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Op 15 maart 2021 heeft het college van bestuur een voorgenomen besluit tot vaststelling 

van dit addendum genomen. 

Op 30 maart 2021 heeft de GMR ingestemd met dit addendum. 

Op 31 maart 2021 heeft het college van bestuur dit addendum vastgesteld. 
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Addendum Examenreglement NUOVO Scholengroep 2020-2021  

  

A) Eindexamenbesluit VO 

 

Lopende het schooljaar 2020-2021 is het landelijk Eindexamenbesluit VO aangepast 

waarmee dit besluit geldend is van 1 januari 2020 tot en met heden. Dit betreft het 

meest actuele besluit dat beschikbaar is ten tijde van het schrijven van dit addendum. 

Het gaat hierbij om een aanpassing op de verwijzing naar het Eindexamenbesluit VO dat 

genoemd staat in het NUOVO Examenreglement 2020-2021. 

 

B) Covid-19 gerelateerde maatregelen vanuit het ministerie OCW 

 

In verband met de landelijke situatie rondom Covid-19 die nog steeds voortduurt in het 

schooljaar 2020-2021 heeft de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media 

een aantal maatregelen genomen die betrekking hebben op de examinering in 2021. 

De minister wil met deze maatregelen tegemoetkomen aan de zorgen die er leven over 

de haalbaarheid van een regulier centraal examen in dit schooljaar. 

De maatregelen hebben betrekking op de volgende aanvullingen op het NUOVO 

Examenreglement 2020-2021 en zijn onder voorbehoud dat OCW deze maatregelen later 

in het schooljaar 2020-2021 nog kan wijzigen, opgenomen in dit addendum: 

 

1. Maatregel met betrekking tot het beroepsgerichte profielvak in het Vmbo. 

 

Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten 

met een schoolexamen in plaats van een centraal schriftelijk en praktisch examen 

(CSPE). Voor het beroepsgerichte profielvak blijft de complete set eindtermen verplicht. 

Het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak moet zo zijn ingericht dat het 

examenprogramma op het niveau van de deeltaken dekkend wordt getoetst.  

Dit kan als consequentie hebben dat een PTA moet worden aangepast. Mocht het op de 

school van uw kind noodzakelijk zijn dat een PTA moet worden aangepast, dan dient de 

school dit met instemming van de medezeggenschap aan te passen en leerlingen en 

ouders hierover te informeren. De wijziging dient ook bij inspectie van het onderwijs 

kenbaar te worden gemaakt (via het Examenloket en plaatsing in het 

internetschooldossier (ISD). 

Het vervallen van het CSPE kan ook betekenen dat herkansingsmogelijkheden aangepast 

kunnen worden. Wanneer dit wenselijk is, wordt in dat geval het schoolexamenreglement 

op dit punt aangepast, ook met instemming van de medezeggenschap. Hier geldt 

wederom dat leerlingen, ouders en inspectie van het onderwijs geïnformeerd dienen te 

worden. 

 

2. Maatregel met betrekking tot spreiding van het centraal examen van de algemeen 

vormende vakken (AVO), oftewel de ‘tijdvakkenmaatregel’. 

 

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen in schooljaar 2020-

2021 bij alle examenleerlingen over drie tijdvakken worden afgenomen. De eerste twee 

tijdvakken zijn bedoeld voor de reguliere afname. Daartoe wordt het tweede tijdvak 

uitgebreid tot een volwaardig tijdvak, zodat het centraal examen in alle vakken kan 

worden afgenomen en ook herkanst kan worden na het eerste tijdvak.  

Daarnaast is er een derde tijdvak op de eigen school waarin leerlingen die (een deel van 

het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het 

derde tijdvak op de eigen school. Leerlingen die voor één of meerdere vakken het 

centraal examen afleggen kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele 

herkansingen afleggen. 
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Aanmeldprocedure 

 

Examenleerlingen maken uiterlijk 23 april 2021 digitaal bij de directeur/rector kenbaar 

voor welk(e) vak(ken) hij of zij het centraal examen in het eerste of tweede tijdvak wil 

afleggen. Leerlingen en ouders worden over de procedure nader geïnformeerd door de 

school. Dat geldt ook over de periode waarin de aanmelding gedaan kan worden voor 

tijdvak een of twee en de aanmeldwijze voor herkansingen. 

 

De wens van de examenleerling bij de keuze is richtinggevend. De school honoreert de 

keuze van de leerling tot en met 23 april 2021. Mocht er uiterlijk 23 april 2021 geen 

keuze zijn gemaakt door de leerling, dan besluit de school zo snel mogelijk over de keuze 

in welk tijdvak de leerling centraal examen aflegt. 

Een examenleerling heeft de mogelijkheid om na 23 april 2021 alsnog een verzoek voor 

het eerste of tweede tijdvak in te dienen bij de directeur/rector van de school. De leerling 

dient hiervoor samen met ouders/verzorgers een schriftelijk verzoek tot wijziging in. De 

directeur/rector besluit of het verzoek al dan niet gehonoreerd wordt. De directeur/rector 

informeert op zijn of haar beurt welk besluit er is genomen. 

 

De periodes van de tijdvakken zijn als volgt: 

 

Tijdvak Periode Bekendmaking uitslag 

Tijdvak 1 17 mei tot en met 1 juni 2021 10 juni 2021 

Tijdvak 2 14 juni tot en met 25 juni 2021 2 juli 2021 

Tijdvak 3 6 juli tot en met 9 juli 2021 15 juli 2021 

 

De digitale flexibele centrale examens in het vmbo kunnen worden afgenomen vanaf 5 

april tot en met 23 juli 2021. Dit omvat het eerste, tweede en derde tijdvak. 

 

Elke leerling kan op ‘mijnexamen.nl’ een persoonlijk rooster inzien. 

 

 

3. Maatregel met betrekking tot een extra herkansing van het centraal examen van de 

algemeen vormende vakken (AVO). 

 

Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in 2021 kunnen het centraal examen van 

twee verschillende AVO-vakken herkansen. (In een regulier schooljaar kan het centraal 

examen van één vak worden herkanst.) 

De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2020-2021 

worden afgesloten. Een uitzondering geldt voor leerlingen die eerder in het (voor-) 

voorlaatste jaar een vak vervroegd hebben afgesloten. Zij kunnen voor het reeds 

afgesloten vak een van de twee herkansingen inzetten. 

De examenleerling kan naar eigen inzicht de beide herkansingen spreiden over de twee 

tijdvakken en kan ook een vak (in het tweede tijdvak) herkansen als nog niet het 

volledige eindexamen is voltooid. 

Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de 

herkansing of het eerder afgelegde centraal examen). 

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen (leerlingen die spreiden, 

leerlingen die vervroegd examen doen of leerlingen die examen op een hoger niveau 

willen afleggen) wordt verwezen naar de tekst in het laatst geldende Servicedocument 

Examens 2021 van het ministerie OCW. 
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4. Maatregel met betrekking tot de uitslagregels, oftewel de ‘wegstreepregeling’. 

 

De ‘wegstreepregeling’ geldt voor alle eindexamenleerlingen die in 2021 opgaan voor een 

diploma en waarvoor in het schooljaar 2020-2021 een uitslag wordt bepaald.  

De regeling houdt in dat eindexamenleerlingen die anders gezakt zouden zijn in 2021 het 

eindresultaat van één vak (niet zijnde een kernvak) na vaststelling van de uitslag mogen 

wegstrepen als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma. Het eindresultaat voor dit 

vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5 regel, of het 

aantal toegestane onvoldoendes. Het weggestreepte resultaat en het vak worden wel 

vermeld op de cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de 

leerling inzichtelijk blijven. Met dit diploma kan een leerling, net als andere jaren, 

doorstromen naar het vervolgonderwijs. 

Toelichting kernvakken: deze verschillen per schoolsoort. Voor Vmbo is Nederlands een 

kernvak, voor Havo en Vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing 

wiskunde (A, B of C) kernvakken. 

 

 

5. Aanleveren schoolexamen-cijfers 

 

Scholen krijgen dit jaar meer tijd om de SE-cijfers aan te leveren bij DUO. Waar mogelijk 

kan het schoolexamencijfer voor 6 mei 2021 aangeleverd worden, maar uiterlijk 16 mei 

2021.  

Voor zieke leerlingen kan de directeur/rector net als andere jaren toestaan om het SE 

van een of meerdere vakken nog later af te ronden: na aanvang van het eerste tijdvak, 

maar uiterlijk vóór deelname aan het centraal examen van het betreffende vak. Dit 

gebeurt in overleg met inspectie van het onderwijs. 

Het SE-cijfer van een beroepsgericht keuzevak moet uiterlijk 29 mei 2021 doorgegeven 

worden en van het beroepsgerichte profielvak uiterlijk twee weken na vaststellen van het 

cijfer (op zijn laatst dus op 8 augustus 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


