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Voorafgaand aan de aanmelding  
 

Septembermededeling (24 september 2020) 

 Actuele en relevante informatie over de eindexamens 2021 

 Het coronavirus COVID-19 kan maken dat aanpassingen nodig zijn. 
Het ministerie van OCW heeft daarover Servicedocumenten 
uitgebracht, die zo nodig geactualiseerd worden.  

 

Januari aanvulling (5 januari 2021) 

 De Kamerbrieven van 20 november 2020 en 16 december 2020 
maken dat al eerder dan maart 2021 een aanvulling op de 
Septembermededeling is uitgebracht: de Januari-aanvulling. 

 

Maart aanvulling 

 In maart ontvangt u een aanvulling op de septembermededeling en 
de januari-aanvulling.   
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Aangewezen vakken 

 Vakken waarbij het aantal leerlingen zo klein is dat het 
efficiënter is het centraal examen voor het tweede en derde 
tijdvak centraal te organiseren 

 

 De afname en correctie valt onder de verantwoordelijkheid van 
het College voor Toetsen en Examens 

 

 De school blijft voor de verdere afhandeling van het examen 
verantwoordelijk 

 

 In de examenroosters staan de aangewezenvakken  
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Examenrooster vmbo KB 2e tijdvak 

dinsdag      22 juni 13.30 – 15.30 uur biologie* 

  

woensdag   23 juni 13.30 – 15.30 uur Engels* 

  

donderdag  24 juni 09.00 – 11.00 uur Frans 

      Spaans 

      Arabisch 

      Turks 

      Duits* 

      aardrijkskunde* 

      geschiedenis* 
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Aanmelden examenkandidaten 

 

Tweede tijdvak 

 Die geen examen hebben afgelegd in het 1e tijdvak 

 Herkansing (na 1e tijdvak) 

 

Derde tijdvak 

 Die geen examen hebben afgelegd in het 1e of 2e tijdvak 

 Herkansing (na 1e of 2e tijdvak) 
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Aanmelden examenkandidaten 

 

 Kandidaten aanmelden via DUO zakelijk (Mijn DUO) 

 

 Tweede tijdvak (aangewezen vakken) 

Dinsdag 1 juni t/m uiterlijk vrijdag 11 juni, 17:00 uur  

 

 Derde tijdvak 

Maandag 1 juni t/m uiterlijk maandag 5 juli, 17:00 uur 

N.B.: Meldt zo snel mogelijk de kandidaten aan   

 

 U ontvangt direct na de aanmelding een overzicht via het 
zakelijk portaal, controleer dit   
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Aanmelden examenkandidaten 
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Afwijkende wijze van examineren  
 

 U geeft een afwijkende wijze van examineren door via het 
opmerkingenveld in de aanmeldapplicatie 

 

 De door u toegestane afwijkende wijze van examineren wordt 
(voor zover mogelijk) overgenomen 

 

 Het gebruik van een laptop moet ook worden doorgegeven 

 

 Alle toegestane hulpmiddelen moet de examenkandidaat zelf 
meenemen bijvoorbeeld: 

 Lap-top 

 Woordenboek 

 Binas 
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Aanmelden examenkandidaten  
 

 Wijzigingen kunt u niet via DUO zakelijk doorgeven 

 

 Houd meldingen via examenblad.nl in de gaten 

 

 

Bron 

 Zorg dat de uitwisseling heeft plaatsgevonden 
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Waar examen 

 

Staatsexamen locatie   

 Groningen (alleen 3e tijdvak) 

 Amsterdam 

 Arnhem 

 Eindhoven 

 Rotterdam 

 Zwolle en Amsterdam (alleen digitaal) 

 Zwolle (2e tijdvak) 
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Oproep examen aangewezenvakken 
 

Tweede tijdvak 
 DUO stuurt de oproep uiterlijk dinsdag 22 juni 2021 naar het 

opgegeven (post)adres 
 

Derde tijdvak 
 DUO stuurt de oproep uiterlijk 6 juli naar het opgegeven 

(post)adres 
 
 Op de oproep voor het examen staan de examenlocatie, de 

examendatum en de examentijd vermeld. Wijziging van 
examenlocatie is niet mogelijk. 
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Correctie en beoordeling examenwerk 

 

 Het examenwerk wordt door twee correctoren onafhankelijk 
van elkaar gecorrigeerd 

 

 Cito/Cvte bepalen de normering  

 

 De scores worden door DUO omgezet naar cijfers 

 

 Bekendmaking uitslag 
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Correctie 

 

 Zaterdag 26 juni 2e tijdvak 

 Zaterdag 10 juli 3e tijdvak 

 1e en 2e correctie onafhankelijk van elkaar 

 Beide scores worden vastgelegd 

 Bepaling eindscore 

 Kwaliteitscontroles 
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Normering  

 Cito bepaald normering 

 Opmerkingen door correctoren 

 CvTE stelt vast 
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Omzetting score naar cijfer  

 Ontvangst definitieve normering 

 Verwerking normering 

 Omzetting score naar cijfer 

 Kwaliteitscontroles 
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Nummer Vaknaam 
Lengte 

scoreschaal 
N-term 

19161 Nederlands CSE KB 52 0,6 

19165 Frans CSE KB 43 0,9 

19168 Duits CSE KB 45 1,2 

19171 Engels CSE KB 45 1 

19174 Arabisch CSE KB 48 1,5 

19177 Turks CSE KB 47 0,7 

19180 Spaans CSE KB 44 1,3 

19183 economie CSE KB 51 1,4 

19186 maatschappijkunde CSE KB 56 0,9 

19189 aardrijkskunde CSE KB 54 0,9 

19192 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB 58 1,3 

19195 wiskunde CSE KB 75 0,8 

19198 natuur- en scheikunde 1 CSE KB 66 1,4 

19202 biologie CSE KB 58 0,8 

file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19161_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19165_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19168_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19171_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19174_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19177_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19180_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19183_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19186_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19189_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19192_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19195_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19198_omzettingstabel.htm
file://///fileserver/AfdelingsData/OS/Examendiensten/st-vhm/uitslagen/normeringen/normen 2019/1tv/tabellen/19202_omzettingstabel.htm


Bekendmaking uitslagen 
Tweede tijdvak 

 De vastgestelde cijfers van de aangewezen vakken staan uiterlijk 
vrijdag 2 juli 2021 om 10:00 uur op Mijn DUO. 

 

Derde tijdvak 

 De vastgestelde cijfers van de aangewezen vakken staan uiterlijk 
donderdag 15 juli 2021 om 10.00 uur op Mijn DUO 

 

De verdere gang van zaken, zoals bepaling van de einduitslag en 
uitreiking van het diploma, verloopt volgens het Eindexamenbesluit 
VO 

 

BRON 

De CE-cijfers moeten binnen 2 weken na het vaststellen van de 
uitslag in BRON staan 
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Tips!  

 

 Zorg dat de autorisaties op orde zijn 

 

 Na de sluitingsdatum kunt u geen kandidaten meer aanmelden 

 

 De uitslag gaat via de school. Maak dit ook duidelijk bij de 
kandidaten. Zij hoeven géén contact op te nemen met DUO 

 

 Zorg dat op de uitslagdatum iemand aanwezig en bereikbaar is op 
school 
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Op zoek naar informatie 

 Vragen over token, wachtwoord, aanmelden en inloggen 

    - Helpdesk PDI: 050 – 599 84 40 (werkdagen tot 13.00 uur) 

 

 www.examenblad.nl  

 

 Wijzigingen  : Examens OCW 

     Examendiensten 

     050-5998933 (optie: 3) of  

     mail staatsexamens@duo.nl 

 

 Vragen Bron  : 050-5999000 (van 9.00 – 13.00 uur) 
  ipo@duo.nl  
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