ADDENDUM bij het examenreglement
schooljaar 2020-2021 Stichting Markland College
Vastgesteld op 22 september 2020

De mogelijkheid om centrale examens te spreiden, de extra herkansing en de wegstreepregeling
maken aanpassing van het examenreglement voor alle scholen noodzakelijk. Het gaat daarbij met
name over de aanmeldingsprocedure, het besluit over deelname aan welk tijdvak en de handelswijze
bij het niet nakomen van een aangevraagd tijdvak.
Er gelden op basis van de Kamerbrief van de minister en het servicedocument van OCW de volgende
uitgangspunten:
-

Aanvulling artikel 18, Herkansing schoolexamens, toevoeging:
Vanwege het vervallen van het cspe (centraal schriftelijk praktisch examen) voor de leerlingen
in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg, is het cspe als
meesterproef (met een zwaarte van 25%) toegevoegd aan het schoolexamen. Aangezien het
toevoegen van het cspe als meesterproef niet in het nadeel van de leerlingen mag zijn, wordt

-

aan de meesterproef het recht van herkansing toegekend.
Alle eindtermen van alle vakken blijven ongewijzigd.

-

De al eerder aangepaste aanlevertermijn van de schoolexamenresultaten blijft van kracht (te
weten 16 mei 2021, één dag voor aanvang van het eerste tijdvak en in het geval van digitaal
flexibele examens één dag voor afname van het betreffende centraal examen).

-

Artikel 32 lid 3 van het Eindexamenbesluit blijft van kracht. Dit artikel stelt, dat het bevoegd
gezag een kandidaat die ten gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke
omstandigheid het schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de
aanvang van het eerste tijdvak, in de gelegenheid kan stellen om het schoolexamen in dat vak
of in die vakken af te sluiten na de aanvang van het eerste tijdvak.

-

Het schoolexamen in een vak moet zoals altijd afgerond zijn en de uitslag daarvan bekend zijn,
voordat de leerling aan het centraal examen van dat vak kan deelnemen.

-

De al eerder aangepaste afnametermijn van de digitale flexibele centrale examens blijft staan
op uiterlijk 23 juli 2021.

-

Alle centrale examens kunnen afgenomen worden in het eerste of in het tweede tijdvak.
De wens van de examenkandidaat is richtinggevend. Als een leerling voor één of meer vakken
in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan voor het centraal examen, dan meldt de leerling
dat uiterlijk op 23 april bij de school. De school honoreert de keuze van de leerling. Als een
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leerling zich later dan 23 april meldt, besluit de school in welk tijdvak de leerling centraal
examen aflegt.
-

-

De leerling kiest óf en in welk tijdvak hij deel wil nemen aan een eventuele herkansing. Hierbij
is het uitgangspunt dat leerlingen, die het volledig centraal examen afleggen in het eerste
tijdvak eventueel herkansen in het tweede tijdvak.
Het tijdvak in augustus (in eerdere schooljaren het zogenoemde derde tijdvak) staat open voor
staatsexamenkandidaten. Dit jaar vindt het derde tijdvak voor leerlingen in het regulier
onderwijs en het vavo plaats op de eigen school, kort na het tweede tijdvak (behoudens
aangewezen vakken). Hiervoor is een tijdelijke aanpassing nodig van de regelgeving. Zodra de
nieuwe regelgeving gereed is, zal er ook worden gecommuniceerd hoe er om zal worden
gegaan met leerlingen die na het derde tijdvak hun eindexamen nog niet hebben kunnen
afronden, of nog niet geheel gebruik gemaakt hebben van hun herkansingsmogelijkheden.

Maatregel beroepsgericht vak vmbo (uitsluitend van toepassing op Markland College
Oudenbosch)
Het beroepsgerichte profielvak wordt in schooljaar 2020-2021 afgesloten met een schoolexamen in
plaats van met een centraal examen. De deeltaken en eindtermen van de examenprogramma’s blijven
ongewijzigd staan. Net als bij de beroepsgerichte keuzevakken moet het schoolexamen van het
beroepsgerichte profielvak zo worden ingericht, dat het examenprogramma op het niveau van de
deeltaken dekkend wordt getoetst.

Maatregel wegstreepregeling
De wegstreepregeling geldt voor alle eindexamenleerlingen, die in 2021 opgaan voor een diploma en
waarvoor in het schooljaar 2020/2021 een uitslag wordt bepaald. De regeling houdt in dat
eindexamenleerlingen, die anders gezakt zouden zijn in 2021, het eindresultaat van één vak (niet
zijnde een kernvak) mogen wegstrepen, als zij daarmee kunnen slagen voor het diploma.
Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een kernvak, voor het havo en
vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing
wiskunde (A, B of C.) kernvakken.
-

De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de bestaande regels (artikel
49 en 50 Eindexamenbesluit VO), 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
(artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), waaronder:
o

de kernvakkenregel;
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o

het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 zijn, en -iedere
overgebleven onvoldoende moet gecompenseerd worden door voldoende hoge andere

-

cijfers. Een 5 door een 7 bijvoorbeeld. En een 4 door een 8 of twee 7’s.
De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los van de

-

herkansingsmogelijkheden.
Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de resultaten van het vak dat

-

bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar 2020/2021
een uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten betekent dit dat
het volledige eindcijfer buiten beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om,
wanneer een vak zowel een schoolexamen als centraal examen heeft, slechts één van deze

-

onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling.
Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de leerling voor alle
vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het schoolexamen én (wanneer van
toepassing) het centraal examen. Niet alle vakken hoeven in 2021 te zijn afgelegd.

-

Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet wordt
meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De mogelijkheid
om het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan dus niet worden

-

gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te compenseren.
De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak, dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus
geen centraal examen te hebben. Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel), dat valt binnen
het combinatiecijfer, dan wordt alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel
weggelaten. Voor de uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak. Hetzelfde
geldt voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo.

Maatregel extra herkansing
-

-

Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in schooljaar 2020-2021 (regulier vo, vavo en
staatsexamen) kunnen het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen. In een
regulier schooljaar kan het centraal examen van één vak worden herkanst.
De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in schooljaar 2020-2021 worden
afgesloten (dit geldt specifiek voor studenten van de vavo en staatsexamenkandidaten). Een
uitzondering geldt voor leerlingen in het regulier vo die eerder in het (voor)-voorlaatste jaar een
vak vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het schooljaar 2019-2020
vervroegd examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en dit niet naar wens hebben
kunnen afronden, kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een van de twee herkansingen

-

inzetten.
Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het
eerder afgelegde centraal examen).
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