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Programma

De maatregelen

Richtlijnen-advies

De procedure 

Vragen



De maatregelen – de 
hoofdpunten

• De examens gaan door

• Drie tijdvakken

• Twee herkansingsmogelijkheden

• Om te slagen mag een vak 
weggestreept worden.



Drie tijdvakken 
Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen

Tijdvak 1:

Eerste afnames

17 mei t/m 1 juni 10 juni 

Tijdvak 2:

Eerste afnames en herkansingen

14 t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3:

Herkansingen 

6 t/m 9 juli 15 juli 



Drie tijdvakken

• Tweede tijdvak duurt 10 dagen

• Leerlingen kunnen in tweede tijdvak 
examen doen als ze in eerste tijdvak ziek 
zijn of in quarantaine zitten.

• Leerlingen kunnen het examen spreiden 
over eerste en tweede tijdvak.

• Leerlingen die in het eerste tijdvak alles 
hebben afgerond kunnen in het tweede 
tijdvak herkansen 

• Je mag ook herkansen als je nog niet alle 
vakken hebt afgerond, maar dat is een 
risico

• Derde tijdvak is voor de herkansing 



Spreiding – wat is wijsheid? 

• Alles in het eerste tijdvak – herkansing in het tweede tijdvak. 

• Spreiden – je kunt in het tweede tijdvak ziek zijn. En dan?

• Je hebt meer tijd om te leren als je spreidt.

• Maar er zit ook langere tijd tussen de laatste les en het examen.

• En heel veel tijd tussen laatste lesweek en derde tijdvak.



Twee 
herkansingsmogelijkheden 

• In tweede of derde tijdvak

• Je mag een vak maar één keer 
herkansen 



Zakken of slagen?  

• Om te slagen mag een onvoldoende worden weggestreept 

• Dat mag niet een kernvak zijn (Nederlands vmbo-mavo en 
Nederlands, Engels en eventueel wiskunde havo-vwo)

• Ook vakken met een schoolexamen of delen van het 
combinatiecijfer mogen worden weggestreept

• De slaag-zakregeling blijft verder van kracht. Bijv: 

• De kernvakkenregeling blijft van kracht (niet lager dan 5, max 1)

• De 5.5 gemiddelde voor de overige vakken blijft van kracht



Wegstrepen van vak

• Alle examenvakken moeten volledig zijn afgerond

• Compleet pta – compleet examen

• Pas op dat je niet te snel opgeeft – verkeerd gokken?



Begeleiding coaches

• Coaches begeleiden bij het maken van de keuzes

• Wat is je overweging en welke argumenten heb je? 



Procedure kiezen voor een tijdvak 

• 13 april (08.30 uur) opent de mogelijkheid om in te schrijven. 

• 20 april (09.30 uur) sluit de inschrijving. 

• Bij de inschrijving geef de leerling aan welke vakken hij/zij in welk tijdvak wil doen.  

• De keuze ligt bij de leerling.

• De inschrijving wordt digitaal 

• Niet kiezen betekent dat de school bepaalt

• Dan worden alle vakken in het eerste tijdvak geplaatst 



Diploma-uitreiking 

• De diploma-uitreiking havo-vwo is op 7 juli, vmbo-mavo op 8 juli

• Dat is na het tweede tijdvak, maar voor het derde tijdvak, de uitslag 
daarvan kan niet worden meegenomen (is in de zomervakantie) 

• Voor deze leerlingen wordt wel iets georganiseerd



PTA D&P en examenreglementen

• Door het wegvallen van het CSPE is het PTA van D&P gewijzigd: zie 
website en brief. 

• Stof CSPE is opgenomen in het schoolexamen.

• De examenreglementen van alle afdelingen zijn aangepast: zie 
website en brief. 



Vragen? 


