Examenbureau
Posthumalaan 90 , kamer 11.822
3072 AG Rotterdam
T: 088 – 945 30 00
E: examenbureau.vavo@vavorijnmondcollege.nl

EXAMENJAAR 2020-2021
INSTRUCTIE EN CIJFERCONTROLE VOOR DE EINDEXAMENKANDIDATEN MAVO, HAVO EN
VWO
Eindcijfers schoolexamen (SE) controleren:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Controleer of de eindcijfers juist zijn, of je profielwerkstuk vermeld is en of de titel klopt.
Als alles klopt, teken je het controleformulier in het handtekeningvak (geel voor mavo en havo en
rood voor vwo) op de eerste bladzijde en lever je het formulier meteen in.
Als je voor een vak geen eind-schoolexamencijfer hebt (ingevuld in de op 2 na laatste
kolom onder ‘SE’), mag je uiteraard ook niet deelnemen aan het Centraal Examen voor
dat vak!
Is er naar jouw mening iets niet in orde, noteer dat dan onmiddellijk op het daartoe uitgedeelde
controleformulier en lever dit in bij de teamleider.
Er kan géén gebruik worden gemaakt van een in een eerder schooljaar behaald SE-cijfer.
Na 12:00 uur op woensdag 21 april 2021 kunnen er geen wijzigingen en/of klachten meer in
behandeling worden genomen. De cijferlijsten worden dan gereed gemaakt voor verzending naar
DUO.
Op hetzelfde controleformulier (blauw = MAVO, groen = HAVO en geel = VWO) kun je aangeven
dat je stopt met een bepaald vak. Je geeft daarmee aan dat je in dat vak géén examen gaat doen
(en bv gebruik maakt van een vorig jaar behaald eindcijfer). Je SE-cijfer van dit schooljaar voor
dat vak komt daarmee te vervallen.
Als je je profielwerkstuk (PWS) nog niet hebt afgerond, kan je wel examen doen, maar nog niet
slagen. Als je alleen nog je PWS moet afronden, kan je je in het nieuwe schooljaar 2021-2022
inschrijven voor een zogenaamde versnelde procedure: als je je PWS dan naar behoren afrondt,
kan je per 1 december 2021 je diploma behalen.
MAVO en HAVO kandidaten die geen wiskunde in hun pakket hebben, moeten dit
schooljaar een rekentoets gemaakt hebben. Welk resultaat je hebt behaald, maakt niet uit.
Zonder rekenen, geen diploma.

Aanmelden voor het 1e of 2e tijdvak:
Je krijgt de keuze om voor de 1e deelname per vak te kiezen om dit te doen in het 1e of in het 2e tijdvak.
Jouw keuze moet voor vrijdag 23 april 10.00 uur bekend zijn. Als je geen keuze maakt, dan word je
1e deelname voor elk vak gepland in het 1e tijdvak.
Plaats en tijd van de centrale examens (CE):
• Het Centraal Examen begint op maandag 17 mei 2021.
• Alle examens voor MAVO, HAVO en VWO worden afgenomen op onze eigen locatie aan de
Posthumalaan.
• Het rooster is bijgevoegd (blz. 6 en 7).
• Het lokalenrooster per lesgroep wordt t.z.t. op de website gepubliceerd.
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Je plaats in het examenlokaal:
•
•
•
•
•

In het lokaal is je plaats voorzien van een strook (blauw = MAVO, groen = HAVO en geel = VWO)
op alfabet met je persoonsgegevens, adres, examennummer en vak.
Je mag niet op een andere plaats gaan zitten. Dit wordt gezien als fraude.
Kandidaten met tijdverlenging en/of andere faciliteiten zitten in principe in hetzelfde lokaal als hun
lesgroep. Neem bij iedere zitting je toezeggingsbrief mee!
Kandidaten die hun examen op een laptop mogen maken, zitten in het OLC.
Zet altijd je examennummer op je examenwerk!

Wel of niet meenemen naar het examen:
wel:
•
•

•
•

Bij elke zitting je legitimatiebewijs (alleen officiële bewijzen worden geaccepteerd, dus
paspoort, ID bewijs of rijbewijs; een schoolpas is NIET genoeg!) meenemen. Indien je je niet kunt
legitimeren, kan het gemaakte werk ongeldig verklaard worden.
Goed werkend schrijfgerei (neem twee of drie pennen, blauw of zwart, en potloden mee); een
liniaal/geodriehoek, passer, vlakgum en gewone rekenmachine zijn ook toegestaan.
NB het werk dient met pen gemaakt te worden; alleen afbeeldingen mogen met
potlood!! Er mogen geen corrigeermiddelen, zoals correctievloeistof, worden gebruikt.
Toegestane hulpmiddelen; zie hiervoor de bijgeleverde lijst op blz. 5
Eventueel iets te eten en/of te drinken waarvan de verpakking geen hinderlijk geluid maakt (let
op: de ruimte op je tafel is beperkt, dus neem geen grote verpakkingen mee)

niet:
•
•
•

Papier: al het papier wordt door de school geleverd, ook klad!
Etui: je haalt de spullen eruit die je nodig hebt en bergt de etui op in je tas.
Hulpmiddelen die niet toegestaan zijn of door school worden geleverd
(zie de lijst op blz. 5; wat niet expliciet is vermeld, is niet toegestaan).

Regels tijdens examenzittingen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je jas moet je op de stoel naast je hangen. Petten en mutsen moeten afgezet worden.
Je tas moet je onder de tafel naast je neerzetten. Je telefoon moet helemaal uit en in je tas.
Je mag geen mobiele telefoon, noch een smartwatch, noch een gewoon horloge, noch
Google glasses of enige andere apparatuur in je zak of om je arm hebben, ook geen
uitgeschakelde. In het lokaal is een klok aanwezig. Als je betrapt wordt op het overtreden van
deze regel, word je uitgesloten van het gehele examen.
Je mag je uitgeschakelde telefoon, smartwatch en andere waardevolle spullen in een afgesloten
kleine tas of plastic zak doen die je onder je tafel zet.
NB een tas waarin een telefoon toch afgaat, wordt in bewaring genomen.
In en rond de examenlocatie wordt GSM detectieapparatuur gebruikt en surveillanten kunnen je
verzoeken de inhoud van je tas en/of broekzakken e.d. te laten zien.
Te laat: tot uiterlijk een half uur ná het begin van een examenzitting word je nog toegelaten tot
het lokaal. Het examenwerk dient wel op het gewone eindtijdstip te worden ingeleverd. Kom je
nóg later, dan kan je niet meer worden toegelaten.
Kandidaten die te laat komen, worden in de gang opgevangen en worden door een surveillant één
voor één naar hun lokaal gebracht.
Op z’n vroegst één uur na aanvang van de examenzitting mag je het lokaal verlaten.
Wil je gebruik maken van het toilet, steek dan je hand op en wacht tot er een surveillant met je
meeloopt. Het eerste uur en de laatste 30 minuten van de zitting is er géén
toiletbezoek mogelijk.
Heb je iets nodig (bijv. papier), steek dan je hand op en wacht tot er een surveillant naar je
toekomt.
Heb je iets nodig uit je tas (bijv. iets uit je etui), wacht dan tot een surveillant toezicht houdt als
je je tas opent.
Er mogen géén hulpmiddelen vóór, tijdens en/of na een zitting van andere kandidaten
worden gebruikt en/of (uit)geleend.
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•

Wanneer je klaar bent, steek je je hand op en wacht je tot een surveillant je werk inneemt. Let
er op dat je alles inlevert! Het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat je alles
inlevert!!! Dus ook de bijlagen die bij het examen zijn uitgereikt en óók je kladpapier!
• Plaats op elk antwoordvel je naam en examennummer, op het eerste blad tevens je
handtekening.
Dit geldt ook voor de bijlage(n).
• De opgaven en kladpapier met je antwoorden mogen pas ná afloop van de zitting meegenomen
worden. Voor diegenen die eerder vertrekken en toch de opgaven na afloop van de zitting willen
meenemen, geldt: vermeld je naam op de opgaven en na de zitting worden ze buiten het lokaal
gebracht.
LET OP:
• Bij bedrog volgt uitsluiting voor het examen!
• Alleen de tijdwaarneming op de klok van de zaalleider is officieel geldend.

Voor overige regels verwijzen wij je naar het Examenreglement 2020-2021 van het VAVO Rijnmond
College.

Afwezigheid/ziekmelding:
•

•

Indien je niet kunt deelnemen aan de zitting van het Centraal Examen waarvoor je bent
aangemeld, door ziekte of een andere ernstige onvoorziene omstandigheid, dien je je van
tevoren, dus vóór de aanvang van de betrokken examenzitting, af te melden bij de administratie
van het VAVO Rijnmond College:
088 - 945 3000 of 088 – 945 4444
Voor elke zitting moet je je opnieuw afmelden!
Indien de reden voor afwezigheid een geldige is, kan het gemiste examen alsnog worden afgelegd
in het tweede of het derde tijdvak van het Centraal Examen (zie roosters blz. 7 en 8)

Mijneindexamen.nl
Ook dit schooljaar worden eindexamenkandidaten door het College voor Toetsen en Examens (CvTE)
geïnformeerd via mijneindexamen.nl. Deze mobiele website/app biedt op maat informatie aan over
het centraal examen. Voorbeelden hiervan zijn het gepersonaliseerde examenrooster, te gebruiken
hulpmiddelen en correctiemodellen na afname. Ook algemene info, regels en tips zijn in de app te
vinden. Mijneindexamen.nl is optimaal voor de smartphone, maar ook geschikt voor de laptop.

Uitslag van het examen:
MAVO, HAVO en VWO (eerste tijdvak)
Op donderdag 10 juni 2021 worden om 13.00 uur de cijfers bekend gemaakt via de app en kan je
zien of je geslaagd bent of dat je certificaten behaald hebt of dat je gezakt bent. (NB. Aan deze
publicatie kunnen geen rechten ontleend worden).
Eerder dan voornoemde dag en tijd zijn er geen uitslagen bekend, dus ga niet bellen naar je
docent(en) of het Examenbureau!
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Tweede tijdvak (1e afname en/of herkansing)
•
•

•
•

Vanaf donderdag 10 juni na de bekendmaking van de uitslag tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021
vóór 12:00 uur kun je je aanmelden voor de herkansing door een ingevuld
aanmeldingsformulier in te leveren bij de administratie.
Je mag voor 2 vakken aan de herkansing deelnemen, alleen als je dit jaar opgaat voor een
diploma, ongeacht het resultaat. Inhalen en herkansen kan in uitzonderingsgevallen worden
gecombineerd; overleg hierover met de mensen van het Examenbureau.
Het 2e tijdvak is van maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni en ALLE vakken worden
afgenomen op de Posthumalaan 90, Rotterdam (zie rooster blz. 7)
Er worden examentrainingen georganiseerd. Het rooster is op de website gepubliceerd.

Uitslag 2e tijdvak:
Op vrijdag 2 juli 2021 wordt vanaf 13.00 uur via de app bekendgemaakt of je geslaagd bent,
certificaten hebt behaald of gezakt bent. (NB. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend
worden).
Eerder dan voornoemde dag en tijd zijn er geen uitslagen bekend, dus ga niet bellen naar je
docent(en) of het Examenbureau!

Derde tijdvak (herkansingen)

• Vanaf vrijdag 2 juli na de bekendmaking van de uitslag 2e tijdvak tot uiterlijk maandag 5 juli
vóór 12:00 uur kun je je aanmelden voor de herkansing in het 3e tijdvak.
• Je mag in totaal 2 vakken herkansen, alleen als je dit jaar opgaat voor een diploma. Heb je in het
2e tijdvak 1 of geen herkansing gemaakt, dan mag je je aanmelden voor het 3 e tijdvak.
• Het 3e tijdvak is van dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli 2021. Deze examens worden
afgenomen op de Posthumalaan 90, Rotterdam (zie rooster blz. 8)
Uitslag 3e tijdvak:
Op donderdag 15 juli 2021 wordt vanaf 13.00 uur via de app bekendgemaakt of je geslaagd bent,
certificaten hebt behaald of gezakt bent. (NB. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend
worden).

Diplomering voor geslaagden na het 1e en 2e tijdvak en ophalen certificaten:
MAVO: 13 juli
HAVO 5X en HAVO 5i: 13 juli
HAVO 5: 14 juli
VWO: 14 juli
Kan je niet bij de diplomering zijn, dan kan je nog langskomen om je cijferlijst/diploma op te halen op
vrijdag 16 juli tot 12.00 uur bij het Examenbureau, 1e verdieping, kamer 822, Posthumalaan
90, 3072 AG Rotterdam. Dit is de laatste mogelijkheid voor de zomervakantie! Als je dan
verhinderd bent, maar je hebt een kopie nodig van je cijferlijst voor je vervolgopleiding, dan mag een
familielid een kopie van je cijferlijst op komen halen, alleen op bovenstaand tijdstip.
Na de zomervakantie in de week van maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september 2021 kan je je
cijferlijst/diploma alleen tussen 10.00 en 12.00 uur ophalen. Kandidaten moeten zich dan eerst
melden bij de balie op de 11e verdieping.
Vanaf maandag 6 september is het Examenbureau is dagelijks weer geopend tussen 9.00 en 15.00
uur.
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Hulpmiddelen toegestaan bij het Centraal Examen 2021 MAVO, HAVO en VWO.
Hieronder staat een overzicht van welke hulpmiddelen tijdens het examen gebruikt mogen worden.
Door middel van * wordt aangegeven dat de school voor het hulpmiddel zorgt, voor de andere ben je
zelf verantwoordelijk voor het meenemen. Andere dan de aangegeven hulpmiddelen zijn niet
toegestaan.
Bij alle schriftelijke examens is een eendelig verklarend woordenboek Nederlands (zelf meenemen) en
een eenvoudige rekenmachine (zelf meenemen) toegestaan.
Elektronische woordenboeken zijn niet toegestaan.
MAVO
wiskunde
Frans
Duits
Engels
Spaans
nask 1 en 2

“windroos” / geometrische driehoek
woordenboek F/N en N/F
woordenboek D/N en N/D
woordenboek E/N en N/E
woordenboek S/N en N/S
BINAS-kgt informatieboekje voor nask 1 en nask 2, 2e editie

HAVO/VWO
Engels
Frans
Duits
Spaans
aardrijkskunde
scheikunde
natuurkunde
biologie
wiskunde A, B en C
beco/m&o
economie

woordenboek E/N en N/E òf woordenboek E/E
woordenboek F/N en N/F
woordenboek D/N en N/D
woordenboek S/N en N/S
het gebruik van een atlas is NIET toegestaan
Binas 6e druk óf Sciencedata (grafische rekenmachine is NIET toegestaan)
Binas 6e druk óf Sciencedata (grafische rekenmachine is NIET toegestaan)
Binas 6e druk óf Sciencedata (grafische rekenmachine is NIET toegestaan)
grafische rekenmachine
grafische rekenmachine is NIET toegestaan
grafische rekenmachine is NIET toegestaan

Kort samengevat: tijdens het eindexamen zorgt de school alleen voor de verschillende papiersoorten
waarop het examen gemaakt moet worden. Meegenomen hulpmiddelen worden tijdens de zitting
gecontroleerd op ongeoorloofde aantekeningen!
Voor de andere genoemde hulpmiddelen, zoals BINAS, woordenboeken, geodriehoek, windroos,
grafische rekenmachine of gewone rekenmachine ben je zelf verantwoordelijk!
Toegestane grafische rekenmachines in 2021:
Texas Instruments
TI-84 Plus T, de basisversie met LED lampje

TI-84 Plus CE-T vanaf versie OS 5.1.5
TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) , vanaf
versie OS 4.4.0.532

Casio
fx-9860Gll (SD): OS 2.11 en hoger

HP
HP Prime, mits voorzien van
de meest recente
Nederlandse examenstand

fx-CG20: OS 3.12 en hoger
Fx-CG50: OS 3.50 en hoger

Oudere types zijn niet meer toegestaan.
Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd
door een examenstand welke vlak voor aanvang van de examenzitting onder toeziend oog van een surveillant dient te
worden ingesteld.
Het is niet toegestaan dat de kandidaat tegelijkertijd de beschikking heeft over twee grafische rekenmachines. Aansluiten
van de machine op het lichtnet of andere apparatuur is verboden.

NB Er is géén mogelijkheid om hulpmiddelen van school te lenen
Andere dan bovengenoemde hulpmiddelen zijn verboden!
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ROOSTER TIJDVAK 1 CENTRALE EXAMENS 2021
ma 17 mei

MAVO

HAVO

VWO

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Nederlands

bedrijfseconomie

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

09.00-12.00

09.00-12.00

geschiedenis (oud programma)
geschiedenis (nieuw programma)

geschiedenis

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

wiskunde

Engels

Frans

9.00-11.00

9.00-12.00 OLC

aardrijkskunde

kunst

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Frans

Nederlands

biologie

9.00-11.00

09.00-12.00

09-00-12.00

maatschappijkunde

aardrijkskunde

filosofie

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

nask1

natuurkunde

Engels

09.00-11.30

09.00-12.00

Duits

maatschappijwetenschappen

di 18 mei

wo 19 mei

do 20 mei

vr 21 mei

di 25 mei

13.30-15.30

13.30-16.30

economie

Nederlands

09.00-11.00
geschiedenis

wo 26 mei

13.30-16.00

13.30-16.30

Frans

economie

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

biologie

wiskunde A
wiskunde B

scheikunde

09.00-12.00

9.00-11.30

filosofie

Duits

09.00-11.00
Duits

do 27 mei

13.30-15.30

13.30-16.30

Engels

biologie

9.00-12.00

vr 28 mei

aardrijkskunde

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

tekenen

economie

natuurkunde

09.00-12.00

9.00-12.00 OLC

maatschappijwetenschappen

kunst

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Spaans

scheikunde

management & organisatie

13.30-16.00

13.30-16.00

Spaans

Spaans
Arabisch

ma 31 mei

di 1 juni
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ROOSTER TIJDVAK 2 CENTRAAL EXAMEN 2021

ma 14 juni

MAVO

HAVO

VWO

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.30

Nederlands

Frans

Nederlands

9.00-12.00

9.00-12.00

geschiedenis (oud programma)
geschiedenis (nieuw programma)

geschiedenis

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

wiskunde

bedrijfseconomie

scheikunde

9.00-11.00

9.00-12.00 OLC

aardrijkskunde

kunst

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

tekenen

Nederlands

biologie

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

maatschappijkunde

aardrijkskunde

filosofie

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.00

nask1

natuurkunde

Engels

9.00-11.30

9.00-12.00

Duits

maatschappijwetenschappen

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

economie

economie

wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C

di 15 juni

wo 16 juni

do 17 juni

vr 18 juni

ma 21 juni

di 22 juni

9.00-11.00

9.00-12.00 OLC

geschiedenis

kunst

13.30-16.30

13.30-16.30

scheikunde

economie

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

Duits

maatschappijwetenschappen

aardrijkskunde

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

biologie

wiskunde A
wiskunde B

natuurkunde

9.00-12.00

9.00-11.30

wo 23 juni

filosofie

Duits

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

Engels

biologie

management & organisatie

do 24 juni

9.00-11.30

Aangewezen vak op
staatsexamenlocaties

Arabisch

do 24 juni

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

op school

Spaans

Spaans

Spaans

vr 25 juni

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

op school

Frans

Engels

Frans
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ROOSTER TIJDVAK 3 CENTRAAL EXAMEN 2021

di 6 juli

wo 7 juli

do 8 juli

MAVO

HAVO

VWO

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

Nederlands

Nederlands
kunst

Nederlands

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

geschiedenis
aardrijkskunde

scheikunde
biologie
geschiedenis (nieuw programma)

scheikunde
natuurkunde
geschiedenis

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

wiskunde

economie

wiskunde B

13.30-15.30

13.30-16.30

13.30-16.30

nask1
biologie
maatschappijkunde

natuurkunde
filosofie
aardrijkskunde
wiskunde A

9.00-11.00

9.00-12.00

9.00-12.00

economie

wiskunde B

kunst
economie

13.30-15.30

13.30-16.00

13.30-16.00

Engels
Frans

Engels
Frans

13.30-16.30
bedrijfseconomie
maatschappijwetenschappen
vr 9 juli
Aangewezen vakken op
staatsexamenlocaties

biologie
wiskunde A, C
management & organisatie
maatschappijwetenschappen

Engels
Frans

13.30-16.30
aardrijkskunde
filosofie

9.00-11.00

9.00–11.30

Spaans
tekenen

Arabisch

vr 9 juli

13.30-15.30

13.30-16.00

Afname op school

Duits

Duits
Spaans

13.30-16.30
geschiedenis (oud programma)
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13.30-16.00
Duits
Spaans

