
 

Utrecht, 18 december 2020  
 
Informatie over schoolexamens en centraal examen. 
 
Beste leerlingen, 
 
Deze week is door het Ministerie van OCW meer bekendgemaakt over het verloop van 
de centrale eindexamens van schooljaar ’20 - ‘21.  
 
Een aantal aanpassingen in het centraal examen biedt leerlingen een grotere kans 
hun eindexamen te halen in dit uitzonderlijke jaar. Het Ministerie geeft leerlingen de 
mogelijkheid examens te spreiden over meerdere tijdvakken in dit schooljaar. Naast de 
verlenging van de tijdvakken krijgen leerlingen twee herkansingsmogelijkheden in plaats 
van één. Het kan dus voorkomen dat leerlingen in de verschillende tijdvakken een 
centraal examen afleggen. Let wel: je kunt pas herkansen als je uitslag is vastgesteld 
(dus als je je examens over de eerste twee tijdvakken spreidt, kun je pas in het derde 
tijdvak herkansen).  
 
Hieronder is een overzicht te vinden van de planning van de tijdvakken en uitslagdata. 
Het is belangrijk hier rekening mee te houden in verband met eventuele vakantieplannen. 
Bovendien zal bij de normering van het centraal examen een aangepaste werkwijze 
gehanteerd worden.  
 
De komende tijd wordt er vanuit de overheid meer bekend gemaakt over de details en 
de uitwerking van de regeling. In januari verwachten we iedereen hier verder over te 
kunnen informeren. Mocht je nu al meer hierover willen lezen zie dan het 
servicedocument in de bijlage. 
 
We zijn in ieder geval blij dat er nu meer duidelijkheid is over het verloop van de centrale 
eindexamens.   
 
Tijdvak  Afnamedagen  Bekendmaking N-

termen (uitslag)  
Tijdvak 1:   
Eerste afnames  

17 mei t/m 1 juni 2021  10 juni 2021 

Tijdvak 2:  
Eerste 
afnames en herkansingen  

14 juni t/m 25 juni 2021 2 juli 2021 

Tijdvak 3:  
Herkansingen  

6 t/m 9 juli 2021  15 juli 2021 

 
Tijdpad schoolexamen 
Hieronder zijn de belangrijkste data vermeld die te maken hebben met het afronden van 
het schoolexamen. Neem deze goed door en noteer de data in jouw agenda. 
 

• 6, 7 en 8 januari inhalen toetsen 1e kwintaal en aantal herkansingen door 
leerlingen i.v.m. cijferlijst decentrale selectie. Deze cijferlijst moet uiterlijk 15 
januari opgestuurd worden. 

• 8 – 12 januari opgeven vrijstelling centraal examen Engels, Duits, Frans op grond 
van behaald resultaat ERK-certificaten. 

• 20, 21 en 22 januari afronding toetsweek december. Leerlingen die dan een toets 
uit het 2e kwintaal niet gemaakt hebben, halen deze toets in tegelijk met de 
herkansingen in april. 



 

• Luistertoetsen (landelijk) Engels woensdag 27 januari, Frans donderdag 28 
januari en Duits 3 februari. 

• 8 - 12 maart 3e toetsweek. 
• 15 maart t/m 12 mei voorbereiding centraal examen.  
• 26 – 29 maart opgeven examentrainingen. 
• 26 – 29 maart opgeven inhalen en herkansingen. 
• 8 t/m 16 april herkansingsperiode 
• 23 april opgeven of examens in het eerst of het tweede tijdvak afgelegd gaan 

worden (zie centraal examen). Het advies is examens in het 1e tijdvak af te 
leggen. 

• 8, 9 en 10 mei examentrainingen. 
• 11 en 12 mei proefexamens. 
• Uiterlijk 10 mei afronding schoolexamens  

 
Diploma-uitreiking 
Jullie zijn al geïnformeerd over de diploma-uitreiking en hebben jezelf ingedeeld in 
groepen. Bij de opzet van de diploma-uitreiking zijn wij uitgegaan van twee scenario’s. 
Door de wijzigingen die nu voorgesteld worden (m.n. de uitslag van het 3e tijdvak op 15 
juli 2021, zie schema hierboven) zullen de geplande data waarschijnlijk niet realiseerbaar 
zijn. Voorlopig gaan wij er nu vanuit dat de diploma-uitreikingen op 14 en 15 juli zullen 
plaatsvinden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren we jullie hierover.  
 
We vertrouwen erop jullie voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en 
wensen jullie voor nu een heerlijke kerstvakantie. En daarna op naar een geslaagd 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, Stefan Landman, Aad van Diemen en Marieke Folkers 
Schoolleiding 
 


