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Inleiding 
 

Beste eindexamenkandidaten en ouders/verzorgers, 

 

De afgelopen tijd zijn de examens een veelbesproken onderwerp geweest. Uiteindelijk is 

besloten om voor de eindexamenkandidaten dit jaar de CSE’s (Centraal Schriftelijke 
eindexamens) wel doorgang te laten vinden. 

Om de leerlingen in deze lastige tijden tegemoet te komen heeft het ministerie van 

onderwijs wel een aantal aanpassingen doorgevoerd die in het belang van de leerling zijn. 

Met dit schrijven heb ik getracht deze veranderingen zo helder mogelijk op papier te zetten 

om er voor te zorgen dat de eindexamenkandidaten en hun ouders/verzorgers weten waar 

zij aan toe zijn. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Out – teamleider MAVO 4 Kennemer college 

  



 

1. Aanpassing1: Drie tijdvakken  
Dit cursusjaar zullen er niet in twee, maar drie tijdvakken zijn waarin examen gedaan kan 

worden.  In de tabel hieronder staan de drie tijdvakken met de data en welke soort 

examens worden afgenomen. In bijlage 1 achterin dit document treft u ook de vakken per 

dag aan per tijdvak. 

(Tijdvak 4 is ingeroosterd voor leerlingen waarbij het niet gelukt is door zwaarwegende 

omstandigheden alle examens gemaakt te hebben. Dit tijdvak wordt aangeboden in 

Amsterdam en/of Utrecht) 

 

Tijdvak Afnamedagen Uitslag 

Tijdvak 1: 

Eerste afnames 
17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2: 

Eerste afnames en herkansingen 
14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3: 

Herkansingen 

6 t/m 9 juli 

(laatste schoolweek) 

15 juli 

(1e week zomervakantie) 

Tijdvak 4: 

Na de zomervakantie (niet op 

school) 

Na de zomervakantie (augustus) Na de zomervakantie (augustus) 

 

 

 

1.2 Wanneer welk examen maken? 

Leerlingen krijgen dus de mogelijkheid om examens over drie tijdvakken te maken. 

Ons voorstel is echter om zoveel mogelijk examens te maken in het 1e tijdvak. Dit wegens 

onderstaande argumenten: 

 Het 2e tijdvak vooral inzetten als het 1e tijdvak niet gebruikt kan worden i.v.m. ziekte of 

quarantaine. Als de mogelijke afwezigheid tijdens het 2e tijdvak gebeurt, dan ontstaat er 

een probleem, omdat het 3e tijdvak beperkter kan worden ingezet om openstaande 

examens te doen. Dit tijdvak bestaat maar uit vier dagen en inhalen in dit tijdvak kan 

zorgen voor een grote belasting voor de kandidaat. Tevens kan een leerling maximaal 

voor twee vakken op een dag examens maken. In het 3e tijdvak (zie bijlage 2) staan er op 

een aantal dagen drie vakken ingeroosterd en in dat geval kan een leerling klem komen 

te zitten.   

 Het 3e tijdvak is in principe alleen inzetbaar voor de herkansingen. 

 Mocht een leerling het 3e tijdvak moeten inzetten voor een of twee herkansingen omdat 

er examens zijn gemaakt in het 2e tijdvak, dan komt de uitslag pas in de zomervakantie 

en kan de leerling in principe niet deelnemen aan de diplomering van 5 juli.  

 In elk tijdvak zullen er aparte en dus verschillende examens worden aangeleverd door 

het CvE (commissie van Examens). De examens worden dus niet hergebruikt, maar elk 

tijdvak krijgt zijn eigen examens met andere vragen en bijbehorende normering die elke 

keer opnieuw wordt vastgesteld door het CITO. 

 



1.3 keuze in Magister + deadline (15 april) 

De keuze moet door de leerling gemaakt worden. De coach zal hier ook een belangrijke rol in 

spelen, net als natuurlijk de ouders/verzorgers.  Met de coach van de leerling zal er met elke 

leerling individueel een scenario gemaakt gaan worden. De uiteindelijke keuze willen we via 

Magister laten registreren. Dit blijft inzichtelijk voor ouders en leerlingen. 

Deadline voor registratie is donderdag 15 april om 12.00 uur. 

 

1.4 Inzet App Magister voor tijdvakkeuze 

 In de App Magister Leerling (versie 2.5.0) kan de examenkandidaat de tijdvakkeuze per vak 

aangeven. 

 Standaard staan alle vakken op 1e tijdvak in Mei. 

 Recht om aan te passen door de leerling uiterlijk donderdag 15 april (tot 12.00 uur) 

Daarna is nog wel inzage mogelijk via de App, maar kan er niets meer worden veranderd. 

 Leerling moet de Magister App upgraden naar versie 2.5.0. 

  

 

 
 

  



2. Aanpassing 2: de extra herkansing 

 Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij 

kunnen 2 vakken herkansen. Deze herkansingen kunnen plaatsvinden in het 2e en/of 3e 

tijdvak (voor data: zie punt 1) 

 Twee keer hetzelfde vak herkansen kan niet (bijvoorbeeld: één keer wiskunde in het 

tweede tijdvak herkansen en daarna nog een keer wiskunde in het derde tijdvak mag/kan 

niet). 

 Het rooster voor het derde tijdvak van juli beslaat vier dagen. (zie bijlage 2) Dit heeft tot 

gevolg dat er meerdere examens op hetzelfde tijdstip zijn ingeroosterd. Een leerling die in 

het derde tijdvak twee herkansingen wil afleggen die op hetzelfde tijdstip zijn 

ingeroosterd, maakt één van die twee herkansingen op het ingeroosterde tijdstip en later 

de andere herkansing. Om de geheimhouding te garanderen van het examen dat op een 

afwijkend tijdstip wordt afgenomen, moet de leerling in de tussentijd in quarantaine 

gehouden worden in een ruimte op school zonder toegang tot de buitenwereld (fysiek en 

digitaal). 

 Een  leerling mag de herkansingen ook inzetten voor het verbeteren van het cijfer. (Het 

hoogste cijfer telt, dus mocht het cijfer lager uitvallen dan de eerste keer, dan is een 

leerling niet gedupeerd.) 

  



3. Aanpassing 3: de slaag/zakregeling 
 

3.1 Een vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag  

Dit jaar is besloten dat de kandidaat kan besluiten om het cijfer van één vak niet mee te 

laten tellen bij het bepalen van de uitslag. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer 

voor een heel vak. Dit kan NIET bij het vak Nederlands.  

Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Die 

leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen naar het vervolgonderwijs. 

Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op de cijferlijst. Leerlingen 

kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige examen hebben afgelegd. 

De kandidaat is geslaagd als: 

1. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 

tenminste 5,5 is 

2. hij voor Nederlands minimaal een 5 heeft behaald 

3. Op de eindcijferlijst onderstaande cijfers* heeft staan: 

 hij één 5 heeft behaald en verder 6 of hoger 

 hij één 4 heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger 

 hij twee vijven heeft behaald, verder 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of hoger 

4. hij voor LO en CKV1 'voldoende' of 'goed' heeft behaald 

5. het profielwerkstuk met 'goed' of 'voldoende' is beoordeeld 

6. leerling zonder wiskunde in het profiel: kandidaten die geen examen afleggen in 

wiskunde, moeten een schoolexamen rekenen hebben afgelegd. Dit cijfer telt niet 

mee bij de uitslag bepaling en ook wordt er geen minimumeis gesteld aan dit cijfer. 

Het wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst en heeft slechts als doel het 

vervolgonderwijs zicht te bieden op de rekencapaciteiten van de betreffende student.  

 

 

* aanpassing slaag/zakregeling CSE 2021 

 Een vak, behalve het kernvak Nederlands, mag worden weggestreept en zal niet 

meetellen. Dit vak komt wel op de cijferlijst te staan, maar zal NIET mee genomen 

worden in de slaag/zakregeling. Alle andere vakken mogen wel worden weggestreept 

en worden dan niet meegenomen in de slaag/zakregeling die dan gebaseerd wordt 

op vijf vakken. (Dus alle andere examenvakken wel: WI-EN-FA-DU-SP-AK-GS-BI-EC-

CKV2-MU) 

 Het maakt niet uit welk cijfer er bij het weggestreepte vak staat aangezien deze niet 

meetelt. 

 In het geval dat er een cijfer wordt weggestreept, telt deze ook niet meer mee in de 

cijfergemiddelde-eis van een 5,5. (punt 1 van de slaagzakregeling)  

Dit gemiddelde wordt dan berekend op basis van de vijf vakken die dan nog wel 

meetellen. 

  



3.2 Plan van aanpak m.b.t. gewijzigde slaag/zakregeling (een vak wegstrepen) 

De bovenstaande slaag/zakregeling wordt in principe eerst toegepast op de zes vakken van 

een eindexamenkandidaat. Mocht een leerling met deze zes vakken niet geslaagd zijn, dan 

kijkt de examencommissie welk vak er weggestreept moet worden en dan wordt de 

slaag/zakregeling toegepast op overgebleven vijf vakken. 

 

3.3 Kernvak MAVO (Nederlands) = niet wegstreepbaar 

Het vak dat bij punt 3.1 kan worden weggestreept, mag niet het vak Nederlands zijn. Het 

weggestreepte vak mag namelijk geen kernvak zijn. Voor de MAVO is alleen Nederlands een 

kernvak. (Dit houdt in dat Engels of wiskunde wel eventueel weggestreept mogen worden, 

deze blijven wel op de cijferlijst staan, maar telt dan niet mee in de slaag/zakregeling 2021) 

Belangrijk: voor het vak Nederlands mag er geen eindcijfer lager dan een 5 op de cijferlijst 

staan. (eindcijfer 3 of 4 houdt automatisch in dat een leerling is gezakt, ongeacht de andere 

cijfers of mogelijke compensatiepunten) 

  



4. Extra ondersteuning in voorbereiding op het examen 

Ondanks dat examenleerlingen ook deze weken naar school kunnen, hebben veel scholieren 

dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op de examens. Voor en tijdens de 

tijdvakken zal deze ondersteuning worden geboden:  

 Voor en tussen de tijdvakken van afname zullen er examentrainingen worden 

aangeboden door de school. Hierover komt binnenkort meer informatie. 

 Per 1 maart is er een nieuw online platform gelanceerd waar examenlesstof wordt 

uitgelegd. Dit platform is vrij toegankelijk voor examenleerlingen. Daarop komen 

kennisclips voor alle vakken (op onderwerp en niveau), de recente examens digitaal 

gebundeld en (interactieve) webinars om leerlingen te helpen in hun voorbereiding 

op het examen.  

Link naar deze pagina staat hier:  Eindexamen 2021 | Kennemer College mavo (onder 

het kopje: leren voor het examen) 

De website: Leren voor het examen - Leren voor het examen 

 Wij kijken momenteel of wij in staat zijn om ook examentrainingen aan de leerlingen 

aan te gaan bieden in de 2e week van de zgn. meivakantie in de periode voor het 1e 

tijdvak. Over enkele weken kunnen wij aangeven of dit tot de mogelijkheden 

behoort.  

 

5. Leerlingen met HBR (Horeca-Bakkerij-Recreatie) in het profiel 

Leerlingen die examen doen in het beroepsgerichte profielvak sluiten dit vak in het 

schooljaar 2020-2021 af met een schoolexamen. Dit is in plaats van een centraal schriftelijk 

en praktisch examen (cspe). 

6. Diplomering (voorlopige datum) 
In principe willen we op de middag (12.00-17.00 uur) van 5 juli de diplomering doen voor de 

geslaagde leerlingen. Deze datum houdt wel in dat leerlingen die gebruik maken van de 

herkansingen in het 3e tijdvak (di 6 juli tot en met vr 9 juli met de uitslag op 15 juli) geen 

diploma kunnen krijgen.  Een extra reden om alle examens en herkansingen in het 1e en 2e 

tijdvak te doen! 

  

https://mavo.kennemercollege.nl/eindexamen-2021/
https://www.lerenvoorhetexamen.nl/


Bijlage 1  1e en 2e tijdvak maandag 17 mei tot en met vrijdag 28 mei 
 

Datum Tijd Vak 

Maandag 17 mei 13.30-15.30 Nederlands 

Dinsdag 18 mei 13.30-15.30 Wiskunde 

Woensdag 19 mei 9.00-11.00 Aardrijkskunde 

 13.30-15.30 Frans 

Donderdag 20 mei 13.30-15.30 NASK1 

Vrijdag 21 mei 13.30-15.30 economie 

Dinsdag 25 mei 9.00-11.00 Geschiedenis 

 13.30-15.30 NASK2 

Woensdag 26 mei 9.00-11.00 Duits 

 13.30-15.30 Biologie 

Donderdag 27 mei 9.00-11.00 Muziek 

 13.30-15.30 Engels 

Vrijdag 28 mei 9.00-11.00 Spaans 

 13.30-15.30 CKV2 

 

2e tijdvak maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni 

Datum Tijd Vak 

Maandag 14 jui 13.30-15.30 Nederlands 

Dinsdag 15 juni 13.30-15.30 Wiskunde 

Woensdag 16 juni 9.00-11.00 Aardrijkskunde 

 13.30-15.30 CKV2 

Donderdag 17 juni 13.30-15.30 NASK1 

Vrijdag 18 juni 13.30-15.30 economie 

Maandag 21 juni 9.00-11.00 Geschiedenis 

 13.30-15.30 NASK2 

Dinsdag 22 juni 9.00-11.00 Duits 

 13.30-15.30 Biologie 

Woensdag 23 juni 9.00-11.00 Muziek 

 13.30-15.30 Engels 

Donderdag 24 juni 13.30-15.30 Spaans 

Vrijdag 25 juni 13.30-15.30 Frans 

 

 

 

 

 



Bijlage 2 3e tijdvak 6 juli tot en met 9 juli 2021 
 

Datum Tijd Vak Vak Vak 
Dinsdag 6 juli 9.00-11.00 Nederlands   

 13.30-15.30 NASK 2 geschiedenis aardrijkskunde 

Woensdag 7 juli 9.00-11.00 Wiskunde   

 13.30-15.30 biologie NASK1  

Donderdag 8 juli 9.00-11.00 Economie   

 13.30-15.30 Engels Frans  

Vrijdag 9 juli 9.00-11.00 Spaans   

 13.30-15.30 Duits   

De herkansingen voor de vakken muziek en CKV2 zijn aangewezen, dit houdt in dat zij op een 

andere plek (ergens in Nederland: Amsterdam of Utrecht) worden afgenomen! 


