
 
 
Het centrale examen vmbo komt dichterbij 
 
Er zijn ongeveer 103.000 leerlingen die net als jij ook eindexamen vmbo gaan doen, dus je bent zeker 
niet de enige.  
De verdeling tussen het aantal leerlingen van de leerwegen is ongeveer als volgt: 

- gemengde en theoretische leerweg (vakmavo): ongeveer 57.000 leerlingen; 

- kaderberoepsgerichte leerweg: ongeveer 28.000 leerlingen; 

- basisberoepsgerichte leerweg: ongeveer 18.000 leerlingen. 
Zo, dan weet je dat ook! 
Bij een examen horen natuurlijk regels en afspraken. Die zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat elke 
examenkandidaat goed kan starten.  Lees dus onderstaande zaken goed door! 
 
1. Op de dag dat je examen doet, moet je ruim op tijd zijn voor een korte uitleg en instructie (15 

minuten). 
2. Alle centrale examens vinden plaats in de gymzaal. 
3. Het is belangrijk dat je thuis voldoende hebt gegeten en gedronken zodat je je goed kunt 

concentreren. 
4. Zorg dat je goed uitgerust bent.  
5. Draag makkelijke, niet te warme kleding (meerdere lagen) en schoenen zonder hakken 

(sneakers). 
6. Wat moet je bij je hebben: 

- twee blauw of zwart schrijvende balpennen; 
- een rekenmachine. Je mag hiervoor geen telefoon gebruiken! 
- iets te drinken en te eten: verpakking dient voor het betreden van de gymzaal verwijderd te 

zijn en mag niet kraken; 
7. Wij zorgen voor woordenboeken en een binas. 
 
Wat mag echt NIET tijdens het examen? 
 Praten en overleggen met medeleerlingen vanaf het startmoment; 
 Inhoudelijke vragen stellen aan surveillanten; 
 Internet gebruiken; 
 Je mobiele telefoons en/of smartwatches in je zak of tas (inleveren dus); 
 De eerste 30 minuten en de laatste 15 minuten de zaal verlaten. 

 

Regels met betrekking tot COVID-19 
Wij volgen ook tijdens de centrale examens de richtlijnen en basisregels van het RIVM.  
Bij symptomen van een examenkandidaat adviseren wij u tijdig contact op te nemen met de 
school/examencommissie: mevrouw E. van Eeden en mevrouw F. Francke 
 

  



Examenroosters 
 

 

GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG (VakMavo) 
 

26-04 t/m 07-05-2021  Meivakantie 

10 t/m 12-05-2021  Lessen volgens rooster 

12-05-2021  Tekenen cijferlijst alle examenkandidaten op klas! (tijdstippen volgen) 

13-05-2021  Hemelvaartsdag 

14-05-2021  Vakantiedag  

17-05 t/m 01-06-2021  Start eerste tijdvak centraal examen  

17-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Nederlands 

18-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen wiskunde 

20-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen maatschappijkunde 

20-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen natuur- scheikunde I 

21-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen economie 

24-05-2021  Pinkstervakantie 

26-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Duits 

26-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen biologie 

27-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Engels 

10-06-2021 ‘s middags Bekendmaking uitslag 

14-06 t/m 25-06-2021  Start tweede tijdvak/herkansingen eerste tijdvak 

14-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak Nederlands 

15-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak wiskunde 

17-06-2021 09.00-11.00 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak maatschappijkunde  

17-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak natuur- scheikunde I 

18-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak economie 

22-06-2021 09.00-11.00 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak Duits 

22-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak biologie 

23-06-2021 13.30-15.30 uur Tweede tijdvak/herkansing eerste tijdvak Engels 

  Diploma-uitreiking (datum en invulling volgen) 

 
  



 

 

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG 
 

26-04 t/m 07-05-2021  Meivakantie 

10 t/m 12-05-2021  Lessen volgens rooster 

12-05-2021  Tekenen cijferlijst examenkandidaten per klas! (tijd volgt) 

13-05-2021  Hemelvaartsdag 

14-05-2021  Vakantiedag 

17-05 t/m 21-05-2021  Lessen volgens (persoonlijk) rooster 

24-05-2021  Pinkstervakantie 

25-05 t/m 03-06-2021  Start eerste tijdvak centraal examen (digitaal) 

25-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen maatschappijkunde 

25-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen natuur- scheikunde I 

27-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen economie 

28-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Engels K4B Let op! 
Examens in 
klassenverband 

28-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Engels K4A 

28-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Engels K4C 

31-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Nederlands K4A Let op! 
Examens in klassenverband 31-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Nederlands K4C 

31-05-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Nederlands K4B 

01-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen biologie 

02-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Duits 

03-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen wiskunde 

16-06-2021 ‘s middags Bekendmaking uitslag 

23 juli 2021!  Laatste examen dag 

  Diploma-uitreiking (datum en invulling volgen) 

 
 

 

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG 
 

26-04 t/m 07-05-2021  Meivakantie 

10 t/m 12-05-2021  Lessen volgens rooster 

12-05-2021  Tekenen cijferlijst alle examenkandidaten per klas! (tijd volgt) 

13-05-2021  Hemelvaartsdag 

14-05-2021  Vakantiedag 

17-05 t/m 21-05-2021  Lessen volgens (persoonlijk) rooster 

24-05-2021  Pinkstervakantie 

25-05 t/m 04-06-2021  Start eerste tijdvak centraal examen (digitaal) 

25-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen natuur- scheikunde I 

25-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen maatschappijkunde 

27-05-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen economie 

01-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen biologie 

02-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen Engels 

03-06-2021 13.30-15.30 uur Centraal examen Nederlands 

04-06-2021 09.00-11.00 uur Centraal examen wiskunde 

16-06-2021 ‘s middags Bekendmaking uitslag 

23 juli 2021!  Laatste examen dag 

  Diploma-uitreiking (datum en invulling volgen) 



 

 

LEERWERKTRAJECT 
 

21-04-2021  Tekenen cijferlijst 

22-04-2021 10.00-12.00 uur Centraal examen Nederlands (digitaal) 

26-04 t/m 07-05-2021  Meivakantie 

10 t/m 12-05-2021  Lessen volgens rooster indien nodig (profielvak) 

13-05-2021  Hemelvaartsdag 

14-05-2021  Vakantiedag 

24-05-2021  Pinkstervakantie 

16-06-2021 ‘s middags Bekendmaking uitslag 

23-07-2021  Laatste examen dag 

Indien een leerling in een ander vak examen doet, volg de data van de basis beroepsgerichte leerweg 

  Diploma-uitreiking (datum en invulling volgen) 

 
 
 
 
  



 
 
 


