
Het Centraal Examen 
2021

Slagen tijdens de pandemie



Een normaal jaar:
Schoolexamen: opgebouwd vanaf klas 4-6 > SE

Afsluiten examendossier na toetsweek 3 en voltooiing alle PO’s, PWS, Handelingsdelen etc. 

Handtekening voor SE dossier > gegevens gaan naar Inspectie en DUO
“overdracht leerling”

CE tijdvak 1 (mei)

Vaststellen cijfers, opgeven evt herkansingen

CE tijdvak 2 (juni) voor herkansen en inhalen

Juli diplomering

CE tijdvak 3 (augustus) extern (bijvoorbeeld sporthal voor de gehele regio)



normale zak-slaagregeling
1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger
2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels 

en wiskunde komt ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle 
drie 6 of hoger)

3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen: 
○ al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of
○ je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of
○ je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van 

al je cijfers is ten minste 6,0, of 
○ je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger 

én het gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0
4. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed'

LET OP Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4.



Aanpassingen vanwege de corona pandemie
Tijd:

CE I (10 dagen=normaal), uitslag, CE II verlengd naar 10 dagen (uitslag), CE III 
verplaatst naar juli, uitslag, diplomering

Keuzes maken: in welk tijdvak doe ik wat? 

extra herkansing 2 ipv 1

Zak slaagregeling: een duim op een vak. Een onvoldoende wordt niet mee 
gerekend, maar staat wel op de lijst. Dit mag overigens ook een 2 zijn.



organisatie
29 maart t/m 9 april: TW 3 (schriftelijk en mondeling)

14-15 april herkansingen en afronden openstaand werk

16-20 april: opgeven deelname CE I (vakkenkeuze en mogelijkheid tot 
adviesgesprekken); Google Forms

22 april: vaststellen definitieve keuze, vaststellen en tekenen voor SE dossier 

19-23 april: facultatieve lessen

10,11, 12 mei: proefexamens (minimaal 2 verplicht)



Tijdvakken I, II, III
CE I: 17 mei t/m 31 mei 

Uitslag CE I: 10 juni. Leerlingen worden gebeld
11 juni: opgave herkansingen 

CE II: 14 juni-25 juni

Uitslag CE II: 2 juli. Betreffende leerlingen worden gebeld 
3 juli: opgave CE III 

CE III: 6 juli t/m 9 juli

Uitslag CE III: 15 juli 



Diplomering

Dinsdag 13 juli 2021

Locatie en tijden nog niet bekend!

 



communicatie
eind toetsweek 3: brief met alle belangrijke data op een rij 

22 april: tekenen voor cijfers en mondelinge instructies examen 

mentoren en teamleider benaderen bij vragen

mijneindexamen.nl (roosters, faq’s)

vo-raad, examenblad.nl 


