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CORONA PARAGRAAF EXAMENREGLEMENT 3 EN 4 VMBO 

 

In deze paragraaf staan de aanpassingen in het examenreglement, wijzigingen in het PTA en de 

nieuwe regels omtrent het Centraal Examen. De aanpassingen van het examenreglement en het 

PTA zijn gecommuniceerd met de desbetreffende vakgroepen en hebben de instemming van de 

DMR.  

 

Wijzigingen PTA 

Vervallen zijn de arbeidsoriënterende stages in de beroepsrichtingen voor BB en KB in leerjaar 3 en 

4 en voor de GL in leerjaar 4. Het gaat om de volgende PTA nummers, die zijn vervallen: 

• E&O profielvak: BB/KB PTA 10 en PTA 20 

• PIE profielvak: BB/KB PTA 9 en PTA 18; GL PTA 13 

• Z&W profielvak: BB/KB PTA 9 en PTA 18; GL PTA 9 

 

Wijzigingen in het examenreglement 

• Doordat het CSPE is komen te vervallen missen de leerlingen uit BB en KB de mogelijkheid om 

voor hun profielvak het CSPE te herkansen. Om dit gemis op te vangen krijgen de leerlingen de 

kans om een van de vier profieldelen van het profielvak te herkansen. Indien het behaalde cijfer 

hoger is dan het gemiddelde cijfer van het profielcijfers, zullen de behaalde cijfers in het 

profieldeel worden overschreven met het behaalde cijfer van de herkansing. Is het behaalde 

cijfer van de herkansing lager dan het gemiddelde van het profieldeel, blijven de cijfers staan. 

Week 16 (ma t/m wo) is de extra herkansing voor een profieldeel ingepland.  

 

Wijzigingen in het Centraal Examen 

• Het schoolexamencijfer van het profielvak (BB, KB, GL) telt als een centraal examen cijfer 

• Leerlingen mogen de examens over twee tijdvakken spreiden. Vooraf moet worden aangegeven 

welk vak in welk tijdvak examen wordt gedaan.  

• Bij de ziekte of quarantaine kan de school besluiten om een leerling in een ander tijdvak 

examen te laten doen. 

• Leerlingen mogen in plaats van 1 vak er 2 herkansen. 

• Na de uitslag van het examen mag er één vak niet meetellen voor de examenuitslag, dit mag 

geen kernvak zijn. Voor het vmbo is Nederlands het kernvak. Let wel er moet een compleet 

examen zijn afgelegd. 

-  

Slaag/zakregeling 

• Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen 

2 vakken herkansen in plaats van 1. 

• Een vak niet mee laten tellen voor het bepalen van de uitslag: 

o Leerlingen kunnen het cijfer van een vak niet mee laten tellen bij het bepalen van de 

uitslag. Het gaat om het wegstrepen van een eindcijfer voor een heel vak. Dit is ongeacht 

het behaalde cijfer. Het wegstrepen van een eindcijfer kan alleen als een leerling hierdoor 

alsnog kan slagen. Die leerlingen kunnen zo alsnog hun diploma halen en doorstromen 

naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het weggestreepte vak blijft wél zichtbaar op 

de cijferlijst. Leerlingen kunnen het vak niet laten vallen. Zij moeten wel het volledige 

examen hebben afgelegd. 

o Dit vak mag geen kernvak zijn. Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is 

Nederlands een kernvak. 
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• De school stelt in eerste instantie de uitslag van het examen volgens de bestaande regels vast. 

Zoals de kernvakkenregel, de 5,5-regel en het maximaal aantal onvoldoendes. Als het eindcijfer 

van een vak niet bij de uitslag wordt betrokken, wordt de uitslag vastgesteld op basis van de 

overige vakken.  Het SE-cijfer van het profielvak wordt meegenomen in de 5,5-regel. 

• Natuurlijk moeten ook nu de vakken LO, CKV en het loopbaandossier met een voldoende 

worden afgesloten. 

 

Tijdvakken Centraal Examen 

 

BB/KB 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking uitslag 

Tijdvak 1: Eerste afnames 11 mei t/m 31 mei 16 juni 

Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 21 juni t/m 1 juli 2 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 8 en 9 juli 15 juli 

 

GL 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking uitslag 

Tijdvak 1: Eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2: Eerste afnames en herkansingen 14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3: Herkansingen 6 t/m 9 juli 15 juli 

 


