
CENTRALE EXAMENS 2021 
 

De centrale examens gaan door, maar wel met een aantal aanpassingen ten opzichte van een regulier 

schooljaar. Hieronder de aanpassingen op een rij.  

 

Drie tijdvakken op school i.p.v. twee tijdvakken 

Voor basis- en kaderniveau werken we met digitale flexibele centrale examens. Hiervoor maken wij onze 

eigen schoolplanning. Deze planning sluit aan bij de drie landelijke tijdvakken van de schriftelijke examens. 

Ons streven is elke leerling examen te laten doen in tijdvak 1. Er kunnen echter redenen zijn om deel te 

nemen aan tijdvak 2, Denk aan het nog moeten inhalen van achterstanden of in geval van 

ziekte/quarantaine tijdens tijdvak 1.   

 

Aanvraag deelname tijdvak 2: 

1. Leerling en ouder(s)/verzorger(s) stemmen af met mentor, vakdocent en afdelingsleider (of 

andersom) dat afname in tijdvak 2 de voorkeur heeft boven deelname in tijdvak 1.  

2. Aanvraag wordt gedaan bij examensecretaris vóór 23 april 2021. 

3. Leerling krijgt een maatwerkrooster. 

 

Extra herkansing 

Dit jaar hebben de leerlingen twee herkansingen voor de centrale examens van de AVO-vakken (denk aan 

vakken als Nederlands, aardrijkskunde, wiskunde enz.).  

 

Eindcijfer laten vallen bij de uitslagbepaling 

Een leerling mag dit jaar het eindcijfer van één vak ‘laten vallen’ en zodoende niet betrekken bij de 

uitslagbepaling. Dit vak mag niet Nederlands zijn, want dit is voor het vmbo een kernvak. Het vak staat wel 

op de cijferlijst bij het diploma, hierop worden namelijk alle behaalde resultaten vermeld.  

 

Let op! Een leerling moet het volledige PTA van dit vak en het centrale examen maken! Het wegstrepen van 

een vak gebeurt pas op de dag van de slaag/zak-uitslag.  

 

Uitslagbepaling 

Voor de uitslagbepaling hebben we dit jaar twee variaties.  

1. Praktijkvak afgerond in leerjaar 4 = regulier.  

2. Praktijkvak afgerond in leerjaar 3. 

 

Praktijkvak afgerond in leerjaar 4 - regulier 

Voor de uitslagbepaling gelden de normale regels voor de leerlingen die dit jaar de centrale examens 

maken én hun praktijkvak afronden. Eventueel dus met het laten vallen van 1 vak, zoals hierboven 

beschreven. 

Het se-cijfer van het praktijkvak wordt meegenomen in het rekenkundige gemiddelde van de 5,5-regel in 

combinatie met de andere centrale examencijfers. Een voorwaarde om te kunnen slagen voor het diploma 

is  dat het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde resultaten ten minste een 5,5 

is (de 5,5-regel). 

 

 

Praktijkvak afgerond in leerjaar 3 (in 2020) 

Voor de leerlingen die in leerjaar 3 (2020) hun profielvak hebben afgerond geldt de 5,5-regel niet. De 

overige regels blijven hetzelfde.  

 

 

 

Volgende pagina: toelichting uitslagbepaling 

  



Bijlage 1 - Reguliere slaag/zakregeling met toevoeging 

 

Je bent geslaagd als je voldoet aan alle volgende eisen: 

▪ je cijfers voor je centraal examen gemiddeld voldoende (5,5 of hoger) zijn 

o Let op de 5,5 regel is niet van toepassing op de leerlingen die vorig schooljaar (2020) al 

het beroepsgerichte profielvak hadden afgesloten. 

▪ je een ‘voldoende’ of ‘goed’ voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken 1 hebt 

▪ je eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is 

▪ je hebt een loopbaandossier gemaakt 

▪ je voldoet aan de eindcijfereisen (1 onvoldoende mag worden weggestreept in de telling): 

o al je eindcijfers en je combinatiecijfer een 6 of hoger zijn, of; 

o je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of; 

o je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of; 

o je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger; 

▪ je voor elk van de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4 hebt gehaald 

Let op: Met een eindcijfer lager dan een vier ben je sowieso gezakt. 

 

▪ Het loopbaandossier zie je niet terug op je cijferlijst.  

▪ Voor lichamelijke opvoeding, maatschappijleer en kunstvakken 1 heb je geen centraal examen 

gedaan. Het cijfer voor je schoolexamen is ook je eindcijfer. 

 

Hoe bereken je je eindcijfers? 

Eindcijfers worden altijd afgerond. Een 5,49 is dus een 5. Een 5,50 is een 6. Stel, je hebt voor Nederlands 

een 5,3 voor je schoolexamen en een 7,4 voor je centraal examen. Je berekent dan het gemiddelde van 

deze cijfers:  

 

1. Je telt de cijfers op: 5,3 + 7,4 = 12,7.  

 

2. Je deelt 12,7 door 2. 

 

3. Je gemiddelde eindcijfer is 6,35. 

 

4. Dit eindcijfer rond je naar beneden af. Je hebt dus voor Nederlands een eindcijfer 6. 

 

Hoe bereken je je combinatiecijfer? 

Stel, je hebt voor de 4 beroepsgerichte keuzevakken de volgende cijfers gehaald: 7, 6, 5 en 8. Dan bereken 

je je combinatiecijfer als volgt: 

 

1. Je telt de cijfers op, dus: 7 + 6 + 5 + 8 = 26. 

 

2. Je deelt dit getal door 4, dus: 26 : 4 = 6,5. 

 

3. Je rondt dit getal naar boven af. Je hebt dan het combinatiecijfer 7. 

 

Let op: Als je meer beroepsgerichte keuzevakken hebt gevolgd – laten we zeggen 5 – dan tel je ook 5 

cijfers op en deel je de uitkomst door 5.  

 

 


