Examenloket
Vraagbaak in onzekere tijden

Soorten vragen
In willekeurige volgorde en zonder kwantitatieve gegevens:
• Verduidelijking van onduidelijkheden
• Bevestiging van wat men dacht begrepen te hebben
• Hypothetische casussen
• Echte casussen, concrete problemen (die gelukkig vaak geen
problemen blijken te zijn…)

Voordat ik verder ga
• 2020 was bijzonder, 2021 is weer bijzonder qua examens
• Normaal slaagt 85% gewoon in één keer
• Dit jaar slaagt wellicht een lager percentage gewoon in één keer, maar
stel dat dit nu 75% is…..
• Dan zijn de maatregelen vooral bedoeld om die 25% over de streep te
krijgen
• Maar het verlaagt wel ook bij die 75% een beetje de stress
• Het worden dit jaar geen ‘coronadiploma’s’, want het merendeel zal
gewoon aan de normale eisen voldoen èn er is niets zichtbaar op de
cijferlijst

Regelgeving 2021
• Toevoeging van nieuw tijdelijk hoofdstuk aan Eindexamenbesluit vo
• 7 maatregelen, t.w.
➢Termijn afsluiten digitale examens, profielvak en keuzevakken naar
laatste dag voor zomervakantie (23 juli)
➢Later aanleveren schoolexamencijfers (1 dag van te voren ipv 10)
➢Niet doorgaan cspe; beroepgericht profielvak wordt afgesloten met
schoolexamen
➢tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 dagen
➢derde tijdvak in juli op school

Regelgeving 2021 (vervolg)
➢Twee herkansingen
➢Aanpassing slaag/zakregeling:
- het eindcijfer van één vak wordt niet betrokken bij de
uitslagbepaling indien dat nodig is om de leerling te laten slagen;
dat vak kan geen kernvak zijn
- voor de 5,5 regel in de beroepgerichte leerwegen telt het secijfer op 1 decimaal van het beroepsgerichte profielvak mee

Veel vragen
•
-

Servicedocument verheldert veel, maar roept ook vragen op:
Compensatie van alle onvoldoendes?
Mag je ook het pws ‘duimen’?
Hoe bereken je het combinatiecijfer in de GL?
Telt het ce van het ‘geduimde’ vak nu wel of niet mee in de 5,5 regel?
Is er een minimumcijfereis voor vakken die buiten beschouwing worden gelaten?
In andere woorden: kun je een 3 ‘duimen’?
• Doordenking van de gevolgen leidt tot vragen:
- Als het combinatiecijfer alleen uit het pws bestaat en je ‘duimt’het pws, is er dan
nog een combinatiecijfer?
- En als er dan geen combinatiecijfer meer is, wat zet je op de cijferlijst en meld je
in BRON?

Nog meer vragen
• Is wiskunde bij havo CM een kernvak?
• Wat zijn überhaupt de kernvakken?
• Kan je echt een voor het profiel of schoolsoort kernmerkend vak
buiten de uitslagbepaling houden?
• Heeft dat gevolgen voor de doorstroomrechten naar het
vervolgonderwijs?
• Blijft 16 juni gehandhaafd als dag waarop de N-term voor de digitale
vakken bekend wordt gemaakt?

En nog meer…….
• Mogen leerlingen die in het eerste jaar gespreid examen zitten ook
twee herkansingen maken?
• En leerlingen die vervroegd examen doen op grond van artikel 37a
EB?
• Mogen het pws en kunstvakken inclusief ckv buiten beschouwing
worden gelaten?
• Mag de deadline van 23 april (leerlingen moeten aangeven in welk
tijdvak ze examen willen doen) ook eerder worden gelegd?
• Mag je in het tweede tijdvak al herkansen, terwijl je ook examens
voor de eerste keer aflegt?

…..en nog meer…..
• Kan iemand cum laude slagen als er een cijfer buiten beschouwing
wordt gelaten?
• Gelden alle maatregelen ook voor het leerwerktraject?
• Mag je ook een extra vak buiten beschouwing laten èn een vak
duimen (dus twee vakken ‘wegstrepen’)?
• Mag je ook een voldoende eindcijfer buiten beschouwing laten?
• Komt er een vierde tijdvak?
• Moeten we ook aan DUO melden wanneer welke leerlingen examen
gaan doen?

Samenloop met maatregelen 2020
• Als er bij de uitslagbepaling dit jaar een vak is betrokken dat vorig jaar
is afgesloten (artikel 37a EB) met een SE heeft de leerling vrijstelling
voor de 5,5 regel. Ook al herkanst hij dit jaar dat vak door een CE te
maken.
• En hoe zit het als hij vorig jaar al een RV toets heeft gemaakt?
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