
Nieuwsbrief examencommissie januari 
2020 
 

Herkansingen laatste toetsweek 2019-2020 

Tot en met 5 januari konden jullie je opgeven voor een herkansing van een toets uit 
de laatste toetsweek van schooljaar 2019-2020. Dit ter compensatie van eventuele 
tegenvallende resultaten na de eerste lockdownperiode. Zo’n twintig leerlingen 
hebben zich aangemeld, zij hebben hierover inmiddels persoonlijk bericht gehad. 
 

Centrale examens 2021 

Het zal jullie niet zijn ontgaan: de overheid heeft in december aangekondigd dat de 
centrale examens (CE’s) in 2021 doorgaan, maar wel met enkele aanpassingen. In 
het kort houdt dit in dat jullie de mogelijkheid krijgen om je centrale examens over 
twee tijdvakken te spreiden. Verder mag je dit jaar niet één maar twee CE’s 
herkansen. Voor de leerlingen die CE’s willen herkansen uit het tweede tijdvak is 
een derde tijdvak bijgekomen.  
Hieronder gaan we verder op deze maatregelen in. 
 
Een extra tijdvak 
Er komt een tweede tijdvak van 10 dagen (14 t/m 25 juni) waarin leerlingen die in het 
eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen 
kunnen afleggen. Hiermee is het echter ook mogelijk, als je vanwege achterstanden 
meer tijd nodig hebt voor het voorbereiden van één of meerdere vakken, het CE te 
spreiden over het eerste en tweede tijdvak. Je moet dit uiterlijk op 23 april (een 
week voor het begin van de meivakantie) aan school doorgeven. Dit zal via een 
digitaal formulier gebeuren. Als dat formulier er is hoor je dat van ons. Mocht het zo 
zijn dat deze keuze niet of niet op tijd wordt doorgegeven, dan word je door school 
ingedeeld. 
 
Overigens betekent de toevoeging van dit extra tijdvak niet dat de deadline voor de 
schoolexamencijfers verandert. Deze moeten nog steeds op 19 april afgerond zijn 
voor alle vakken.  
 
Extra herkansing 
Alle examenleerlingen krijgen twee herkansingsmogelijkheden bij het centraal 
examen. Je kunt dus voor twee vakken een herkansing maken in plaats van één. 
Hierbij telt het hoogste cijfer (anders dan bij onze PTA-toetsen). Herkansingen van 
CE’s uit het eerste tijdvak worden gemaakt in het tweede tijdvak. Herkansingen van 
CE’s in het tweede tijdvak kunnen worden gemaakt in een derde tijdvak (6 t/m 9 juli). 
 
 



 
Wat betekent dit voor jou? 
Bovenstaande heeft gevolgen voor hoe jullie laatste maanden op school eruit zien. 
Ten eerste moet je de data van het tweede en derde tijdvak vrijhouden in je agenda, 
ook als je van plan bent om alle CE’s in het eerste tijdvak te maken. Het kan 
namelijk gebeuren dat dit vanwege ziekte of quarantaine niet lukt.  
Verder vraag je je ongetwijfeld af of het voor jou verstandig is om je CE’s te 
spreiden of niet. Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie, wij willen daar geen 
algemeen advies in geven. Toch geven we het volgende mee ter overweging: 
 

- Als je alle CE’s in het eerste tijdvak maakt ben je er ook het snelst mee klaar. 
Je krijgt dan op 10 juni de uitslag. Als je ervoor kiest om te spreiden hoor je 
pas op 2 juli of je geslaagd bent. 

- Stel dat je ervoor kiest om voor enkele vakken pas in het tweede tijdvak voor 
het eerst op te gaan, dan kunnen eventuele herkansingen uit dat tijdvak pas 
in tijdvak 3 (6-9 juli) gemaakt worden. De uitslag daarvan volgt pas op 15 juli. 

- Leerlingen met dyslexie hebben de mogelijkheid om bij alle CE’s in het eerste 
tijdvak gebruik te maken van voorleessoftware (Daisy). Daarmee kun je naast 
de papieren versie ook luisteren naar een ingesproken versie van de 
examenopgaven. Het is nog niet bekend of dit ook bij het tweede tijdvak 
mogelijk zal zijn. Zodra daar meer over bekend is laten wij dat weten. In het 
derde tijdvak is er alleen voor de vakken Nederlands en Engels een Daisy 
examen voorhanden.  
 

Zoals al gezegd moet je de keuze of je jouw examens wilt spreiden over meerdere 
tijdvakken uiterlijk 23 april door te geven. Je kunt er wel al vast over nadenken. Om 
uiteindelijk tot een goede keuze te komen is het aan te raden hierover ook in 
gesprek te gaan met je mentor, (studie)begeleider of iemand van de 
examencommissie. Zij zijn goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden en kunnen 
eventuele vragen beantwoorden. 

 
Normering 
Zoals elk jaar bepaalt de overheid voor elk vak wat de normering van de CE’s wordt. 
De normering is de formule waarmee wordt berekend welk cijfer bij jouw score 
voor een CE hoort. Bij de totstandkoming van deze normering wordt ook gekeken 
naar de examens van het jaar daarvoor. Omdat de examens vorig jaar niet door zijn 
gegaan zal de normering dit jaar anders tot stand komen. Wil je daar meer over 
lezen dan kun je hier terecht. 
 
Eindreizen 
Mogelijk heeft deze nieuwe planning van de centrale examens ook gevolgen voor de 
eindreizen. Deze staan gepland op 7 t/m 11 juni, een week voor het begin van het 
tweede tijdvak. Hierover wordt op korte termijn een beslissing genomen. Zodra er 
meer bekend is, worden jullie daarvan op de hoogte gebracht. 
 
 
 
 

https://www.examenblad.nl/nieuws/20201216/normering-centrale-examens-2021


Samenvattend 
Denk de komende tijd vast na over de vraag of je voor bepaalde vakken pas in het 
tweede tijdvak zou willen opgaan. Na toetsweek 2 ontvang je van ons een digitaal 
formulier om je keuze door te geven. Hieronder nog een overzicht met belangrijke 
data: 
 
Wat? Wanneer? 
Deadline SE-cijfers 19 april 
Doorgeven keuze 1e/ 2e tijdvak Uiterlijk 23 april 
Eerste tijdvak CE: examens (zie hier voor het rooster) 17 mei t/m 1 juni 
Uitslag eerste tijdvak 10 juni 
Tweede tijdvak CE: examens + herkansingen 1e tijdvak 14 juni t/m 25 juni 
Uitslag tweede tijdvak 2 juli 
Derde tijdvak CE: herkansingen 1e en 2e tijdvak 6 juli t/m 9 juli 
Uitslag derde tijdvak 15 juli 

 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de examencommissie, 
 
T. Bernsen 
L. Bongers  
B. Maduro 
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