
Wijzigingen in het Examenreglement vmbo4, havo 5, vwo6 schooljaar 2020-2021 naar aanleiding van 
“Wijziging centraal examen in schooljaar 2020-2021, d.d. 16-12-2020” 
 
ARTIKEL  20     HERKANSING SCHOOLEXAMEN 
 
1. Vmbo BB en KB: 

• Iedere kandidaat mag in totaal voor alle vakken 3 toetsen, die in het PTA als herkansbaar 
aangegeven zijn en gedurende het eindexamenjaar gegeven worden, herkansen, waarbij hij 
maximaal 1 herkansing per vak heeft; 

• Een praktische toets/opdracht is niet herkansbaar; 
• De herkansing vindt plaats in de periode van de Eindtoets Z&W; 
• Een of meerdere onderdelen van de Eindtoets Z&W mag in schooljaar 2020-2021 naast de 

eerder genoemde herkansingen extra herkanst worden. 
• Het cijfer van de herkansing vervangt, indien het resultaat hoger is, het cijfer van de 

oorspronkelijke toets; 
• Vakken die afsluiten met alleen een schoolexamen, maatschappijleer en de keuzevakken van 

vmbo-bb en vmbo-kb, doen niet mee in de herkansingsregeling. Voor deze vakken is een 
herexamenregeling, zie artikel 21; 

• De vakken KCKV, LO en LOB moeten worden afgesloten met ‘voldoende’ of ‘goed’.  
2. Vmbo TL, Havo, Vwo 

• De kandidaat mag na elke SE-week één van de dan gemaakte SE-toetsen herkansen; 
• De kandidaat mag maximaal 2 maal eenzelfde vak herkansen; 
• Enkel de toetsen van de SE-week zijn herkansbaar; 
• Een SE-toets kan ook een mondelinge toets, een kijk-luistertoets of een praktische toets zijn. 

Een praktische toets/opdracht is niet herkansbaar; 
• De herkansing vindt plaats enkele weken na de SE-week; 
• Het cijfer van de herkansing vervangt, indien het resultaat hoger is, de toets van de SE-week. 
• De herkansingsregeling geldt alleen voor het eindexamenjaar en voor de toetsen die gemaakt 

worden in de SE-week; 
Vmbo TL:  
• Het vak maatschappijleer, dat afsluit met alleen een schoolexamen doet niet mee in de 

herkansingsregeling. Voor dit vak is een herexamenregeling, zie artikel 21; 
• De vakken KCKV, LO, LOB en het profielwerkstuk worden afgesloten met ‘voldoende’ of ‘goed’. 
Havo, Vwo 
• Vakken die afsluiten met alleen een schoolexamen, zoals CKV, maatschappijleer en wiskunde D, 

doen niet mee in de herkansingsregeling. Voor deze vakken is een herexamenregeling, zie artikel 
21; 

• Het vak LO moet worden afgesloten met ‘voldoende’ of ’goed’. 
3. De leerlingen leveren telkens voor een afgesproken datum hun keuze voor de herkansings- 
 mogelijkheid digitaal in. 
 
 
ARTIKEL 25  TIJDVAKKEN CENTRAAL EXAMEN 
 
Het centraal examen kent in schooljaar 2020-2021 drie tijdvakken; het eerste, het tweede en het derde 
tijdvak.  
De leerling heeft in 2020-2021 de mogelijkheid om het totale examen te spreiden over tijdvak 1 en 
tijdvak 2. De leerling dient voor 23 april 2021 naar de rector aan te geven of hij hier gebruik van wil 
maken. Tevens geeft hij aan welk centraal examen hij in welk tijdvak voor de eerste keer wil doen. 
De leerling kan zijn twee herkansingen van het centraal examen doen in tijdvak 2 en/of in tijdvak 3, 
ook als hij zijn volledig examen nog niet afgerond heeft. Een vak kan maar eenmaal herkanst worden. 



ARTIKEL 27  OPGAVE KANDIDATEN CENTRAAL EXAMEN 
 
1. De rector deelt jaarlijks voor 1 november aan DUO mede hoeveel kandidaten in elk vak aan 
 het centraal examen in het eerste tijdvak zullen deelnemen. 
2. De rector zendt jaarlijks ten minste drie dagen voor de aanvang van de centrale examens in 
 het  eerste tijdvak, aan DUO een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke 
 vakken hij in welk tijdvak centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers en 
 beoordelingen de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald. 
4. Voor de aanvang van het tweede tijdvak wordt een lijst met de kandidaten, de in het eerste  tijdvak 

door die kandidaten behaalde cijfers en beoordelingen, alsmede een overzicht van het vak of de 
vakken waarin elke kandidaat een herkansing zal afleggen, aan DUO gezonden. 

5. Voor de aanvang van het derde tijdvak wordt een lijst met de kandidaten, de in het eerste/tweede  
tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers en beoordelingen, alsmede een overzicht van het vak 
of de vakken waarin elke kandidaat een herkansing zal afleggen, aan DUO gezonden. 

6. Onmiddellijk na afloop van het eerste, tweede en derde tijdvak zendt de rector aan onze minister 
een lijst waarop voor ieder vak is aangegeven welke kandidaten aan het centraal examen in dat vak 
zullen deelnemen in het vierde tijdvak, het Staatsexamen. 

 
ARTIKEL 34  VERHINDERING CENTRAAL EXAMEN 
 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de rector is verhinderd bij één of 

meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem in het tweede tijdvak de 
gelegenheid gegeven het centraal examen te voltooien. 

2. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het centraal 
examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het derde 
tijdvak zijn eindexamen te voltooien. Een eventuele herkansing dient te geschieden in het vierde 
tijdvak, zijnde het Staatsexamen. 

3. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de rector aan bij de voorzitter 
van de desbetreffende staatsexamencommissie. In dat geval deelt de rector aan de commissie 
mede welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen en het eventueel reeds afgelegde gedeelte 
van het centraal examen heeft behaald, alsmede, wanneer dat zich voordoet, dat ten behoeve van 
de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 39, eerste dan wel tweede lid, en waaruit deze 
toepassing bestaat. 

4. Na afloop van het vierde tijdvak deelt de staatsexamencommissie het resultaat mede aan de rector. 
 
ARTIKEL 38  HERKANSING CENTRAAL EXAMEN 
 
1. De kandidaat heeft voor twee vakken waarin hij reeds examen heeft afgelegd het recht in het 

tweede of derde tijdvak, opnieuw dan wel alsnog deel te nemen aan het centraal examen. 
2. De kandidaat stelt de rector voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip schriftelijk in 

kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 
3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal  exa- 
 men geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.  
4. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met overeenkomstige toe- 
      passing van artikel 36 en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat medegedeeld. 
5. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken waarin in een 
 examenjaar deeleindexamen is afgelegd. 
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