Addendum Examenreglement VMBO Groen en Dienstverlening en Producten 2020-2021
Alle examenkandidaten van leerjaar 4 VMBO Basisberoepsgerichte leerweg tot en met de
Theoretische leerweg hebben in examenjaar 2021 te maken met wijzigingen in het examenreglement
2020-2021 ten gevolge van de coronacrisis.
In dit addendum behorende bij het Examenreglement VMBO Groen en Dienstverlening en Producten
van 2020-2021 zijn deze wijzigingen opgenomen. Er is gekozen voor een addendum om zo de
wijzigingen voor leerlingen en ouders zo inzichtelijk mogelijk te maken. Aanpassingen in het
examenreglement zelf kunnen tot verwarring leiden.
•

Tijdvakken

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar bij alle leerlingen
gespreid over twee tijdvakken worden afgenomen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen
wordt verlengd van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn in het eerste tijdvak het
examen afleggen in het tweede tijdvak en kunnen de centrale examens gespreid worden over het
eerste en tweede tijdvak. Daarnaast krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te
doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak
op de school in het leven geroepen. Dit derde tijdvak kan ook gebruikt worden voor de afronding van
het examen door leerlingen die onverhoopt – bijvoorbeeld door ziekte – in het tweede tijdvak het
examen niet hebben kunnen afronden.
Tijdvak 1: 17 mei tot en met 1 juni (eerste afnames)
Tijdvak 2: 14 juni tot en met 25 juni (eerste afnames en herkansingen)
Tijdvak 3: 6 tot en met 9 juli ( herkansingen)
•

Extra herkansingsmogelijheid

Leerlingen hebben dus de mogelijkheid om in twee vakken een herkansing af te leggen. In het
reguliere locatie specifieke examenreglement wordt de wijze van het doorgeven van de herkansingen
aan de examensecretaris benoemt, dat is voor examenjaar 2021 volgens dezelfde methode. De
leerling heeft wel de mogelijkheid om de twee herkansingen te spreiden over twee tijdvakken. Indien
een leerling volgens een aangepast rooster de herkansingen aflegt, wordt dit rooster tijdig beschikbaar
gesteld door de examensecretaris. Het aangevraagde herkansingsrooster is vervolgens bindend en
hier kan ook niet meer van afgeweken worden. Indien een leerling toch niet in staat blijkt te zijn om de
herkansing af te leggen, dient de leerling volgens artikel 9 van het reguliere examenreglement te
handelen.
•

Afronding schoolexamens

Het schoolexamen dient afgerond te zijn en de uitslag daarvan bekend voordat de leerling aan het
centraal examen van het vak kan deelnemen. Leerlingen zijn verplicht om deel te nemen aan alle
toetsen uit het PTA, dit geldt ook voor de na 23 april 2021 vastgestelde planning van de centraalexamentoetsen en de eventuele herkansingsmomenten.
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.
•

Uitslag bepaling

-

Indien een leerling een of meer vakken heeft afgesloten in schooljaar 2019-2020 vervalt de
5,5 regel
Bij de bepaling van de uitslag voor leerlingen in vmbo-bb, -kb en –gl wordt het resultaat dat is
behaald voor het beroepsgerichte profiel vak (het schoolexamencijfer afgerond op één

-

-

-

•

decimaal) meegenomen bij het rekenkundige gemiddelde van de bij het centraal examen
behaalde cijfers (de 5,5-regel). Alleen wanneer dit rekenkundig gemiddelde minimaal 5,5 is
kan de leerling slagen
Leerling mogen één niet-kernvak (voor VMBO is Nederlands een kernvak) wegstrepen.
Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs. Het eindcijfer van het
weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op
de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen
Na het wegstrepen van een niet-kernvak blijft de bestaande slaag-zakregeling bestaan voor
alle overige vakken, zie daarvoor het reguliere examenreglement
Opgave voor tijdvakken en herkansingen

De examensecretarissen plannen alle examenkandidaten in voor het 1ste tijdvak. Indien de leerling niet
aan het 1ste tijdvak wenst deel te nemen, dient de leerling en de ouders/verzorgers dit vóór 23 april
schriftelijk in bij de examensecretaris. Na 23 april kan de leerling nog een verzoek indienen bij de
directeur, maar de directeur besluit of het verzoek al dan niet gehonoreerd wordt.
Indien een leerling volgens een aangepast rooster het examen aflegt, wordt dit rooster tijdig
beschikbaar gesteld door de examensecretaris. Dit rooster is vervolgens bindend en hier kan ook niet
meer van afgeweken worden. Indien een leerling toch niet in staat blijkt te zijn om het examen af te
leggen volgens dit rooster, dient de leerling volgens artikel 9 van het reguliere examenreglement te
handelen.
•

Aangepaste examentrajecten

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en vakken
afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens. Volgend
schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan het dan
geldende aantal herkansingen (normaliter één herkansing voor het centraal examen). Deze leerlingen
kunnen volgend schooljaar (2021-2022) geen vak buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling.
Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten, krijgen in
schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar centraal examen doen,
het centraal examen te herkansen. Voor deze leerlingen, kan net als alle leerlingen waarvoor dit
schooljaar een uitslag wordt bepaald, één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij de
uitslagbepaling.

