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AANDACHTSPUNTEN EN BIJZONDERHEDEN ROOSTER DERDE 

TIJDVAK - JULI  

CvTE, 17 februari 2021 

1 ALGEMEEN 
Het rooster voor het derde tijdvak van juli beslaat vier dagen. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere 

CE’s op hetzelfde tijdstip zijn ingeroosterd. Leerlingen krijgen in het examenjaar 2021 de 

mogelijkheid om twee CE’s te herkansen, ook als deze gelijktijdig zijn ingeroosterd. Voor deze 

laatstgenoemde leerlingen zullen de scholen met ‘quarantaine-oplossingen’ moeten werken.  

 

Uiterlijk in april worden de examensecretarissen via een mailing vanuit Examenblad.nl geïnformeerd 

over de richtlijnen die bij quarantaine-oplossingen in acht genomen moeten worden.    

 

Bij het opstellen van het rooster is rekening gehouden met Caribisch Nederland. Zes vakken, die 

zowel in het eerste als tweede tijdvak met 9.00 u. (Caribisch Nederland: 3.00 u ’s nachts) als 

begintijdstip in het rooster staan, moesten in dit derde tijdvak in de middag worden ingeroosterd. 

Daarnaast geldt dat elke ochtendzitting van een CE dat ook in Caribisch Nederland wordt afgenomen, 

een probleem veroorzaakt bij de afname aldaar. Het aantal examens met een ochtendzitting is om 

deze reden beperkt.  

Gegeven deze randvoorwaarden is het rooster zodanig opgesteld dat het aantal quarantaine-

leerlingen minimaal is.  

 

Correctie-intensieve vakken zijn zoveel mogelijk voorin het rooster geplaatst.  

 

NB   

Normaal gesproken zijn een regulier examen en een bezemexamen op hetzelfde tijdstip ingeroosterd. 

In het eerste en tweede tijdvak geldt dat ook voor geschiedenis-havo en geschiedenis-havo-bezem.  

In dit derde tijdvak zijn geschiedenis-havo en geschiedenis-havo-bezem op verschillende tijdstippen 

ingeroosterd. 

2 AANGEWEZEN VAKKEN  
In het rooster staan ook de aangewezen vakken vermeld.  

Voor de aanmelding van kandidaten voor de aangewezen vakken: zie paragraaf 11.3 van de 

Maartaanvulling/Januari-aanvulling op de Septembermededeling.  

 

Evenals in het tweede tijdvak is voor gl/tl, havo en vwo het aantal aangewezen vakken in dit derde 

tijdvak zoveel mogelijk beperkt. Daardoor zijn er voor gl/tl, havo en vwo minder aangewezen vakken 

dan in eerdere examenjaren gebruikelijk was. Bij bb en kb zijn alle vakken aangewezen. Zie onder 

punt 3. 

 

De aangewezen vakken worden op 9 juli afgenomen op staatsexamenlocaties (dezelfde als in het 

tweede tijdvak) onder verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens vo van het College 

voor Toetsen en Examens (CvTE). 

In het rooster zijn deze vakken aangeduid met: av (= aangewezen vak).   

 

NB 

Anders dan in een tweede tijdvak van een normaal examenjaar, is het CE beeldende vakken gl/tl in 

dit derde tijdvak wel een aangewezen vak. 

3 AANGEWEZEN VAKKEN BB EN KB (PAPIEREN CE’S) 
De papieren centrale examens bb en kb worden op slechts enkele scholen afgenomen. Landelijk 

gezien is er bij de algemene vakken in bb en kb daardoor sprake van kleine aantallen kandidaten. 

Daarom worden in het tweede tijdvak de meeste papieren CE’s en in het derde tijdvak alle papieren 

CE’s als aangewezen vak afgenomen. Daarom zijn in het derde tijdvak alle vakken van bb en kb 

ingeroosterd op 9 juli met de aanduiding av (= aangewezen vak).  

 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021#par73
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De examensecretaris moet de kandidaten van zijn school voor de aangewezen vakken aanmelden (zie 

paragraaf 11.3 van de Maartaanvulling/Januari-aanvulling op de Septembermededeling).  

De examensecretaris zal dus alle bb- en kb-kandidaten die in het derde tijdvak opgaan, moeten 

aanmelden.  

Als de afname voor individuele kandidaten een knelpunt op lijkt te leveren, kan naar een 

maatwerkoplossing worden gezocht. Hiertoe kan de examensecretaris zich wenden tot zijn 

contactpersoon. Dat is dezelfde functionaris van Cito met wie hij over de afname van de aangewezen 

vakken in het tweede tijdvak al contact heeft.    

Mocht u, als examensecretaris, hier vragen over hebben, dan kunt u ook contact opnemen met Cito 

via bbcte@cito.nl.   

4 NIET ALLEEN AANGEWEZEN VAKKEN OP 9 JULI  
Op ‘de dag van de aangewezen vakken’, 9 juli, staan er ook vakken in het rooster die op de scholen 

zelf worden afgenomen, te weten Duits (gl/tl, havo en vwo), Spaans (havo en vwo) en het 

bezemexamen-geschiedenis-havo.  

Hoewel de kans zeer klein is, kunnen er kandidaten zijn die op 9 juli zowel het CE Duits als het CE in 

een aangewezen vak willen afleggen. Idem zowel Spaans als een aangewezen vak. Idem zowel 

geschiedenis-havo-bezem als een aangewezen vak. 

De kandidaat kan dan desgewenst het CE Duits op de staatsexamenlocatie afleggen, waar hij 

diezelfde dag ook het CE in het aangewezen vak van zijn keuze maakt. Idem Spaans. Idem het 

bezemexamen-geschiedenis-havo.  

De examensecretarissen van de scholen met Duits (gl/tl, havo en vwo), Spaans (havo en vwo) en het 

bezemexamen-geschiedenis-havo ontvangen begin april een specifieke mailing vanuit 

Examenblad.nl hierover.  

5 GEEN AFNAMES OP MAANDAG 12 JULI  
In de Kamerbrief van 16 december 2020 en in de Januari-aanvulling op de Septembermededeling was 

nog vermeld dat er rekening gehouden moest worden met de mogelijkheid dat er op maandag 12 juli 

nog afnames (van aangewezen vakken) konden zijn. Dat was voordat het rooster van het derde 

tijdvak bekend was. Met de publicatie van het rooster is duidelijk geworden dat 9 juli de laatste dag 

met afnames in het derde tijdvak is.  

 

 

 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/vlbzhqfzy6y4-mededelingen-over-de/2021#par73
mailto:bbcte@cito.nl

