
Webinar CSE 2020/2021
22 maart 2021



Examensecretaris Teamleider vwo Teamleider havo

Esther Haenen Sandra Rijnen Vincent van der Cammen



Wijzigingen CSE 2020/2021

• Tijdvakken 

• Slaag- zakregeling

• Scenario’s

• Data 

• Vragen en antwoorden uit de webinar van 22 maart 2021



Tijdvakken

Tijdvak Start Eind Uitslag

1 17 mei 2021 1 juni 2021 10 juni 2021

2 14 juni 2021 25 juni 2021 2 juli 2021

3 6 juli 2021 9 juli 2021 15 juli 2021

Uiterlijk 30 maart: doorgeven keuze tijdvak 1 en tijdvak 2



Aangepaste slaag- zakregeling – CSE

• Geslaagd indien
• 5,5 gemiddeld voor cse

• Maximaal één 5 voor Nederlands, Engels, wiskunde

• Geen cijfer lager dan 4

• Voldoende of goed voor lichamelijke opvoeding

• Maximaal 2 vakken herkansbaar in plaats van 1



Aangepaste slaag- zakregeling – Totaal

Vak1 Vak2 Vak3 Vak4 Vak5 Vak6 Vak7 gemiddelde

≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

5 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

4 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6,0

5 5 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6,0

4 5 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6,0

• Daarnaast:

Na het CSE mag 1 vak worden weggestreept, dit telt niet mee in het gemiddelde



Scenario’s – 1: alle examens in tv1

Uitslag Herkansingen/ 
herexamen

Definitieve uitslag Ziek/ quarantaine

10 juni Tijdvak 2 2 juli Herkansingen/ 
herexamen in tijdvak 2 
of tijdvak 3



Scenario’s – 2: helft examens tv1, helft tv2

Examens in tijdvak 1

Examens/ herkansingen/ herexamen in tijdvak 2

Uitslag Herkansingen/ 
herexamen

Definitieve uitslag Ziek/ quarantaine

10 juni Tijdvak 2 2 juli Herkansing / herexamen 
in tijdvak 2 of tijdvak 3

Uitslag Herkansingen/ 
herexamen

Definitieve uitslag Ziek/ quarantaine

2 juli Tijdvak 3 15 juli Herkansing / herexamen 
in tijdvak 3



Scenario’s – 3: alle examens in tv2

• Risico: 

• Tijdvak 3 is 4 dagen, teveel herkansingen/herexamens kunnen hier niet worden 
ingepland. Dat zou betekenen dat een leerling dit schooljaar niet kan slagen. 

Uitslag Herkansingen
/herexamen

Definitieve uitslag Ziek/ quarantaine

2 juli Tijdvak 3 15 juli Herkansing / herexamen 
in tijdvak 3*



Conclusies

• De leerling bepaalt zelf, met ouders, welke vakken in welk tijdvak 
worden geëxamineerd.

• Doorschuiven van examens kan betekenen dat een leerling niet kan 
afronden.

• Tussen tijdvak 1 en tijdvak 2 is er beperkte mogelijkheid voor 
leerlingen om lessen te volgen

• 1 vak mag worden weggestreept, telt niet mee voor het gemiddelde, 
komt wel op de cijferlijst

• Uiterlijk 30 maart: document met voorkeuren. Anders bepaalt school.



Belangrijke data

30 maart (uiterlijk) Leerlingen geven keuze voor vakken in tv1/tv2 aan

23 april (uiterlijk) Leerlingen krijgen overzicht van examens in tijdvakken

20 t/m 23 april Mentoren controleren cijferlijsten met leerlingen

26 april (uiterlijk) Leerlingen leveren ondertekende cijferlijst in

30 april Voorlichting leerlingen over cse en ib

10 juni Uitslagbepaling tv1

11 juni Eventueel: doorgeven herkansing voor tv2

2 juli Uitslagbepaling tv2

5 juli Eventueel: doorgeven herkansing tv3

15 juli Uitslagbepaling tv3



Belangrijke websites

• www.mijnexamen.nl
• Belangrijke informatie rondom het CSE

• Persoonlijk examenrooster (overzicht op maat)
• Hulpmiddelen

• Correctievoorschrift (na afloop examen)

• www.lerenvoorhetexamen.nl

• www.examenklacht.nl (vanaf april 2021)

http://www.mijnexamen.nl/
http://www.lerenvoorhetexamen.nl/
http://www.examenklacht.nl/


Diploma uitreiking

• Havo: 21 juli

• VWO: 22 juli



Vragen en antwoorden

• Komt het cijfer dat eventueel wordt weggestreept op de cijferlijst?
• Ja, maar het telt niet mee voor het gemiddelde van de cijfers.

• Welk advies geeft de school t.a.v. tijdvak 1 en tijdvak 2?
• Schrijf je zoveel mogelijk in voor examens in tijdvak 1. Bij uitstel kan het zijn 

dat je, bijvoorbeeld omdat je in tijdvak 2 ziek wordt of in quarantaine moet, in 
tijdvak 3 niet alles kunt inhalen. In dat geval is slagen niet meer mogelijk.

• Worden voor tijdvak 1 en 2 dezelfde normen gebruikt?
• Nee, voor elk tijdvak wordt een nieuwe norm vastgesteld.

• Wordt de tijdvakvoorkeur altijd gehonoreerd?
• Ja, de voorkeur van de leerlingen is leidend.



Vragen en antwoorden

• Welke gevolgen heeft het wegstrepen van een vak voor de toelating 
van een vervolgstudie?
• Dit mag geen gevolgen hebben, dat is een uitspraak van het ministerie.

• Als je in tijdvak 1 een slecht punt hebt gehaald, kun je daarna nog 
aangeven voor een herexamen?
• Ja, dat kan. Leerlingen hebben recht op 2 herkansingen.

• Is de diploma uitreiking in de middag of in de avond?
• De tijd wordt later bekendgemaakt. Datum is in elk geval 21 juni voor havo, 22 

juni voor vwo.



Vragen en antwoorden

• Hoe wordt per vak het eindcijfer berekend?
• Het schoolexamencijfer en het cijfer voor het cse tellen beide voor 50% mee. 

Bij de afronding geldt, dat wanneer het eerste decimaal een 4 of lager is, naar 
beneden wordt afgerond: een 5,49 wordt een 5. Is dat getal een 5 of hoger, 
dan wordt naar boven afgerond: 5,51 wordt 6.

• Hoe vaak mag een examen herkanst worden?
• Een vak mag maar één keer worden herkanst. Een leerling heeft wel recht op 

2 herkansingen, dit zijn dan dus twee verschillende vakken.


