Addendum examenreglement 2020-2021 vmbo basis en kader
Dit addendum is noodzakelijk door de veranderde exameneisen in verband met de
coronamaatregelen en geldt voor het schooljaar 2020-2021 cohort 2019-2021, leerjaar 4 van vmbo
basis en kader.

De wijziging is vastgesteld door het bevoegd gezag op 30 maart. Instemming is verleend door de
Medezeggenschapsraad op 31 maart 2021. Ten behoeve van de lezer zijn de wijzigingen op het
oorspronkelijke examenreglement in het rood opgenomen.

Artikel 3.6 Herkansingsregeling bij het SE
Artikel 3.6.3 Een kandidaat mag in elke periode één onderdeel herkansen, voor zover daartoe de
mogelijkheid in het PTA van het betreffende onderdeel is aangegeven. Toegevoegd: uitzondering
hierop zijn de toetsen voor het profieldeel D&P. In periode drie mogen leerlingen naast één
onderdeel ook nog twee onderdelen uit het profieldeel herkansen, te weten T6 en T8.

Artikel 4. Het centraal examen (CE en CSPE)
Alle verwijzingen naar CSPE vervallen.
Artikel 4.4 vervalt
Toegevoegd wordt artikel 4.4:
4.4 Aanmelden voor en deelnemen aan toetsen van het centraal examen
4.4.1. De kandidaat kan uiterlijk op 23 april 2021 bij de examencommissie digitaal kenbaar maken
voor welk(e) vak(ken) hij het centraal examen in het tweede tijdvak wil afleggen. De procedure wordt
tijdig bekendgemaakt.
4.4.2. De kandidaat die op 23 april geen keuze heeft gemaakt, wordt ingedeeld in het eerste tijdvak.
4.4.3 De examencommissie stelt na 23 april per kandidaat een examenrooster ter beschikking,
waarin duidelijk is aangegeven in welk tijdvak het examen wordt afgenomen.
4.4.4 De examencommissie stelt de kandidaat tijdig op de hoogte van het rooster van het tweede en
derde tijdvak en verstrekt, na de vaststelling van de scores in eerste en/of tweede tijdvak een rooster
waarin duidelijk is aangegeven in welk tijdvak de herkansing wordt afgenomen.

Artikel 5.3. Slaag/zak-normering
Artikel 5.3 wordt vervangen door:
De kandidaat die eindexamen vmbo basis en vmbo kader heeft afgelegd, is geslaagd als:
1
2

3
4
5

voor het vak Nederlands een 5 of hoger heeft én
het gemiddelde over alle vakken van het Centraal Examen (CE) 5,5 of hoger is. Bij de
bepaling van de uitslag wordt het resultaat dat is behaald voor het beroepsgerichte
profielvak (het SE-cijfer afgerond op één decimaal) meegenomen in het rekenkundig
gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers.
de vakken LO, en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel zijn beoordeeld als
“voldoende” of “goed” én
de vier keuzevakken heeft afgesloten met een gemiddeld cijfer van 5 of hoger en geen
van de keuzevakken beoordeeld is met een 4 of lager.
In het geval dat een examenkandidaat net gezakt is, kan het eindresultaat van ten
hoogste één vak, niet zijnde het kernvak Nederlands, na vaststelling van de uitslag
worden weggestreept als de kandidaat daarmee kan slagen voor het diploma. Het
weggestreepte resultaat (en het vak) wordt wel vermeld op de cijferlijst.

en als:
a.
b.
c.
d.

al zijn eindcijfers 6 of hoger zijn of
hij een 5 heeft en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn of
hij een 4 heeft, alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en hij tenminste een 7 of hoger
heeft gehaald of
hij twee keer een 5 heeft, alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en hij tenminste een 7
of hoger heeft gehaald.

Voor de toepassing van de onderdelen a, b, c en d wordt het schoolexamencijfer van het
beroepsgerichte vak meegerekend als één eindcijfer.
Zodra de voorlopige uitslag is vastgesteld, deelt het bevoegd gezag deze tezamen met de eindcijfers
aan iedere kandidaat mee. Hij maakt daarbij melding van de herkansingsregeling.
Artikel 5.4: Herkansing CSPE
Artikel 5.4 komt te vervallen

Artikel 5.5 Herkansen CE
5.5.1 Voor de vmbo BL en KL geldt dat de kandidaat twee algemene vakken van het CE mag
herkansen.
5.5.2 Het hoogste van de cijfers gehaald bij de herkansingen en bij het eerder afgelegde CE geldt dan
als definitief cijfer voor het CE.
5.5.3 De kandidaat heeft het recht in het tweede en of derde tijdvak deel te nemen aan de
herkansing van het centraal examen in twee vakken naar keuze. Vakken die niet centraal zijn
geëxamineerd, komen niet voor herkansing in aanmerking. De mogelijkheid hiertoe is al geboden
voor aanvang van het CSE.

5.5.4 De protocollen “Verhindering bij een centraal examen” en “Te laat komen bij digitale examens
op een flexibel tijdstip ” worden vastgesteld door de Examencommissie.
5.5.5 De kandidaat doet een schriftelijk verzoek tot herkansing aan de Examensecretaris voor een
door de hem/haar te bepalen dag en tijdstip. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansingen
en bij het eerder afgelegde centraal examen, geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.
5.5.6 Na afloop van de tweede of derde herkansingsperiode wordt de uitslag definitief vastgesteld
met overeenkomstige toepassing van artikel 4.2 en aan de kandidaat meegedeeld.

