
 

 

 
Addendum examenreglement Curio vmbo 2021-2022 Covid-19 
 
 
Het schoolexamen en het centraal examen gaan dit schooljaar beiden door voor alle avo-vakken. Net 
als in ieder regulier jaar behalen leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen en het 
schoolexamen het diploma. Alle eindtermen van alle vakken blijven ongewijzigd 
 
Afsluiten schoolexamen 
 
Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met een schoolexamen in 
plaats van een centraal schriftelijk en praktische examen (cspe). 
 
Het schoolexamen in een vak moet afgerond zijn en de uitslag daarvan bekend zijn, voordat de 
leerling aan het centraal examen van dat vak kan deelnemen: 

 De gebruikelijke aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten blijft van kracht (te weten 
tien kalenderdagen voor aanvang van het eerste tijdvak voor alle avo-vakken, en in het geval 
van digitaal flexibele examens tien kalenderdagen voor afname van het betreffende centraal 
examen. 

 Artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit blijft van kracht. Dit artikel stelt dat het bevoegd 
gezag een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke 
omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de 
aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid kan stellen om het schoolexamen in dat vak 
of in die vakken af te sluiten na de aanvang van het eerste tijdvak. 

 
De afnametermijn voor het beroepsgerichte programma en de digitale flexibele centrale examens in 
het vmbo-bb en – kb is verlengd tot en met 22 juli 2022.  

 
Uitbreiding tijdvakken 
Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die in het 
eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten het volledige centraal examen afleggen in het tweede 
tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig 
hebben voor de voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal 
examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak; 
 
Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin leerlingen die (een deel van 
het) centraal examen afleggen in het tweede tijdvak, examens kunnen herkansen in het derde tijdvak 
op de eigen school. Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen 
kunnen ook in dit extra derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen.  
De school en de leerling dienen zich hierbij te realiseren dat er in beginsel geen mogelijkheid is om 
het examen na het derde tijdvak te voltooien, ook niet bij ziekte in het derde tijdvak. 
 
De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling. De school adviseert de 
leerling over de keuze van het tijdvak, maar stelt de leerling in principe in staat om in het tijdvak van 
zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans van het centraal examen van het betreffende 
vak. De scholen versturen hiertoe een brief waarin het advies van de school staat met het verzoek om 
voor 22 april 2022 schriftelijk te bevestigen als er afgeweken wordt van dit advies. De keuze van de 
leerlingen worden vastgelegd. Als een leerling zich later dan 22 april 2022 meldt bij de school, besluit 
de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen aflegt.  
 
Het niet nakomen van een aangevraagd tijdvak wordt beschouwd als afwezigheid en als zodanig 
behandelt conform het examenreglement waartoe dit addendum behoort.  
 
Extra herkansing 
Alle eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid 
voor het centraal examen (twee in plaats van één). 



 

Na de bekendmaking van de normering ontvangen de kandidaten binnen 1 dag een overzicht met de 
uitslag. Op dit overzicht staat vermeld vóór welke datum/tijdstip zij moeten aangeven of ze gebruik 
willen maken van de herkansingsmogelijkheid en in welke periode die herkansing plaats vindt.  
 
Het niet nakomen van een aangevraagd herkansing wordt beschouwd als afwezigheid en als zodanig 
behandelt conform het examenreglement waartoe dit addendum behoort.  
 
Wegstreepregeling 
Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer 
van één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van de definitieve uitslag. Deze 
mogelijkheid geldt niet voor kernvakken. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak. 
Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar 2021-2022 de 
uitslag wordt bepaald. Leerlingen moeten voor alle vakken het volledige eindexamen hebben afgelegd 
en dus het volledige schoolexamen en het centraal examen hebben gemaakt. 
 
Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden, en kan worden ingezet als een leerling 
hierdoor alsnog kan slagen. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het 
resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  
 
Uitslagbepaling 
Er worden geen aanpassingen gedaan aan de uitslagbepaling met uitzondering van: 

 In het geval dat een examenkandidaat net gezakt is, wordt het eindresultaat van ten hoogste 
één vak, niet zijnde een kernvak, na vaststelling van de uitslag buiten beschouwing gelaten 
als de kandidaat daarmee kan slagen voor het diploma. Het vak en het weggestreepte 
resultaat worden wel vermeld op de cijferlijst. 

 Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en -gl wordt het resultaat dat is 
behaald voor het beroepsgerichte profielvak (het schoolexamencijfer afgerond op één 
decimaal) meegenomen bij het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen 
behaalde cijfers (de 5,5-regel).  

 Voor kandidaten die in schooljaar 2019-2020 al één of meerdere vakken die normaal een CE 
kennen, met een schoolexamen (of college-examen) hebben afgesloten, vervalt de 5,5-regel. 


