten. Net als normaal, geldt het hoogste cijfer. 

5. Aanleveren schoolexamencijfers dus voor 20 april 

▪ Docenten leveren hun PTA cijfers in compleet voor dinsdag 20 april en tekenen hiervoor

▪ Donderdag 22 april tekenen leerlingen voor hun eindSE cijfers en is de keuze 1e 2e tijdvak definitief

▪ (Het SE moet volledig zijn afgesloten voordat een leerling opgaat voor het CSE.) 



• Duim op een vak

• Bij het vaststellen van de uitslag kan, als dat nodig is om een leerling te laten slagen, 

het eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gelaten.  

Dit vak mag géén Nederlands zijn

• Deze mogelijkheid staat los van de eerder genoemde herkansingsmogelijkheden. 

• Het eindcijfer van het vak dat buiten beschouwing wordt gelaten, komt wel op het diploma 
te staan. 

• Deze maatregel kan worden toegepast op elk vak dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus 
geen centraal examen te hebben zoals MA

• De uitslag wordt vervolgens op basis van de bestaande regels bepaald, alleen dan met 
een vak minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande 
zak-slaagregeling van kracht voor alle overige vakken waaronder:



• Je bent geslaagd voor VMBO-TL als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:

• Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger

• Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger

• Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of

o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste 
een 7 of hoger is, of

o je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten 
minste een 7 of hoger is

• Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding LOB en het profielwerkstuk 

zijn beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'



• LET OP

• Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.
• Je cijfer voor maatschappijleer (1) telt wel mee in de uitslagregeling. Maar

niet bij het gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor 
maatschappijleer (1) doe je geen centraal examen.

• Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen 
rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en 
wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst.

Zo bereken je het gemiddelde cijfer voor TL

• Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal

examencijfers op (niet afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. 

Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, met een gemiddelde van 5,49 

of lager ben je gezakt.



Cum laude geslaagd TL?

Wil je cum laude slagen op het vmbo-TL? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

• Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. 

Bij een 7,99 gemiddeld is er geen sprake van cum laude.

o de vakken Nederlandse taal, Engelse taal en maatschappijleer, én

o de vakken van het profieldeel, én

o het hoogste cijfer uit het vrije deel

• Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6.

• N.B.  Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. 

Een 5 voor een extra vak vormt dus geen probleem voor cum laude.



• 7. Aangepaste examentrajecten

• - Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het 
gespreid examen zitten en vakken afronden, hebben dit schooljaar recht 
op het herkansen van twee centrale examens. Volgend schooljaar (in hun 
tweede jaar dus) kunnen deze leerlingen deelnemen aan het dan 
geldende aantal herkansingen. Deze leerlingen kunnen in 2021-2022 geen 
vak buiten beschouwing laten.

• - Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van gespreid 
examen zitten, krijgen in schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid om voor 2 
vakken waarin ze dit jaar centraal examen doen, het centraal examen te 
herkansen. Deze leerlingen mogen één niet-kernvak buiten beschouwing 
laten bij de uitslagbepaling. 

• - het is alleen toegestaan het eindcijfer van één niet-kernvak buiten 
beschouwing te laten voor leerlingen die in dit schooljaar opgaan voor 
hun diploma. 



Opmerkingen rooster tijdvak 3

• Het rooster voor het derde tijdvak van juli beslaat vier dagen. Dit heeft tot gevolg dat er 
meerdere CE’s op hetzelfde tijdstip zijn ingeroosterd. Leerlingen krijgen in het examenjaar 2021 
de mogelijkheid om twee CE’s te herkansen, ook als deze gelijktijdig zijn ingeroosterd. Voor deze 
laatstgenoemde leerlingen zullen de scholen met ‘quarantaine-oplossingen’ moeten werken. 


