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Mail aan de examenleerlingen en hun ouders 
18-2-2021 

 
 

Beste examenleerlingen en hun ouders,  

 

Ongetwijfeld hebben jullie al uit de media vernomen dat het centraal eindexamen CE dit jaar 

doorgaat, maar wel met enkele aanpassingen.  

In deze mail zetten we op een rij wat er inmiddels bekend is en hebben we ook een vraag aan 

jullie.  

 

Het gaat dit jaar als volgt:  

• Er zal dit jaar wel een CE zijn. CE = Centraal Eindexamen. 

• Er komen twee complete tijdvakken, waarbij in elk tijdvak alle vakken kunnen worden 

geëxamineerd. 

• Elke leerling mag kiezen welke vakken hij/zij in het eerste tijdvak gaat doen en welke in 

het tweede tijdvak. 

Dat kiezen gebeurt uiterlijk 23 april, mits de leerling het SE (= het Schoolexamen) voor 

het eerste tijdvak van het CE heeft afgerond; lukt dat niet dan moet hij/zij alles in het 

tweede tijdvak doen.  

• Er is een derde, korter tijdvak voor herkansingen.  

• Elke leerling krijgt 2 herkansingen in plaats van 1.  

• Voor een vak waarin een leerling in de eerste ronde het CE heeft gedaan, mag hij/zij in de 

tweede ronde al de herkansing doen, maar het mag ook in de derde ronde. In totaal zijn er 

dus twee herkansingen. Dat moet wel bij verschillende vakken.  

• Eén vak mag buiten beschouwing blijven bij het bepalen van de uitslag als een leerling 

daardoor wel kan slagen.  

Dat “buiten beschouwing laten” geldt dan zowel voor het aantal onvoldoenden als voor de 

eis dat het gemiddelde van de CE-cijfers minimaal 5,5 moet zijn.  

Het “buiten beschouwing laten” mag echter niet worden gedaan met een kernvak.  

Voor havo en atheneum zijn dat: Nederlands, Engels en wiskunde A, B of C (als dat 

gekozen is). 

Voor mavo is dat alleen Nederlands. NB: in de berichtgeving in de pers werd ten onrechte 

geen onderscheid gemaakt tussen mavo enerzijds en havo/atheneum anderzijds, maar er 

is dus wel degelijk een verschil.   

Het vak dat buiten beschouwing wordt gelaten komt wel op de cijferlijst.  

  

 NB: er zijn leerlingen die een extra vak doen, dus meer dan wat minimaal nodig is. Met 

 name op de mavo doen veel leerlingen dat. Dat extra vak mocht sowieso al buiten 

 beschouwing  worden gelaten voor de bepaling van de uitslag, mits het pakket dat resteert 

 nog aan de eisen voldoet. De leerlingen die zo’n extra vak hebben, mogen (nadat ze hun 

 extra vak buiten beschouwing hebben gelaten) dus nog een vak buiten beschouwing laten, 

 mits dat geen kernvak is.  

 

Het tijdschema wordt als volgt:  

 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (= dag 

van de uitslag) 

Tijdvak 1:  

Eerste afnames 

17 mei t/m 1 juni 

(dit was al zo) 

10 juni  (was eerst 16 juni) 

Tijdvak 2: 

Eerste afnames en herkansingen 

14 juni t/m 25 juni 2 juli 

Tijdvak 3: 

Herkansingen 

6 t/m 9 juli  

(was eerst 21 t/m 

25 juni) 

15 juli 

(was eerst 2 juli) 

Het overzicht welke vakken op welke dagen en tijden worden gepland komt binnenkort als 

onderdeel van alle gedetailleerde informatie over het examen.  
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De diploma-uitreikingen stonden gepland op: 2 juli atheneum, 5 juli havo, 6 juli mavo. Dat 

past echter niet goed bij de nieuwe CE-planning. We hebben al jaren de gewoonte om de diploma-

uitreikingen pas te doen als de uitslag van alle herkansingen bekend is. Dit jaar gaat dat niet 

omdat we dan in de zomervakantie terecht zouden komen. We gaan het daarom nu doen zodra de 

herkansingen zijn gedaan. Op dat moment weten nog niet alle leerlingen of ze geslaagd zijn, maar 

ze hebben wel hun laatste herkansingen gemaakt.  

De nieuwe data van de diploma-uitreikingen worden als volgt: 

• Vrijdag 9 juli atheneum 

• Maandag 12 juli havo 

• Woensdag 14 juli mavo 

Leerlingen die dan nog niet weten of ze geslaagd zijn mogen wel bij de diploma-uitreiking zijn, 

maar krijgen (als ze geslaagd zijn) hun diploma pas op 15 of 16 juli in een aparte bijeenkomst.  

Hoe de diploma-uitreikingen eruit gaan zien weten we nu nog niet. Dat hangt ervan af hoe het 

dan met de coronamaatregelen staat. 

 

Omdat het CE in de aangepaste vorm op hetzelfde moment begint als normaal zullen we niet veel 

veranderen aan de planning van de afronding van het Schoolexamen SE.  

Spoedig na de voorjaarsvakantie publiceren we hiervoor het exacte schema.  

 

De overheid heeft toegezegd dat er extra geld komt om leerlingen te ondersteunen bij hun 

voorbereiding op het examen. Hoe dat er uit komt te zien en wat de mogelijkheden daarbij zijn is 

nog niet bekend. Zodra we daar meer over weten, horen jullie dat weer van ons.  

 

Tot slot:  

• Het is niet verstandig om de mogelijkheid die er nu komt om één vak (niet een kernvak) 

buiten beschouwing te laten bij de bepaling van de uitslag te interpreteren als “dan laat ik 

één vak nu maar vast zitten en daar doe ik minder of niets meer aan”.  

Je weet immers nu echt nog niet of je gebruik moet maken van die optie en zo ja voor 

welk vak. Het kan bijvoorbeeld best zijn dat je een heel ander vak buiten beschouwing 

moet laten om aan de eis van minimaal 5,5 gemiddeld voor het CE te voldoen dan je nu 

inschat. Verder komt het vak dat je buiten beschouwing moet laten wel op je cijferlijst. Blijf 

dus je best doen voor al je vakken. 

• Het is wel verstandig vast na te denken hoe je je examens wilt gaan verdelen over het 

eerste en het tweede tijdvak. Het kan aanlokkelijk lijken om alles meteen in het eerste 

tijdvak te doen omdat je er dan “maar mooi snel vanaf bent”. Maar het is de vraag of dat 

in jouw geval verstandig is. Als je nog stevig moet leren voor meerdere van je 

eindexamenvakken, kan het ook juist verstandig zijn die vakken te spreiden over het 

eerste en tweede tijdvak. Dan heb je per tijdvak beduidend meer tijd om de vakken die je 

dan doet zo goed mogelijk voor te bereiden. Bij de vakken die je in het tweede tijdvak doet 

heb je dan ook meer tijd om extern nog bijscholing te volgen. De regering heeft beloofd 

dat ze daarin de leerlingen en hun ouders ook financieel tegemoet komen.  

De mogelijkheden van onze eigen docenten om in de aanloop naar het tweede tijdvak van 

het CE extra lessen te geven zijn heel beperkt. Dat is geen onwil, maar deze docenten 

moeten in dezelfde tijd de correctie doen van de examens van de leerlingen die het eerste 

tijdvak hadden gekozen en ook nog de tweede correctie van het werk van een andere 

school. Bovendien moet dat in veel kortere tijd gedaan worden dan in andere jaren. Hier 

ligt dus een duidelijk knelpunt waar geen algemene oplossing voor ons, maar die we t.z.t.  

per situatie zullen bekijken.  

Vast goed nadenken wat in jouw geval verstandig is, is dus belangrijk. We adviseren je 

daar ook met je ouders over te spreken en met je mentor.  

Kort na de voorjaarsvakantie krijg je van ons een formuliertje toegestuurd waarin we je 

vragen een voorlopige keuze te maken welke vakken je in het eerste en welke je in het 

tweede tijdvak van het CE wil doen. Wij hebben dan meteen ook een eerste indruk van de 

verdeling. Kort voor 23 april kun je dan je definitieve keuze maken.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens de conrectoren, Gijsbert van der Beek 


