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Addendum bij het examenreglement vmbo schooljaar 2020-2021
Artikel 2 De inhoud van het eindexamen
4. Het vak groen bestaat uit een profielvak groen en keuzevakken. Voor de BB en KB leerweg
bestaat het examenprogramma uit 4 profielmodules en 4 keuzevakken. Voor de GL bestaat
het examenprogramma uit 2 profielmodules en 2 keuzevakken. Voor het profielvak wordt een
CSPE afgenomen. De keuzevakken worden alleen getoetst tijdens het schoolexamen.

Wijziging:
4. Dit schooljaar wordt geen CSPE afgenomen. Overal in dit reglement waar het CSPE wordt
genoemd komt dit te vervallen.

Artikel 5 Verhindering centraal examen of schoolexamen
6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de directeur, is verhinderd
bij één of meer centrale examens in het eerste tijdvak, wordt hem in het tweede tijdvak de
gelegenheid gegeven het centraal examen voor ten hoogste twee toetsen per dag alsnog te
voltooien. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij
het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid
gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van het CvTE zijn eindexamen te voltooien. Deze
examens worden georganiseerd door de afdeling Examendiensten van DUO.
7. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk aan voor het derde tijdvak, door tussenkomst
van de directeur bij het CvTE. Wanneer het zich voordoet, deelt de directeur mede dat ten
behoeve van de kandidaat toepassing is gegeven aan artikel 55 van het
Eindexamenbesluit, en waaruit deze toepassing bestaat.
8. Na afloop van het derde tijdvak wordt de directeur door DUO Examendiensten t.b.v. van het
vaststellen van de uitslag van het eindexamen op de hoogte gesteld van het behaalde
resultaat.
Wijziging:
6.

7.
8.

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die
in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of 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
eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen;
Vervalt
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Artikel 6 Eindcijfer eindexamen
6. Voor het beroepsgerichte vak geldt dat er voor het profielvak een CSPE wordt afgenomen.
9. Voor het beroepsgerichte vak voor BB en KB geldt dat er 2 combinatie-eindcijfers worden
berekend die meetellen in de slaag-zakregeling;
a) een combinatie-eindcijfer keuzevakken, dit is het rekenkundig gemiddelde van minimaal 4
op geheel getal afgeronde eindcijfers voor de keuzevakken:
SE KV1+SE KV2+ SE KV3+ SE KV4 = (combinatie) eindcijfer keuzevak
4
Het combinatie-eindcijfer KV wordt afgerond op een heel getal waarbij art 5 lid 1 wordt
gevolgd 5,4  5.
b) en een combinatie-eindcijfer profielvak dat als volgt wordt berekend:
SE PM1+SE PM2+ SE PM3+ SE PM4 =schoolexameneindcijfer profielvak
4
SE eindcijfer PV+ CSPE =(combinatie) eindcijfer profielvak
2
Het SE PV en het CSPE zijn cijfer die op 1 decimaal zijn afgerond (5,48  5,5). Deze
cijfers worden gemiddeld tot het combinatie-eindcijfer PV. Indien het combinatie-eindcijfer 2
decimalen bevat, wordt het als volgt afgerond naar een heel getal 5,48  5,4 5 dit volgt uit art
5 lid 1.
10. Voor de GL is de berekening van het combinatie-eindcijfer voor het vak groen als volgt;
PM2+PM3 = schoolexameneindcijfer profielvak
2

Het schoolexameneindcijfer en het CSPE cijfer zijn beide cijfers op 1 decimaal die
worden gemiddeld tot het eindcijfer profielvak. Dit cijfer wordt eerst afgerond op een heel
getal 5,45  5,5  6, voordat het gemiddeld wordt tot het combinatie-eindcijfer gl.
CSPE+SE PV = eindcijfer profielvak
2
SE KV1+SE KV2+eindcijfer PV x 2 = (combinatie) eindcijfer beroepsgericht
4
programma groen
Het combinatie-eindcijfer groen gl wordt afgerond op een heel getal waarbij art 5 lid 1 wordt
gevolgd 5,4  5.
Wijziging:
6. Voor het beroepsgerichte vak geldt dat er voor het beroepsgerichte profielvak dit jaar geen
CSPE wordt afgenomen.
9. Voor het beroepsgerichte vak BB, KB geldt dat het SE profielcijfer het eindcijfer is.
10. Voor GL betekent dit dat het SE cijfer profielvak = eindcijfer profielvak
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Artikel 7 Uitslag eindexamen
3. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien is voldaan aan de
volgende punten:
a) Het rekenkundig gemiddelde van ten minste een 5,5 van de bij het centraal examen
behaalde cijfers. Het gemiddelde van de CE cijfers wordt afgekapt op 1 decimaal 5,48
wordt dan een 5,4.
g) Voor het bepalen van het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen
behaalde cijfers, geldt dat het cijfer behaald voor het CSPE profielvak groen één keer
meetelt.
4.

Een kandidaat die eindexamen heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als
bedoeld in artikel 10b1 van de WVO, is geslaagd indien hij zowel voor het vak
Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte vak het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.

Wijziging:
3. De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd, is geslaagd indien is voldaan aan de
volgende punten:
a) Het rekenkundig gemiddelde van ten minste een 5,5 van het eindcijfer schoolexamen
beroepsgerichte profielvak en de bij het centraal examen en behaalde cijfers. Het
gemiddelde van de CE cijfers wordt afgekapt op 1 decimaal 5,48 wordt dan een 5,4.
g) Voor het bepalen van het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen
behaalde cijfers, geldt dat het cijfer behaald voor het SE beroepsgerichte profielvak groen
één keer meetelt.
4. De maatregelen die dit jaar gelden, gelden ook voor deelnemers aan het leerwerktraject.
Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij
de uitslagbepaling. Dit mag echter niet het kernvak Nederlands zijn en is alleen van
toepassing voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Deze
mogelijkheid kan worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog kan slagen en staat los van
de herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten
vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is
gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden
aan deze cijferlijst.

•

•

Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer dan
wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de
uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak.
Voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo geldt eveneens dat één van deze
vakken buiten beschouwing kan worden gelaten, en niet het gemiddelde van de
keuzevakken. Voor de gemengde leerweg geldt dat de weging van de beroepsgerichte
vakken wordt gebaseerd op de vakken waaraan is deelgenomen en waarvan de cijfers
ook op de cijferlijst zichtbaar zijn. Als een vak (het beroepsgerichte profielvak of het
beroepsgerichte keuzevak) buiten beschouwing wordt gelaten tellen de overige vakken
nog steeds even vaak mee als ze deden voordat het vak buiten beschouwing werd
gelaten. Hieronder wordt geschetst wat dit betekent voor een leerling die het
beroepsgerichte profielvak en twee keuzevakken volgt:
o Als het beroepsgerichte profielvak buiten beschouwing wordt gelaten: beide
keuzevakken tellen 1 keer mee, het totaal wordt gedeeld door 2.
o Als één van de keuzevakken buiten beschouwing wordt gelaten: het profielvak telt
2 keer mee, het overige keuzevak 1 keer, het totaal wordt gedeeld door 3.
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Artikel 13 Aanvang schoolexamen
3. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal
examen.
Wijziging:
3. Het beroepsgerichte vak groen kent dit examenjaar alleen een schoolexamen dat tot en met 23
juli mag worden afgenomen.

Artikel 21 Algemene bepalingen ten aanzien van het centraal examen
1. Het centraal examen kan een centraal examen (CSE) en/of een centraal schriftelijk praktisch
examen (CSPE) omvatten.
2. Het CSE bestaat uit vragen en opdrachten die de kandidaten schriftelijk of met de computer
uitwerken.
3. Het CSPE bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht, waarbij zowel de uitvoering als
het product worden beoordeeld. In het CSPE is de theorie gekoppeld aan de
praktijkopdrachten.
4. Sommige centrale examens worden met behulp van de computer afgenomen. Dit kan
voorkomen voor centrale examens voor AVO vakken voor de basis en kaderberoepsgerichte
leerweg. Voor de CSPE’s geldt dat een deel van de examens wordt afgenomen op de
computer.
6. Het centraal examen kent een eerste, tweede en derde tijdvak. Het eerste en tweede tijdvak
worden afgenomen in het laatste leerjaar. Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste
leerjaar afgenomen door het CvTE. Het CvTE kan vakken aanwijzen waarin wegens het zeer
geringe aantal kandidaten, het centraal examen in het tweede tijdvak eveneens wordt
afgenomen door het CvTE.
Wijziging:
1 t/m 4 Voor het beroepsgerichte vak geldt dat er voor het beroepsgerichte profielvak dit jaar geen
CSPE wordt afgenomen.
6.

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen leerlingen die
in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of 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
eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen;

Artikel 26 Herkansing Centraal examen
1. Een kandidaat die examen aflegt voor de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte
leerweg heeft het recht om het CSPE te herkansen en heeft daarnaast het recht om het
centraal examen in één algemeen vak te herkansen.
2. Een kandidaat die examen aflegt voor de gemengde leerweg heeft het recht om het centraal
examen in één vak te herkansen, óf het centraal examen van een algemeen vak, óf het
CSPE.
5. Bij het CSPE geldt dat gekozen kan worden om het examen in zijn geheel te herkansen of per
onderdeel. Na de eerste afname, maar vóór de herkansing wordt schriftelijk vastgelegd welke
onderdelen van het CSPE de kandidaat overdoet. De scores voor de onderdelen die worden
overgedaan komen in de plaats van de scores die de kandidaat voor deze onderdelen bij de
eerste afname heeft behaald. Te samen met de scores voor de onderdelen die niet zijn
overgedaan wordt het nieuwe CSPE-cijfer berekend. Het hoogst behaalde CSPE-cijfer wordt
meegenomen in de uitslagregel. Dit kan zijn het CSPE-cijfer voor de eerste afname of het
CSPE-cijfer dat is behaald na de herkansing.
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Wijziging:
1. Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid
(twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als het derde tijdvak doen.
2. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo wordt dit schooljaar afgesloten met een
schoolexamen in plaats van een centraal schriftelijk en praktische examen (cspe). Het
resultaat van dit schoolexamen wordt betrokken in de toepassing van de 5,5-regel.

Artikel 29 Spreiding van het eindexamen
4. Herkansing van een centraal examen is ten aanzien van de kandidaat van toepassing in het
eerste en in het tweede schooljaar van het gespreid centraal examen. Het recht op herkansing in
het eerste schooljaar ontstaat nadat de eindcijfers van de vakken waarvoor in het eerste
schooljaar het centraal examen is afgesloten, voor de eerste maal zijn vastgesteld.
5. De basis- en kaderberoepsgerichte kandidaten die een gespreid examen afleggen, hebben in
ieder jaar van het gespreid examen recht op een herkansing. Deze kandidaten kunnen
maximaal 3 vakken herkansen, t.w. één algemeen vak in het eerste jaar gespreid examen, één
algemeen vak in het tweede jaar gespreid examen en eventueel het beroepsgerichte vak. In één
jaar twee AVO vakken herkansen is niet toegestaan, wel één algemeen vak en het
beroepsgerichte vak. Alleen één van de vakken kan worden herkanst waarin de kandidaat in dat
jaar examen heeft afgelegd. Het is niet mogelijk om de herkansingsmogelijkheid uit het eerste
examenjaar mee te nemen naar het tweede examenjaar.
6. De kandidaat die de een gespreid examen aflegt voor de gemengde leerweg mag per
examenjaar één vak herkansen. In het schooljaar waarin het CSPE wordt afgenomen, moet de
kandidaat kiezen tussen een AVO-vak en het CSPE. Deze kandidaten kunnen maximaal 2
examenvakken herkansen. Alleen één van de vakken kan worden herkanst waarin de kandidaat
in dat jaar examen heeft afgelegd. Het is niet mogelijk om de herkansingsmogelijkheid uit het
eerste examenjaar mee te nemen naar het tweede examenjaar
Wijziging:
•

Leerlingen die gespreid examen afleggen hebben in de reguliere situatie ieder jaar van het
gespreid examen één herkansingsmogelijkheid voor de vakken waarin in dat schooljaar het
eindexamen is afgelegd. Dit schooljaar is dat anders.

•

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en
vakken afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens.
Volgend schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen
deelnemen aan één herkansing voor het centraal examen. Deze leerlingen kunnen volgend
schooljaar (2021-2022) geen vak buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling.

•

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten,
krijgen in schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar
centraal examen doen, het centraal examen te herkansen. Voor deze leerlingen, kan net als
alle leerlingen waarvoor dit schooljaar een uitslag wordt bepaald, één niet-kernvak buiten
beschouwing worden gelaten bij de uitslagbepaling.

•

Voor het beroepsgerichte vak geldt dat er voor het beroepsgerichte profielvak dit jaar geen
CSPE wordt afgenomen.
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