
Eindexamen schooljaar 2020 - 2021 
VMBO - TL / MAVO



Maatregelen 18 maart 2021



○ Uitbreiding tijdvak II en spreiding eerste afname over tijdvak I en tijdvak II

○ Extra herkansing tijdvak: tijdvak III

○ Extra herkansing

○ Wegstrepen van één eindcijfer van de cijferlijst

Maatregelen 18 maart 2021



Uitbreiding tijdvak II en 
spreiding eerste afname over tijdvak I en tijdvak II



● Uitbreiding tijdvak II en spreiding eerste afname over tijdvak I en tijdvak II

○ Leerlingen mogen hun centrale examens spreiden 
over tijdvak I (17 mei - 1 juni) en tijdvak II (14 juni - 25 juni)

○ Spreiden kan vanwege ziekte, quarantaine, of omdat je extra voorbereidingstijd hebt

○ Uiterlijk 23 april geef je aan in welke vakken je in tijdvak I of tijdvak II de eerste afname wilt 
doen  

○ Het is mogelijk een vak in tijdvak II te herkansen terwijl je voor het andere vak in tijdvak II 
de eerste afname maakt 

Spreiding eerste afname



Extra herkansings-tijdvak



○ Tijdvak III vindt plaats van 6 juli t/m 9 juli en is alleen bestemd voor herkansingen

Tijdvak III



Samenvattend



○ Tijdvak I (17 mei - 1 juni): eerste afname, uitslag: 10 juni 
Let op: opgave van herkansing(-en) uiterlijk 11 juni, 12.00 uur

○ Tijdvak II (14 juni - 25 juni): eerste afname en/of herkansing, uitslag 2 juli
Let op: opgave van herkansing(-en) uiterlijk 5 juli, 12.00 uur

○ Tijdvak III (6 juli - 9 juli): herkansing(-en), uitslag 15 juli

Samenvattend



Extra herkansing



○ Je mag dit schooljaar het Centraal Examen van twee vakken herkansen

○ Je mag niet twee keer hetzelfde vak herkansen

○ Het hoogst behaalde cijfer telt

○ Je mag al in tijdvak II herkansen, je hoeft niet te wachten tot tijdvak III

○ Je mag een eerste afname doen in tijdvak I en herkansen in tijdvak III

○ Je mag ook een herkansing gebruiken om een cijfer te verbeteren

Extra herkansing



Wegstrepen van één eindcijfer van de cijferlijst



○ Bij vaststelling van de uitslag mag er een vak worden weggestreept alleen als dit er voor 
zorgt dat je dan alsnog slaagt (dus niet voor een cum laude regeling)

○ Dit mag geen kernvak (Nederlands) zijn

○ Wegstrepen staat los van de herkansingen

○ het vak van het resultaat dat je wegstreept blijft wel staan op je eindlijst

○ Wegstrepen is alleen toegestaan als je het volledige CE hebt afgerond voor het vak.

○ Wegstrepen mag ook voor een vak dat geen CE heeft (bijvoorbeeld KCKV of 
maatschappijleer)

Wegstrepen van één eindcijfer



Slaag- / zakregeling 



Je bent op 4 MAVO geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan:

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je eindcijfer voor Nederlands is 5 of hoger
3. Je eindcijfers voldoen aan de volgende eisen:

○ al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
○ je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
○ je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger is, 

of
○ je hebt twee 5-en en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, waarvan er ten minste een 7 of hoger 

is
4. Kunstvakken inclusief ckv, lichamelijke opvoeding en het profielwerkstuk zijn beoordeeld met 

'voldoende' of 'goed'
5. Bij de vaststelling van de uitslag kan, als dat voor jou nodig is om te slagen, het eindcijfer van één vak 

weggestreept worden. Dit geldt alleen niet voor Nederlands. Het eindcijfer van het vak dat je 
wegstreept, telt dan niet mee bij het bepalen of je geslaagd bent of niet (alleen schooljaar 2020/2021)

Slaag-/zakregeling TL/MAVO



LET OP:

● Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4
● Je cijfer voor maatschappijleer telt wel mee in de uitslagregeling. Maar niet bij het 

gemiddelde van al je centraal examencijfers, want voor maatschappijleer doe je geen 
centraal examen

● Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het 
behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je 
cijferlijst

Slaag-/zakregeling TL/MAVO



Nog meer belangrijke data



○ vrijdag 9 april: op deze datum moet je schoolexamen dossier compleet zijn: alle 
PTA-onderdelen zijn afgerond. Een onvolledig schoolexamen dossier betekent geen 
deelname aan CE!

○ vrijdag 23 april: uiterste datum doorgeven in welk tijdvak je voor welk vak je eerste afname 
van het CE wil maken. Dit gaat via de Magister App. Denk er alvast over na en ga erover 
in gesprek met je mentor en je vakdocent

○ maandag 5 juli (13.00 - 18.00 uur):
diploma-uitreiking voor geslaagden van uitslag dag 2 juli

○ donderdagavond 15 juli (tijdstip volgt):
diploma-uitreiking voor geslaagden van uitslag dag 15 juli

Nog meer belangrijke data



maandag 17 mei 2021: 13.30 uur aanvang examen CE-I Nederlands GLTL

dinsdag 18 mei 2021: 13.30 uur aanvang examen CE-I wiskunde GLTL
13.30 uur aanvang examen CE-I Engels HAVO-niveau

woensdag 19 mei 2021: 09.00 uur aanvang examen CE-I aardrijkskunde GLTL

donderdag 20 mei 2021: 13.30 uur aanvang examen CE-I NASK-1 GLTL

vrijdag 21 mei 2021: 09.00 uur aanvang examen CE-I drama GLTL
13.30 uur aanvang examen CE-I economie GLTL

dinsdag 25 mei 2021: 09.00 uur aanvang examen CE-I geschiedenis GLTL

woensdag 26 mei 2021: 09.00 uur aanvang examen CE-I Duits GLTL
13.30 uur aanvang examen CE-I biologie GLTL

donderdag 27 mei 2021: 13.30 uur aanvang examen CE-I Engels GLTL

maandag 31 mei 2021: 13.30 uur aanvang examen CE-I Spaans GLTL

Eerste afname CE TL/MAVO 



Let goed op...



○ Om de Magister App te kunnen 
gebruiken, moet je eerst een update 
uitvoeren

○ Wil je na 23 april je keuze voor 
spreiding nog veranderen, kan dat 
niet meer via de Magister App, 
school moet dan beslissen om 
akkoord te geven

○ Je mag een zware onvoldoende op 
je eindlijst wegstrepen 

○ Je mag wel een vak uit het 
combinatiecijfer wegstrepen, maar 
niet je hele combinatiecijfer

○ Een overstap naar de HAVO komt 
niet in gevaar als je op MAVO een 
vak wegstreept omdat je het vak niet 
laat vallen: het blijft op je cijferlijst 
staan 

Let goed op





○ www.mijneindexamen.nl
Hier staat alle officiële informatie over de eindexamens. Wanneer is welk examen? Welke 
hulpmiddelen mag je bij je examen gebruiken? Wanneer ben je geslaagd? Je kunt er je eigen 
rooster samenstellen en per vak de bijbehorende informatie checken.

○ www.lerenvoorhetexamen.nl
Je vindt hier alle informatie om je goed voor te bereiden op het examen. Zo kun je hier uitleg over 
examenstof vinden via bijvoorbeeld filmpjes en livestreams.

○ https://examenkompas.citolab.nl
Hier kun je oude examens maken en analyseren welke onderwerpen van een vak je al beheerst 
en welke je nog moeten oefenen.

Meer informatie?

http://www.mijneindexamen.nl
http://www.lerenvoorhetexamen.nl
https://examenkompas.citolab.nl


Nog vragen?



Heb je nog vragen, 

aarzel niet om ze te stellen aan je mentor, 

of loop even binnen bij het examensecretariaat, kamer 1.12

In ieder geval: 

het hele team van Wolfert Lansing wenst je alvast heel veel succes 

bij het maken van je centrale eindexamens!

Nog vragen?




