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Situatie tot 2021

2018-2019:

Twee tijdvakken (CE 1 en CE 2)

Eén herkansing (in tijdvak 2)

Alle Centrale Examens van de vakken tellen mee om het 
gemiddelde 5,5 vast te stellen

2019-2020:

Geen centrale examens als gevolg van de Coronacrisis

2020-2021:

Aanpassingen als gevolg van de Coronacrisis



Wijzigingen in het 
Centrale Examen in schooljaar 
2020-2021
CE 1: tijdvak 1: 17 mei tot en met 1 juni. Uitslag: 10 juni

- Centrale examens in de gekozen vakken

CE 2: tijdvak 2: 14 juni tot en met 25 juni. Uitslag: 2 juli

- Centrale examens in de gekozen vakken en herkansingen (max 2)

CE 3: tijdvak 3 (herkansingen): 6 juli tot en met 9 juli. Uitslag 15 juli

- Herkansingen (max 2) > één extra herkansing

- Uitslagbepaling

Check altijd: www.examenblad.nl

http://www.examenblad.nl/


Tweede tijdvak van het 
centraal examen verlengd van 
4 naar 10 dagen
De leerling die ziek is of in quarantaine zit i.v.m. 
Coronaverschijnselen in het eerste tijdvak kan 
het hele centraal examen afleggen in het 
tweede tijdvak.

De leerling geeft vóór 23 april 2021 aan of hij 
één of meerdere vakken ‘doorschuift’ naar het 
tweede tijdvak zodat er voor deze vakken meer 
voorbereidingstijd is. Dit is risicovol!



Inschrijven 

▪ De leerling (en zijn ouders) is verantwoordelijk! Je schrijft zelf via de 
ELO-SOM in.

▪ Elke leerling geeft aan welke centrale examens hij/zij in tijdvak 1 of 
tijdvak 2 gaat afleggen in 

▪ De mentor voert samen met de leerling een proefkeuze uit in een 
exceldocument tijdens het mentoruur

▪ De inschrijving gaat verlopen via de ELO van SOM

▪ In de week van 12 tot en met 16 april (deadline) kan de leerling zich 
inschrijven

▪ De leerling kan inschrijvingen later dan 16 april  niet zelf aanpassen

▪ Vanaf de 23e april kan niets meer aangepast worden. Heb je geen keuze 
aangegeven dan voert school de keuze in (voor tijdvak 1 en/of 2)

▪ Advies voor de leerling: voer een persoonlijke risicoanalyse uit



Inschrijving CE
Keuze CE1 en CE2 maken in ELO

Van 12 t/m 16 april kunnen de examenleerlingen hun keuze voor tijdvak 1 of 2 per vak vastleggen in de ELO.
In de Somtoday Elo> Cijfers > Cijferoverzicht> Toon: Examencijfers
zijn achteraan het cijferoverzicht van de examenvakken, daar waar relevant, twee bulletvelden toegevoegd. 
Default staan alle bullets in de kolom mei.
Kies je dus voor alle CE’s tijdens tijdvak 1, dan hoef je niets te doen.

.



Inschrijving CE
Als je de bullet voor een vak in juni zet wordt dit met een blauwe regel bevestigd. 
De gemaakte keuze hoeft dus niet opgeslagen te worden, maar wordt direct verwerkt in Somtoday.

Mochten er tussen 16 april en 22 april nog wijzigingen in de keuze nodig zijn, kan dat alleen via je mentor. 
Je kunt zelf niet meer wijzigen in de elo. Vanaf 23 april staan de keuzes definitief vast. 



Herkansing in derde tijdvak

De leerlingen die in het tweede tijdvak opgaan voor 
‘de eerste kans’ van het centraal examen van één of 
meerdere vakken maken in het derde tijdvak een 
eventuele herkansing.



Slaag-zakregeling
De kandidaat die eindexamen vwo (atheneum-gymnasium) of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien:

▪ alle eindcijfers 6 of hoger zijn,

▪ voor één vak eindcijfer 5, en de andere vakken eindcijfer 6 of hoger zijn

▪ voor één vak eindcijfer 4, de andere vakken 6 of hoger zijn en het gemiddelde voor alle 
vakken 6,0 of hoger is,

▪ voor twee vakken eindcijfer 5 of één 5 en één 4, de andere vakken 6 of hoger en het 
gemiddelde van alle cijfers minstens 6,0 is

▪ de leerling maximaal één 5 als eindcijfer heeft gescoord voor de kernvakken (wiskunde, 
Nederlands, Engels)

▪ het gemiddelde van de centrale examens moet 5,5 moet of hoger zijn

* Verder: 

▪ Het combinatiecijfer wordt berekend door de op de cijferlijst vermelde afgeronde eindcijfers 
(in gehele getallen) te middelen en af te ronden waarbij het eindcijfer van géén van de 
onderdelen/vakken lager mag zijn dan een 4.

▪ Het vak lichamelijke opvoeding moet zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’ zowel op havo 
als vwo.

Check altijd www.examenblad.nl voor de officiële regelingen!

http://www.examenblad.nl/


Eén vak niet mee laten tellen 
voor het bepalen van de 
uitslag
De leerlingen kunnen het eindcijfer (gemiddelde van SE en CE) van één vak 
niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag door er zogenaamd ‘de 
duim op te leggen’

De leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige 
examen hebben afgelegd (SE en CE)

Je mag geen ‘duim leggen’ op een kernvak; wiskunde (A, B, C), Nederlands, 
Engels

De ‘duim leggen’ op een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog 
kan slagen.

Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst.

Gymnasium: wegstrepen van Grieks of Latijn om te slagen kan, het blijft een 
VWO-Gymnasiumdiploma!



Normering 2021

Er wordt een normering gebruikt die zo dicht mogelijk in 
de buurt komt bij de normering van andere jaren.

Daarvoor wordt gekeken naar de cijfers die de afgelopen 
jaren zijn gehaald op de centrale examens,

naar de gemiddelde moeilijkheid van de examens van 
afgelopen jaren.

Ook wordt aan alle docenten gevraagd om tijdens de 
correctie een inschatting te maken van hoe moeilijk het 
examen is. 



Afname schoolexamens en 
Centraal Schriftelijk Examen
De (school)examens in schoolexamenperiode 3 worden 
afgenomen op school

Het is nog niet duidelijk waar de CE’s afgenomen worden; 
school en/of elders. Wij informeren je spoedig.

Uitzonderingen:

- Leerlingen met bijzondere ondersteuningsbehoefte

- Computerexamens (Kunst Algemeen)

- Leerlingen die Kurzweil gebruiken



Tijdpad
• Schoolexamenperiode 3: 29 maart tot en met 9 April

• Lesperiode volgens lesrooster 12 t/m/ 30 april

• Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni

• Maatwerklessen 17 mei tot en met 11 juni (voor lln die examen doen in het 
2e tijdvak)

• Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni

• Maatwerklessen 28 juni tot en met 5 juli (voor lln die herkansen in tijdvak 3)

• Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli

• Uitslag tijdvak 1: 10 juni

• Uitslag tijdvak 2: 2 juli

• Uitslag tijdvak 3: 15 juli

• Diplomauitreiking: Havo 20 juli, Gymnasium 21 juli, Atheneum: 22 juli

• Je moet beschikbaar zijn voor het afronden van je examens tot en met 15 juli
2021 (i.v.m. ongeldig verklaringen)



Examenboekje

• Alle leerlingen hebben het examenboekje 
ontvangen voor 1 oktober 2020

• Check ruim voor het begin van je centrale 
examens je examenboekje

• Het boekje en deze presentatie staat ook op 
de website van school,check ook de 
onderstaande websites:

www.bernardinuscollege.nl/handig
www.lerenvoorhetexamen.nl
www.mijnexamen.nl
www.examenkompas.nl

http://www.bernardinuscollege.nl/handig
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.mijnexamen.nl/
http://www.examenkompas.nl/


Basisafspraken in de 
examenzaal
De leerlingen zorgen er voor dat:
• zij tijdig, doch minstens 15 minuten voor aanvang van het CE aanwezig zijn bij de 

examenzaal op locatie

• zij de juiste toegestane materialen bij zich hebben (lenen van andere leerlingen is niet 
toegestaan)

• Je gebruikt een pen en reservepen in dezelfde kleur, geen potlood, geen tipex, geen gele 
marker op je examenpapier.

• zij niet toegestane hulpmiddelen buiten de examenzaal laten (bijv. telefoon, jas, tas, smart 
watch etc.)

• zij hooguit twee flesjes/pakjes water/frisdrank/sap, twee boterhammen en één andere 
energiegever meenemen naar de examenzaal

• zij de grafische rekenmachine gereset hebben voor aanvang van het (school)examen

• zij zelf de tijd goed in de gaten houden

• zij het (school)examen maken op het 4-bladig examenpapier van de school en er voor zorgen 
dat alles volledig ingeleverd wordt. Uitwerkingen, kladpapier, opgaven en bijlagen.

• zij, indien ze recht hebben op tijdverlenging of op een laptop werken, de kaart die zij 
ontvangen hebben van het ondersteuningsteam duidelijk zichtbaar op tafel leggen. Heb je 
de kaart niet bij je dan kun je niet bewijzen op welke faciliteiten je recht hebt. Zorg er dus 
altijd voor de je de kaart bij je hebt.



Succes 



Vragen?
▪ Neem contact op met je 

mentor 


