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Algemene informatie centraal examen 2021 VMBO / HAVO / VWO
Beste examenkandidaat en ouder(s),
In dit boekje is de organisatie rondom het centraal examen beschreven. Er is belangrijke
informatie opgenomen over de examens en de afsluiting van het examenjaar. Informatie over de
inhoud van de leerstof (wat je moet leren voor je examens) is hierin niet opgenomen. Je
vakdocent bespreekt met je (of heeft met je besproken) wat de leerstof is en hoe je je het beste
kunt voorbereiden op de examens.
Markeer je examens
Zorg ervoor dat je de examens die jij moet maken, markeert met een opvallende kleur. Noteer de
tijdstippen op een kalender thuis, zodat ook je ouders/verzorgers je kunnen meehelpen op tijd bij
ieder examen aanwezig te zijn. Ook in Magister wordt je individueel examenrooster (vak / datum /
tijd / lokaal) opgenomen. Hierover ontvang je nog nader bericht wanneer dit in Magister zichtbaar
is.
Examenreglement
Belangrijke informatie staat in het examenreglement. Ook op www.examenblad.nl staat
belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de hulpmiddelen die je mag gebruiken bij je examens.
Kom op tijd
Voor het centraal examen geldt dat je 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig moet
zijn. Te laat komen of niet komen bij een examen heeft grote gevolgen. Kom je meer dan een half
uur te laat bij een examen, dan word je niet meer toegelaten tot het examen. Dit heeft gevolgen
voor je herexamen. Zie daarvoor ook het examenreglement.
Lees dit boekje goed door en bespreek de inhoud met je ouders/verzorgers. Stel eventuele
vragen voorafgaand aan de examenperiode aan de examencommissie.
Wij wensen je veel succes met de voorbereidingen en uiteraard met de examens zelf. Zet ‘m op!
Esther van Hinsberg, directeur

Vragen, informatie en oefenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

vragen aan examencommissie, mail naar examencommissie@niekee.nl
niekee.nl – toetsing en examens
examenblad.nl
mijneindexamen.nl
oefenen.facet.onl (VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerweg)
eindexamensite.nl (hierop kun je inloggen met je inloggegevens van Magister)
alleexamens.nl
cito.nl
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Enkele belangrijke zaken zijn:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

Je moet je schoolexamen volledig hebben afgerond voordat het centraal examen begint.
Wanneer je voor één of meerdere vakken het schoolexamen niet tijdig hebt afgerond, mag
je voor geen enkel vak deelnemen aan het centraal examen.
Je schoolexamen is volledig afgerond wanneer kolom 1004 in Magister voor ieder vak in
het cijferoverzicht op 100% staat.
Bij het centraal examen blijf je, na aanvang, minimaal één uur in het examenlokaal, dan
pas mag je je werk inleveren bij een toezichthouder en het lokaal verlaten.
Bij VMBO basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg mag je als je met het
digitaal examen klaar bent, alles nog eens hebt gecontroleerd en het examen hebt
afgesloten je afmelden bij de toezichthouder en het examenlokaal verlaten.
Bij een examen is in het examenlokaal aangegeven waar je moet zitten middels een
kaartje met daarop je naam en examennummer.
Zorg er voor dat je de hulpmiddelen, die je nodig hebt en toegestaan zijn om je examen
goed te kunnen maken, bij je hebt. Denk aan pen (en reserve pen), potlood, gum, liniaal,
passer, geodriehoek en rekenmachine. De school zorgt voor de toegestane
woordenboeken, kladpapier en indien van toepassing BINAS-boekjes. Het is tijdens het
examen niet toegestaan genoemde hulpmiddelen te leen te vragen bij medeleerlingen.
Mobiele telefoons, horloges (smartwatches) of andere apparaten zijn in het examenlokaal
niet toegestaan. Berg deze veilig op in je kluisje of laat ze thuis. Ook jassen, petten en
tassen zijn in het examenlokaal niet toegestaan.
Je mag bij de schriftelijke examens alleen een blauw of zwart schrijvende pen gebruiken,
dus geen potlood. Uiteraard mag je wel tekenen met potlood. Correctielak, zoals Tipp-Ex,
is niet toegestaan.
Nummer bij schriftelijke examens alle blaadjes die je inlevert, bijvoorbeeld 1/3, 2/3 en 3/3.
Zorg dat op de blaadjes je naam en examennummer staat en lever alle blaadjes in bij de
toezichthouder.
Belangrijk is het tijdpad verderop in dit boekje. Hier staan alle gegevens die voor jou van
belang zijn, zoals afronden schoolexamen, uitslag examen, diploma-uitreiking, enz.
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Wanneer ben je geslaagd?
VMBO
Je bent geslaagd als:
• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen (alle leerwegen) en het
schoolexamencijfer voor het beroepsgericht profielvak bij VMBO basisberoepsgerichte,
kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) behaalde cijfers ten minste 5,5 is;
• je voor Nederlands minimaal een 5 hebt behaald;
• je voor één van de vakken een 5 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger;
• je voor één van de vakken een 4 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger, waaronder
tenminste één 7 of hoger;
• je twee vijven hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger, waaronder tenminste één 7 of
hoger;
• je voor kunstvakken inclusief ckv en lichamelijk opvoeding de kwalificatie 'voldoende' of
'goed' hebt behaald;
• je voor geen van de onderdelen van het combinatiecijfer (indien er sprake is van een
combinatiecijfer) lager dan een 4 hebt behaald;
• je het vak rekenen 2F met een schoolexamen hebt afgerond, wanneer je geen wiskunde in
je vakkenpakket hebt;
• in geval van gemengde of theoretische leerweg het profielwerkstuk met de kwalificatie
'voldoende' of 'goed' is beoordeeld.
HAVO en VWO
Je bent geslaagd als:
• het rekenkundig gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5
is;
• je voor één van de vakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing wiskunde A,
B of C als eindcijfer 5 of meer hebt behaald en je voor het andere vak dan wel andere hier
genoemde vakken het eindcijfer 6 of meer hebt behaald;
Je onverminderd het vorige punt:
• je voor één van de vakken een 5 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger;
• je voor één van de vakken een 4 hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger en de
gemiddelde eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt;
• je twee vijven hebt behaald en de overige vakken 6 of hoger en de gemiddelde eindcijfers
tenminste 6,0 bedraagt;
• je voor één van de vakken een 4 en voor één van de vakken een 5 en voor de overige
vakken een 6 of hoger en de gemiddelde eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt;
• je voor geen van de vakken lager dan een 4 hebt behaald;
• je voor lichamelijke opvoeding de kwalificatie 'voldoende' of 'goed' hebt behaald;
• je het vak rekenen 3F (geldt alleen voor HAVO) met een schoolexamen hebt afgerond,
wanneer je geen wiskunde A, B of C in je vakkenpakket hebt;
• bij de uitslagbepaling wordt het gemiddelde van de eindcijfers van ten minste de volgende
onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak voor zover voor deze onderdelen
een eindcijfer is bepaald: maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het
profielwerkstuk.
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Vrijstelling 5,5-regel, rekenkundig gemiddelde centraal examen behaalde cijfers
• je in schooljaar 2019-2020 één of meerdere vakken hebt afgesloten waarbij normaal een
centraal examen wordt afgenomen, dan ben je vrijgesteld van de 5,5 regel. Wanneer je in
2019-2020 wel enkele vakken hebt afgerond, maar die vakken in reguliere jaren niet
worden afgesloten met een centraal examen, blijft de 5,5-regel wel van kracht. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan om afronding van het vak maatschappijleer, kunstvakken inclusief ckv,
culturele en kunstzinnige vorming, lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijk deel of
informatica;
• in aanvulling op het bovenstaande geldt dat vrijstelling van de 5,5-regel van kracht blijft
wanneer je dit schooljaar gebruikt maakt van een herkansing in een vak dat je in
2019-2020 alleen met een schoolexamen hebt afgesloten waarbij normaal ook een
centraal examen wordt afgenomen en je voor je herkansing dit schooljaar dus wel centraal
examen doet. Eveneens wanneer.gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om een vak
buiten beschouwing te laten bij de uitslagbepaling. Ook wanneer dit het vak betreft dat in
2019-2020 is afgesloten en daarmee reden voor de vrijstelling van de 5,5 regel is.
Aanvullende maatregel
Om tegemoet te komen aan de bijzondere situatie van dit schooljaar is een aanvullende
maatregel genomen:
• bij vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om te slagen, het eindcijfer van één
vak met een 5 of lager buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van de
definitieve uitslag. Deze mogelijkheid geldt niet voor het kernvak Nederlands (VMBO) en
de kernvakken Nederlands, Engels en voor zover van toepassing wiskunde A, B of C
(HAVO en VWO);
• de mogelijkheid is alleen van toepassing op het schooljaar 2020-2021 wanneer de uitslag
wordt bepaald. Je moet voor alle vakken het volledige examen hebben afgelegd en dus het
volledige schoolexamen en het centraal examen hebben gemaakt;
• de mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet om
alsnog te slagen.
De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels alleen
met een vak minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de bestaande
slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken, waaronder:
• de kernvakkenregel;
• het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn;
• iedere overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende hoge
andere cijfers. Bijvoorbeeld een 5 door een 7, een 4 door een 8 of twee 7’s.
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat
voor het vaststellen van de uitslag buiten beschouwing is gelaten.
Wij wensen je heel veel succes!
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Eerste, tweede en derde tijdvak
Het examenjaar 2021 bestaat uit drie tijdvakken. Het tweede tijdvak is verlengd van vier naar tien
dagen. Ben je tijdens het eerste tijdvak ziek of moet je in quarantaine, kun je een deel van of het
volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren
mogelijk om in het tweede tijdvak een examen te herkansen uit het eerste tijdvak.
Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak
wanneer dat onverhoopt nodig is. Wanneer dit laatste het geval is, ontvang je begin april een
advies van school met een voorstel tot spreiding van één of meerdere vakken over het eerste en
tweede tijdvak.
Extra herkansingstijdvak (derde tijdvak)
Er is een derde tijdvak toegevoegd aan de afnameperiodes van het centraal examen. In dit extra
tijdvak kun je een examen uit het eerste of eventueel tweede tijdvak herkansen.
Extra herkansing
Alle examenkandidaten kunnen dit examenjaar het centraal examen van twee verschillende
vakken herkansen in tegenstelling tot een regulier schooljaar wanneer maar één vak kan worden
herkanst. De extra herkansing kan ook worden ingezet voor een vak dat in het voorexamenjaar
met een vervroegd examen is afgesloten, tenzij je in schooljaar 2019-2020 hebt deelgenomen
aan twee resultaatverbeteringstoetsen. In dat geval heb je nog recht op één (de extra)
herkansing.
Doe je dit examenjaar in één of meerdere vakken vervroegd examen, dan geldt de extra
herkansingsmogelijkheid ook niet en heb je dit examenjaar één mogelijkheid tot herkansing van
een centraal examen.
Het hoogst behaalde cijfer geldt, behaald bij de herkansing of het eerder afgelegde centraal
examen.
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VMBO basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
Flexibel en digitaal examen
Het eerste tijdvak voor flexibele en digitale centrale examens VMBO basisberoepsgerichte en
kaderberoepsgerichte leerweg vindt plaats in de periode maandag 31 mei t/m dinsdag 8 juni
2021. De twee eventuele herkansingsmogelijkheden vinden plaats in de periode maandag 28 juni
t/m vrijdag 2 juli 2021. Wanneer de planning voor voornoemde examens is vastgelegd in
Magister, ontvang je hierover een mail en is je persoonlijk examenrooster wanneer jij waar, welk
examen hebt in Magister terug te zien.

VMBO basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg
Centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE)
Het CSPE komt dit examenjaar te vervallen. Het beroepsgerichte profielvak in
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg wordt afgesloten met een
schoolexamen (SE).
Opdrachten/onderdelen van het CSPE met status SE worden afgenomen om het schoolexamen
van je beroepsgericht profielvak volledig af te ronden. Van je vakdocent ontvang je de informatie
over data en tijden waarop en de lokalen waar je de diverse onderdelen van het CSPE moet
maken. Je vakdocent geeft je ook algemene en vakspecifieke informatie over het CSPE dat je
gaat maken.
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Gemengde en theoretische leerweg
Centraal schriftelijk examen
Het centraal examen gemengde en theoretische leerweg wordt schriftelijk afgenomen.
Wanneer onderstaande afnamemomenten in Magister zijn vastgelegd, ontvang je hierover een
mail en is je persoonlijk examenrooster wanneer jij waar, welk examen hebt in Magister terug te
zien.
Tijdvak 1

17 mei t/m 1 juni 2021

Tijdvak 2

eerste afname
Datum

14 juni t/m 25 juni 2021

eerste afname en herkansing tijdvak 1
Vak

Tijd /
verlenging

Datum

Vak

Tijd /
verlenging

maandag
17 mei

Nederlands

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

maandag
14 juni

Nederlands

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
18 mei

wiskunde

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
15 juni

wiskunde

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

woensdag
19 mei

aardrijkskunde

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

woensdag
16 juni

aardrijkskunde

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

donderdag
20 mei

maatschappijkunde

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

woensdag
16 juni

beeldende vakken

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

donderdag
20 mei

natuur- en
scheikunde 1

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

donderdag
17 juni

maatschappijkunde

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

vrijdag
21 mei

economie

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

donderdag
17 juni

natuur- en
scheikunde 1

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
25 mei

geschiedenis

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

vrijdag
18 juni

economie

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
25 mei

natuur- en
scheikunde 2

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

maandag
21 juni

geschiedenis

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

woensdag
26 mei

Duits

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

maandag
21 juni

natuur- en
scheikunde 2

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

woensdag
26 mei

biologie

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
22 juni

Duits

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

donderdag
27 mei

Engels

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

dinsdag
22 juni

biologie

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

vrijdag
28 mei

beeldende vakken

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

woensdag
23 juni

Engels

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur
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Tijdvak 3

6 juli t/m 9 juli 2021

herkansing tijdvak 1 en 2
Datum
dinsdag
6 juli

dinsdag
6 juli

woensdag
7 juli

woensdag
7 juli

Vak
Nederlands
geschiedenis
aardrijkskunde
natuur- en
scheikunde 2
wiskunde

natuur- en
scheikunde 1
biologie
maatschappijkunde

Tijd /
verlenging
09:00 – 1100
/ 11:30 uur
13:30 – 15:30
/ 16:00 uur
09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

donderdag
8 juli

economie

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

donderdag
8 juli

Engels

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

vrijdag
9 juli

beeldende vakken
(aangewezen vak)

09:00 – 11:00
/ 11:30 uur

vrijdag
9 juli

Duits

13:30 – 15:30
/ 16:00 uur

Quarantaine
Wanneer je in het derde tijdvak twee herkansingen wilt inzetten in vakken die op dezelfde dag en
tijd worden afgenomen, word je die dag tussen de afname van beide vakken in quarantaine
geplaatst.
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Tijdpad eindexamen basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 april vóór 12:00 uur: alle schoolexamens van de vakken met een centraal examen
moeten zijn afgerond. Let op: na deze datum is het dus uitgesloten nog onderdelen in te
halen of te herkansen. Eveneens moet ook het schoolexamen in de vakken waarvoor geen
centraal examen is, zijn afgerond. Dat zijn de vakken kunstvakken inclusief ckv,
maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
De schoolexamencijfers worden 26 april na 12:00 uur definitief vastgesteld.
26 t/m 30 april examentraining
27 april: nationale feestdag
28 april ontvang je per mail de akkoordverklaring schoolexamencijfers.
Meivakantie 3 t/m 14 mei
17 t/m 28 mei examentraining
24 mei: Tweede Pinksterdag
Over datum en tijdstip inleveren boeken e.d. word je nog nader geïnformeerd
31 mei t/m 8 juni eerste tijdvak flexibel en digitaal centraal examen
16 juni bekendmaking normering flexibele en digitale centrale examens
28 juni t/m 2 juli herkansingen flexibel en digitaal centrale examens
21 juli diploma-uitreiking

Over de planning rondom de uitslag eerste tijdvak (voorlopige cijferlijst e.d.) en aanmelden voor
herkansingen evenals de diploma-uitreiking word je nog nader geïnformeerd.

Tijdpad eindexamen gemengde en theoretische leerweg
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 april vóór 12:00 uur: alle schoolexamens van de vakken met een centraal examen
moeten zijn afgerond. Let op: na deze datum is het dus uitgesloten nog onderdelen in te
halen of te herkansen. Eveneens moet ook het schoolexamen in de vakken waarvoor geen
centraal examen is, zijn afgerond. Dat zijn de vakken kunstvakken inclusief ckv,
maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
De schoolexamencijfers worden 26 april na 12:00 uur definitief vastgesteld.
26 t/m 30 april examentraining
27 april: nationale feestdag
28 april ontvang je per mail de akkoordverklaring schoolexamencijfers.
Meivakantie 3 t/m 14 mei
Over datum en tijdstip inleveren boeken e.d. word je nog nader geïnformeerd
17 mei t/m 1 juni eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
24 mei: Tweede Pinksterdag
10 juni bekendmaking normering eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
14 juni t/m 25 juni tweede tijdvak centraal schriftelijk centraal examen
2 juli bekendmaking normering tweede tijdvak centraal schriftelijk examen
6 t/m 9 juli derde tijdvak centraal schriftelijk examen
15 juli bekendmaking normering derde tijdvak centraal schriftelijk examen
21 juli diploma-uitreiking

Over de planning rondom de uitslag eerste tijdvak (voorlopige cijferlijst e.d.), tweede en derde
tijdvak, aanmelden voor herkansingen evenals de diploma-uitreiking word je nog nader
geïnformeerd.
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HAVO
Centraal schriftelijk examen
Het centraal examen HAVO wordt schriftelijk afgenomen.
Wanneer onderstaande afnamemomenten in Magister zijn vastgelegd, ontvang je hierover een
mail en is je persoonlijk examenrooster wanneer jij waar, welk examen hebt in Magister terug te
zien.
Tijdvak 1

17 mei t/m 1 juni 2021

eerste afname
Datum

Vak

Tijd /
verlenging

Datum

Vak

Tijd /
verlenging

maandag
17 mei

bedrijfseconomie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
25 mei

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

dinsdag
18 mei

geschiedenis

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
25 mei

Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

dinsdag
18 mei

Engels

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

woensdag
26 mei

wiskunde A
wiskunde B

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
19 mei

kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
27 mei

filosofie

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
19 mei

Nederlands

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
27 mei

biologie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
20 mei

aardrijkskunde

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

vrijdag
28 mei

economie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
20 mei

natuurkunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

maandag
31 mei

maatschappijwetenschappen

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

vrijdag
21 mei

Duits

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

maandag
31 mei

scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

vrijdag
21 mei

tehatex

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

dinsdag
1 juni

Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur
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Tijdvak 2

14 juni t/m 25 juni 2021

eerste afname en herkansing tijdvak 1
Datum

Vak

Tijd /
verlenging

Datum

Vak

Tijd /
verlenging

maandag
14 juni

Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

maandag
21 juni

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

dinsdag
15 juni

geschiedenis

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

maandag
21 juni

scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
15 juni

bedrijfseconomie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
22 juni

maatschappijwetenschappen

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
16 juni

kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
22 juni

wiskunde A
wiskunde B

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
16 juni

Nederlands

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
23 juni

filosofie

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
17 juni

aardrijkskunde

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
23 juni

biologie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
17 juni

natuurkunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
24 juni

tehatex

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

vrijdag
18 juni

Duits

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

donderdag
24 juni

Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

vrijdag
18 juni

economie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

vrijdag
25 juni

Engels

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur
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Tijdvak 3

6 juli t/m 9 juli 2021

herkansing tijdvak 1 en 2
Datum

Vak

Tijd /
verlenging

dinsdag
6 juli

Nederlands
kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
6 juli

tehatex

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

dinsdag
6 juli

geschiedenis
biologie
scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
7 juli

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

woensdag
7 juli

economie

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
7 juli

filosofie
aardrijkskunde
wiskunde A
natuurkunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
8 juli

wiskunde B

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
8 juli

Engels
Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

donderdag
8 juli

bedrijfseconomie
maatschappijwetenschappen

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

vrijdag
9 juli

Duits
Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

Quarantaine
Wanneer je in het derde tijdvak twee herkansingen wilt inzetten in vakken die op dezelfde dag en
tijd worden afgenomen, word je die dag tussen de afname van beide vakken in quarantaine
geplaatst.
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Tijdpad eindexamen HAVO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 april vóór 12:00 uur: alle schoolexamens van de vakken met een centraal examen
moeten zijn afgerond. Let op: na deze datum is het dus uitgesloten nog onderdelen in te
halen of te herkansen. Eveneens moet ook het schoolexamen in de vakken waarvoor geen
centraal examen is, zijn afgerond. Dat zijn de vakken wiskunde D, algemene
natuurwetenschappen, natuur leven en technologie, culturele en kunstzinnige vorming,
maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
De schoolexamencijfers worden 26 april na 12:00 uur definitief vastgesteld.
26 t/m 30 april examentraining
27 april: nationale feestdag
28 april ontvang je per mail de akkoordverklaring schoolexamencijfers.
Meivakantie 3 t/m 14 mei
Over datum en tijdstip inleveren boeken e.d. word je nog nader geïnformeerd
17 mei t/m 1 juni eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
24 mei: Tweede Pinksterdag
10 juni bekendmaking normering eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
14 juni t/m 25 juni tweede tijdvak centraal schriftelijk centraal examen
2 juli bekendmaking normering tweede tijdvak centraal schriftelijk examen
6 t/m 9 juli derde tijdvak centraal schriftelijk examen
15 juli bekendmaking normering derde tijdvak centraal schriftelijk examen
21 juli diploma-uitreiking

Over de planning rondom de uitslag eerste tijdvak (voorlopige cijferlijst e.d.), tweede en derde
tijdvak, aanmelden voor herkansingen evenals de diploma-uitreiking word je nog nader
geïnformeerd.
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VWO
Centraal schriftelijk examen
Het centraal examen VWO wordt schriftelijk afgenomen.
Wanneer onderstaande afnamemomenten in Magister zijn vastgelegd, ontvang je hierover een
mail en is je persoonlijk examenrooster wanneer jij waar, welk examen hebt in Magister terug te
zien.
Tijdvak 1

17 mei t/m 1 juni 2021

eerste afname
Vak

Tijd /
verlenging

maandag
17 mei

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
25 mei

economie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
18 mei

geschiedenis

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
26 mei

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

dinsdag
18 mei

Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

woensdag
26 mei

scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
19 mei

Latijn
(locatie Broekhin)

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
27 mei

Duits

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

woensdag
19 mei

biologie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
27 mei

tehatex

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

donderdag
20 mei

filosofie

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

vrijdag
28 mei

aardrijkskunde

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
20 mei

Engels

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

vrijdag
28 mei

natuurkunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

vrijdag
21 mei

maatschappijwetenschappen

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

maandag
31 mei

kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

vrijdag
21 mei

Nederlands

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

maandag
31 mei

bedrijfseconomie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
1 juni

Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

Datum

Datum

16

Vak

Tijd /
verlenging

Tijdvak 2

14 juni t/m 25 juni 2021

eerste afname en herkansing tijdvak 1
Datum

Vak

Tijd /
verlenging

Datum

Vak

Tijd /
verlenging

maandag
14 juni

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

maandag
21 juni

kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

maandag
14 juni

Nederlands

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

maandag
21 juni

economie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
15 juni

geschiedenis

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
22 juni

aardrijkskunde

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
15 juni

scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

dinsdag
22 juni

natuurkunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
16 juni

Latijn
(locatie Broekhin)

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
23 juni

Duits

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

woensdag
16 juni

biologie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
23 juni

Bedrijfseconomie

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
17 juni

filosofie

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
24 juni

tehatex

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

donderdag
17 juni

Engels

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

donderdag
24 juni

Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

vrijdag
18 juni

maatschappijwetenschappen

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

vrijdag
25 juni

Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

vrijdag
18 juni

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur
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Tijdvak 3

6 juli t/m 9 juli 2021

herkansing tijdvak 1 en 2
Datum
dinsdag
6 juli

Vak
Nederlands

Tijd /
verlenging

Latijn
(locatie Broekhin)

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

dinsdag
6 juli

geschiedenis
natuurkunde
scheikunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

woensdag
7 juli

wiskunde B

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

woensdag
7 juli

bedrijfseconomie
wiskunde A
wiskunde C
biologie
maatschappijwetenschappen

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

donderdag
8 juli

muziek
(locatie Broekhin)

09:00 – 11:30
/ 12:00 uur

donderdag
8 juli

economie
kunst

09:00 – 12:00
/ 12:30 uur

donderdag
8 juli

Engels
Frans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

donderdag
8 juli

filosofie
aardrijkskunde

13:30 – 16:30
/ 17:00 uur

vrijdag
9 juli

Duits
Spaans

13:30 – 16:00
/ 16:30 uur

Quarantaine
Wanneer je in het derde tijdvak twee herkansingen wilt inzetten in vakken die op dezelfde dag en
tijd worden afgenomen, word je die dag tussen de afname van beide vakken in quarantaine
geplaatst.
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Tijdpad eindexamen VWO
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 april vóór 12:00 uur: alle schoolexamens van de vakken met een centraal examen
moeten zijn afgerond. Let op: na deze datum is het dus uitgesloten nog onderdelen in te
halen of te herkansen. Eveneens moet ook het schoolexamen in de vakken waarvoor geen
centraal examen is, zijn afgerond. Dat zijn de vakken wiskunde D, algemene
natuurwetenschappen, natuur leven en technologie, culturele en kunstzinnige vorming,
maatschappijleer en lichamelijke opvoeding.
De schoolexamencijfers worden 26 april na 12:00 uur definitief vastgesteld.
26 t/m 30 april examentraining
27 april: nationale feestdag
28 april ontvang je per mail de akkoordverklaring schoolexamencijfers.
Meivakantie 3 t/m 14 mei
Over datum en tijdstip inleveren boeken e.d. word je nog nader geïnformeerd
17 mei t/m 1 juni eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
24 mei: Tweede Pinksterdag
10 juni bekendmaking normering eerste tijdvak centraal schriftelijk examen
14 juni t/m 25 juni tweede tijdvak centraal schriftelijk centraal examen
2 juli bekendmaking normering tweede tijdvak centraal schriftelijk examen
6 t/m 9 juli derde tijdvak centraal schriftelijk examen
15 juli bekendmaking normering derde tijdvak centraal schriftelijk examen
21 juli diploma-uitreiking

Over de planning rondom de uitslag eerste tijdvak (voorlopige cijferlijst e.d.), tweede en derde
tijdvak, aanmelden voor herkansingen evenals de diploma-uitreiking word je nog nader
geïnformeerd.
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