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Hoofdstuk VIa Aanvullende en afwijkende bepalingen eindexamens schooljaar 2021-2022

Artikel 48a Toepassingsbereik
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op de eindexamens die worden
afgenomen in het schooljaar 2021-2022.

Artikel 48b Spreiden centraal examen over de tijdvakken
1.
2.
3.

4.

5.

6.

De kandidaat kan de toetsen van het centraal examen in het eerste (12 mei t/m 30 mei)
en in het tweede tijdvak (13 juni t/m 24 juni) voor het eerst afleggen.
De kandidaat stelt de schoolleider uiterlijk 22 april op een door de schoolleider 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.
De kandidaat kan na 22 april 2021 op een door de schoolleider te bepalen wijze een
verzoek bij de schoolleider indienen welke toetsen van het centraal examen hij in het
eerste of tweede tijdvak voor het eerst wil afleggen; de schoolleider besluit of het
verzoek al dan niet wordt gehonoreerd.
Indien de kandidaat de schoolleider niet overeenkomstig het tweede lid in kennis stelt
of zich overeenkomstig het derde lid later dan 22 april meldt, laat de schoolleider
uiterlijk 29 april aan de kandidaat middels een persoonlijk rooster weten welke toetsen
van het centraal examen de kandidaat in het eerste en het tweede tijdvak voor het
eerst aflegt. Dit rooster is bindend.
In aanvulling op artikel 22, eerste en tweede lid, geeft de schoolleider een kandidaat
die door te voldoen aan de verplichting opgenomen in artikel 58nb van de Wet publieke
gezondheid, of 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.
Indien na het derde tijdvak de kandidaat nog niet alle examens heeft kunnen afronden
vanwege bijvoorbeeld ziekte, of een naar het oordeel van de schoolleider, een andere
geldige reden dan neemt de examensecretaris contact op met het Examenloket. Er
wordt dan gekeken of er mogelijkheden zijn voor de kandidaat om alsnog (een deel
van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen.

Artikel 48c Derde tijdvak op de school (5 t/m 8 juli)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Het derde tijdvak wordt onder verantwoordelijkheid van de schoolleider in het laatste
leerjaar afgenomen. Een kandidaat die voor één of meerdere vakken het centraal
examen aflegt kan ook in dit extra derde tijdvak zijn eventuele herkansing(en) afleggen.
Artikel 25, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op het derde tijdvak.
Artikel 25, vijfde lid, is alleen van toepassing op artikel 25, vierde lid.
Het eerste lid is ook van toepassing op het centraal examen, bedoeld in artikel 26,
eerste lid.
In artikel 33, tweede lid, wordt in plaats van “ten overstaan van het College voor
toetsen en examens” gelezen “onder verantwoordelijkheid van de schoolleider”.
Artikel 25, derde lid, artikel 26, vierde lid, en artikel 33, derde en vierde lid, blijven
buiten toepassing.
Een kandidaat mag ook aan het derde tijdvak deelnemen om herkansingen af te
leggen als hij alle eerste afnames in het eerste tijdvak heeft afgerond. De kandidaat
neemt daarmee echter wel een risico indien hij ziek is in het derde tijdvak.
Indien nodig kan een kandidaat, net als in een regulier tweede tijdvak, ook een eerste
afname van een vak afleggen als hij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen.
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Artikel 48d Profielvak en beroepsgericht keuzevak
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Het schoolexamen van het profielvak en het schoolexamen van het beroepsgerichte
keuzevak worden uiterlijk 22 juli afgesloten.
Het cspe wordt niet afgenomen.
Het eindexamen van het profielvak wordt afgesloten met een schoolexamen dat de
examenstof van het examenprogramma van het profielvak beslaat.
De schoolleider biedt de kandidaat een gelegenheid tot herkansing van ten minste een
significant onderdeel van het schoolexamen in het profielvak, ook als dit normaal
gesproken geen onderdeel van het PTA van dit vak is. De kandidaat heeft hierdoor een
reële mogelijkheid om het eindcijfer te verbeteren.
In afwijking van artikel 22, eerste lid, wordt het cijfer van het schoolexamen, bedoeld in
het derde lid, uitgedrukt in een cijfer met 1 decimaal.
Artikel 34, tweede lid, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing op de
afronding van het eindcijfer van het eindexamen in het profielvak.
Het cijfer, bedoeld in het vijfde lid, wordt betrokken bij de berekening van het
rekenkundig gemiddelde, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel a.
Artikel 30 en artikel 38, eerste lid, blijven buiten toepassing voor zover deze bepalingen
betrekking hebben op het cspe.
Voor een kandidaat die in schooljaar 2021-2022 in zijn voorlaatste (derde) leerjaar zit
en in dit jaar het beroepsgerichte profielvak afsluit, geldt ook het schoolexamencijfer
als eindcijfer. Als de kandidaat in zijn vierde leerjaar (schooljaar 2022-2023) het
beroepsgerichte profielvak wil herkansen, legt hij in schooljaar 2022-2023 het
profielvak-cspe af.
Een kandidaat die in schooljaar 2020-2021 in het voorlaatste (derde) leerjaar zat en in
dat jaar het beroepsgerichte profielvak heeft afgesloten en dat in schooljaar 2021-2022
wil herkansen, geldt dat hij dit schooljaar recht heeft op een herkansing, mits hij nog
geen gebruik heeft gemaakt van dit herkansingsrecht in het voorgaande schooljaar. De
school voorziet in deze herkansing en neemt deze herkansingsmogelijkheid op in het
programma van toetsing en afsluiting.

Artikel 48e Extra herkansing
1.

2.

3.
4.

In afwijking van artikel 38, eerste lid, heeft de kandidaat die in schooljaar 2021-2022
het eindexamen afsluit en de kandidaat, bedoeld in artikel 48, 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.
De kandidaat, bedoeld in artikel 26, 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:
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;
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.
In afwijking van artikel 38, tweede lid, stelt de kandidaat de schoolleider op een door de
schoolleider te bepalen wijze en voor een door de schoolleider te bepalen tijdstip in
kennis van de vakken die hij in het tweede of derde tijdvak herkanst.
Indien de kandidaat dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de
herkansing(en) van andere vakken in 1 tijdvak gecombineerd worden.
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Artikel 48f Aangepaste uitslagbepaling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen, laten de schoolleider en de
examensecretaris bij de bepaling van de definitieve uitslag op grond van artikel 35,
eerste lid, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing.
Het vak bedoeld in het eerste lid kan niet zijn:
het vak Nederlandse taal, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel b, voor het
eindexamen van een leerweg in het vmbo;
Het eindcijfer bedoeld in het eerste lid kan niet zijn:
het eindcijfer bedoeld in artikel 36, derde en vierde lid, voor het eindexamen van een
leerweg in het vmbo;
Het eerste lid kan alleen worden toegepast als de kandidaat met inbegrip van het vak
dat buiten beschouwing wordt gelaten een eindexamen heeft afgerond.
Het cijfer, bedoeld in het eerste lid, wordt:
a.
opgenomen op de cijferlijst als bedoeld in artikel 40, eerste lid;
b.
betrokken bij de toepassing van artikel 37.
Bij de berekening, bedoeld in artikel 36, vierde lid, wordt het gewicht van het profielvak
bepaald voorafgaand aan toepassing van het eerste lid.

Artikel 48g Cijfer en recht op herkansing profielvak beroepsgerichte leerwegen
en gemengde leerweg vmbo schooljaar 2020-2021
1.
2.

Het cijfer van het schoolexamen van het beroepsgerichte profielvak, bedoeld in artikel
48d, derde lid, wordt betrokken bij de berekening van het rekenkundig gemiddelde,
bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel a.
De kandidaat, bedoeld in artikel 26 en artikel 48, die in het schooljaar 2020-2021 het
eindexamen in het beroepsgerichte profielvak heeft afgerond behoudt het recht,
bedoeld in artikel 38, eerste lid.

Artikel 48h Cijfer en recht op herkansing profielvak beroepsgerichte leerwegen
en gemengde leerweg vmbo schooljaar 2021-2022
1.
2.

Het cijfer van het schoolexamen van het profielvak, bedoeld in artikel 48d, derde lid,
wordt betrokken bij de berekening van het rekenkundig gemiddelde, bedoeld in artikel
36, eerste lid, onderdeel a.
De kandidaat, bedoeld in artikel 26 of artikel 47, die in het schooljaar 2021-2022 het
eindexamen in het profielvak heeft afgerond, behoudt het recht op herkansing van het
cspe, bedoeld in artikel 38, eerste lid.
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