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Datum: 24 maart 2021  

 

Addendum examenreglementen CVO 

In het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2021 zijn eerder aangekondigde maatregelen, zoals 

de extra herkansing, formeel vastgelegd. Hieronder worden de aanvullende en afwijkende 

bepalingen voor de eindexamens schooljaar 2020-2021 integraal weergegeven. De onderstaande link 

geeft toegang tot het formele document dat door het College van Toetsen en Examens is verstrekt. 

Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2021 

Dit stuk dient als addendum bij alle examenreglementen die binnen csg Bogerman en het Marne 

college worden gehanteerd en wordt formeel ter instemming voorgelegd aan de MR van csg 

Bogerman en de MR van het Marne college als wijziging van het Examenreglement 2020-2021. 

 

Annemarie Kingma, rector csg Bogerman 

Dikkie Alkema, rector Marne college 

  

https://nieuwsbrief.examenblad.nl/cl/vlh4npx1imq0/0009/vlh7hj571tzx
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Uit:   Besluit examens voortgezet onderwijs 2021 

Betreft:  aanvullende en afwijkende bepalingen eindexamens 2020-2021 

Aanvullende en afwijkende bepalingen eindexamens schooljaar 2020–2021 

Artikel 60a. Toepassingsbereik 

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de eindexamens die worden afgenomen in het 
schooljaar 2020–2021. 

Artikel 60b. Wijziging examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 

• 1. Het bevoegd gezag respectievelijk de examencommissie vavo wijzigt het 

examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting, bedoeld in artikel 31, in 

het geval: 

o a. onderdelen van het examenreglement of het programma van toetsing en afsluiting als 

gevolg van de covid-19 epidemie praktisch onuitvoerbaar zijn; of 

o b. dat ter uitvoering van dit hoofdstuk noodzakelijk is. 

• 2. Een wijziging, als bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk gemotiveerd en na 

vaststelling onverwijld door de directeur toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan 

de kandidaten. 

Artikel 60c. Spreiden centraal examen over de tijdvakken 

• 1. De kandidaat kan de toetsen van het centraal examen in het eerste en in het tweede 

tijdvak voor het eerst afleggen. 

• 2. De kandidaat stelt de directeur uiterlijk 23 april op een door de directeur te bepalen 

wijze in kennis van de toetsen van het centraal examen die hij in het eerste of tweede 

tijdvak voor het eerst wil afleggen. 

• 3 .Indien de kandidaat de directeur niet overeenkomstig het tweede lid in kennis stelt, 

laat de directeur uiterlijk 30 april aan de kandidaat weten welke toetsen van het centraal 

examen de kandidaat in het eerste en het tweede tijdvak voor het eerst aflegt. 

• 4. In aanvulling op artikel 45, eerste en tweede lid, geeft de directeur een kandidaat die 

door te voldoen aan de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

zoals beschreven in het generiek kader voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs, niet in staat is om één of meerdere toetsen van het centraal examen af te 

leggen de gelegenheid die toetsen in het eerstvolgende tijdvak af te leggen. 
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Artikel 60d. Derde tijdvak op de school 

• 1. Het derde tijdvak wordt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag in het 

laatste leerjaar afgenomen. 

• 2. Artikel 37, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op het derde tijdvak. 

• 3. Artikel 37, vijfde lid, is alleen van toepassing op artikel 37, vierde lid. 

• 4. In artikel 45, tweede lid, wordt in plaats van «ten overstaan van het College voor 

toetsen en examens» gelezen «onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag». 

• 5. Artikel 37, derde lid, artikel 37a, vierde lid, en artikel 45, derde en vierde lid, blijven 

buiten toepassing. 

Artikel 60e. Profielvak en beroepsgericht keuzevak 

• 1. Het schoolexamen van het profielvak en het schoolexamen van het beroepsgericht 

keuzevak worden uiterlijk 23 juli afgesloten. 

• 2. Het cspe wordt niet afgenomen. 

• 3. Het eindexamen van het profielvak wordt afgesloten met een schoolexamen dat de 

examenstof van het examenprogramma van het profielvak beslaat. 

• 4. Het bevoegd gezag biedt de kandidaat een gelegenheid tot herkansing van ten minste 

een significant onderdeel van het schoolexamen in het profielvak. 

• 5. In afwijking van artikel 35, eerste lid, wordt het cijfer van het schoolexamen, bedoeld 

in het derde lid, uitgedrukt in een cijfer met 1 decimaal. 

• 6. Artikel 47, tweede lid, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing op de 

afronding van het eindcijfer van het eindexamen in het profielvak. 

• 7. Het cijfer, bedoeld in het vijfde lid, wordt betrokken bij de berekening van het 

rekenkundig gemiddelde, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel a. 

• 8. Artikel 41a en artikel 51, eerste lid, blijven buiten toepassing voor zover deze 

bepalingen betrekking hebben op het cspe. 
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Artikel 60f. Extra herkansing 

• 1. In afwijking van artikel 51, eerste lid, heeft de kandidaat die in schooljaar 2020–2021 

het eindexamen afsluit en de kandidaat, bedoeld in artikel 59, eerste lid, het recht om 

voor twee vakken van het eindexamen waarin de kandidaat al centraal examen heeft 

afgelegd, in het tweede of derde tijdvak opnieuw deel te nemen aan het centraal 

examen. 

• 2. De kandidaat, bedoeld in artikel 37a, die in het voorlaatste of direct daaraan 

voorafgaande schooljaar is toegelaten tot het eindexamen in één of meerdere vakken 

kan het recht, bedoeld in het eerste lid, ook toepassen op die vakken, met dien 

verstande dat de kandidaat: 

o a. het recht bedoeld in het eerste lid niet kan gebruiken voor vakken waarvoor de 

kandidaat in het schooljaar 2019–2020 een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt; 

o b .in afwijking van het eerste lid, slechts het recht heeft om opnieuw deel te nemen aan 

het centraal examen van één vak indien hij in het schooljaar 2019–2020 voor twee 

andere vakken dan het profielvak een resultaatsverbeteringstoets heeft gemaakt. 

• 3.In afwijking van artikel 51, tweede lid, stelt de kandidaat de directeur op een door de 

directeur te bepalen wijze en voor een door de directeur te bepalen tijdstip in kennis van 

de vakken die hij in het tweede of derde tijdvak herkanst. 

Artikel 60g. Aangepaste uitslagbepaling 

• 1. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de directeur en de secretaris 

van het eindexamen bij de bepaling van de definitieve uitslag op grond van artikel 48, 

eerste lid, het eindcijfer of de kwalificatie van één vak buiten beschouwing. 

• 2. Het vak bedoeld in het eerste lid kan niet zijn: 

o a. het vak Nederlandse taal, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel b, voor het 

eindexamen van een leerweg in het vmbo; 

o b. het vak Nederlandse taal en literatuur, het vak Engelse taal en literatuur en voor zover 

van toepassing het vak wiskunde A, B of C, bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, 

voor het eindexamen vwo en havo. 
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• 3. Het eindcijfer bedoeld in het eerste lid kan niet zijn: 

o a. het eindcijfer bedoeld in artikel 49, derde en vierde lid, voor het eindexamen van een 

leerweg in het vmbo; 

o b. het eindcijfer bedoeld in artikel 50, tweede lid, voor het eindexamen vwo en havo. 

• 4. Het eerste lid kan alleen worden toegepast als de kandidaat met inbegrip van het vak 

dat buiten beschouwing wordt gelaten een eindexamen heeft afgerond. 

• 5. Het cijfer of de kwalificatie, bedoeld in het eerste lid, wordt: 

o a. opgenomen op de cijferlijst als bedoeld in artikel 52, eerste lid; 

o b. betrokken bij de toepassing van artikel 52a. 

• 6. Bij de berekening, bedoeld in artikel 49, vierde lid, wordt het gewicht van het 

profielvak bepaald voorafgaand aan toepassing van het eerste lid. 

B 

Na artikel 61 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 62. Cijfer en recht op herkansing profielvak beroepsgerichte leerwegen en gemengde 
leerweg vmbo schooljaar 2020–2021 

• 1. Het cijfer van het schoolexamen van het profielvak, bedoeld in artikel 60e, derde lid, 

zoals dat artikel luidde op 1 mei 2021, wordt betrokken bij de berekening van het 

rekenkundig gemiddelde, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel a. 

• 2. De kandidaat, bedoeld in artikel 37a en artikel 59, die in het schooljaar 2020–2021 het 

eindexamen in het profielvak heeft afgerond behoudt het recht, bedoeld in artikel 51, 

eerste lid. 

• 3. Deze bepaling vervalt op 1 januari 2032 


