Datum: 8 januari 2021

Betreft: besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Dit jaar zullen de eindexamens, ondanks de coronaperiode, gewoon doorgaan. Zowel de
schoolexamens als het centraal eindexamen vinden plaats. Over het centraal examen heeft minister
Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media op 16 december een brief gepubliceerd, waarin
hij het besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021 uiteenzet en toelicht.
Drie tijdvakken
Het examenrooster ziet er als volgt uit:
Tijdvak

Afnamedagen

Bekendmaking Ntermen (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 1

15 juli

Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het reguliere tweede tijdvak
van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het
tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden, vindt bovendien een derde tijdvak plaats op
de scholen na afloop van het tweede tijdvak. Ook krijgen alle leerlingen een extra herkansing voor
een centraal examen. Dit betekent dat er in 2021 twee herexamens mogelijk zijn.
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Aangewezen vakken, die niet op de scholen zelf worden afgenomen, worden mogelijk op 12 juli ingeroosterd.

Flexibeler examenrooster
Het wordt mogelijk om de afname van het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken.
Hierdoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige
examen afleggen. Daarnaast ontstaat er door de mogelijkheid van het spreiden van examens over
twee tijdvakken voor een leerling meer voorbereidingstijd bij vakken waar dat nodig is, en kunnen er
eventuele achterstanden worden weggewerkt. Het mogelijk spreiden van de examens over twee
tijdvakken door de leerling gebeurt in overleg met de school.
Derde tijdvak en zomervakantie
De uiterste uitslagdatum van leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak verschuift van 2 naar 15
juli. Dit hoeft de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs niet te hinderen. Wel
betekent dit dat leerlingen die gebruik maken van het derde tijdvak voor een herkansing deze de
uitslag pas kunnen ontvangen aan het einde van de eerste week van de zomervakantie in regio
Noord, die begint op 12 juli.
Uitwerking regeling voor Almere College
Het Almere College werkt nu de praktische consequenties uit van het besluit eindexamen 2021 in
een protocol voor de verschillende locaties. Begin februari is deze gereed. Wij zullen gebruik maken
van de geboden mogelijkheden voor maatwerk, zodat alle examenleerlingen ook in dit coronajaar zo
goed mogelijk het examen kunnen afleggen.

Vriendelijke groet,
Ard de Graaf
rector Almere College Kampen

