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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 30ste april 2021 ter 
uitvoering van artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en 
v.s.b.o. en artikel 22, tweede lid, het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.  
(Ministeriële regeling afwijking centrale examens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. schooljaar 2020-
2021) 

____________ 
 

De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, 
 
 Overwegende: 
 
dat in de maand maart van 2021 de besmettingen als gevolg van het SARS-CoV-2 virus, welke 
de ziekte COVID-19 veroorzaakt, fors zijn gestegen; 
 
dat de regering maatregelen heeft afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan; 
 
dat de regering zo veel mogelijk tracht de eindexamenprocedure te behouden en dat 
voorbereidingen op de examens zoveel mogelijk doorgang vinden; 
 
dat de meeste schoolexamens reeds zijn afgenomen; 
 
 Gelet op: 
 
artikel 33, derde lid, van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o en artikel 22, 
tweede lid, het Landsbesluit landsexamen v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o.; 
 
 

Heeft besloten: 
 
 

Artikel 1 
Herkansingen centrale examens vwo en havo 2021 

 
1. In afwijking van artikel 41, eerste lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en 

v.s.b.o. hebben de kandidaten in het schooljaar 2020-2021 recht om in drie vakken herkansing 
te doen. 

2. In afwijking van artikel 27, tweede lid, onderdeel a van het Landsbesluit landsexamen v.w.o., 
h.a.v.o. en v.s.b.o. hebben de kandidaten in het schooljaar 2020-2021 recht om in drie vakken 
herkansing te doen. 

 



62 
 

 - 2 - 
 
 

 
Artikel 2 

Vaststelling van de uitslag van eindexamens v.w.o en h.a.v.o.  
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 36, derde lid van het Landsbesluit eindexamens 
v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de definitieve uitslag het eindcijfer 
van één vak buiten beschouwing worden gelaten door de kandidaat, met dien verstande:  
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt; 
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een 

kandidaat hierdoor kan slagen; 
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld met inbegrip van het resultaat van 

het vak dat buiten beschouwing is gelaten; 
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing 

kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten 
beschouwing worden gelaten; 

e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing is op kandidaten voor wie in 
het schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald. 
 

 Artikel 3 
Vaststelling van de uitslag van landsexamens v.w.o. en h.a.v.o. 

 
Onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid van het Landsbesluit landsexamens 
v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. kan bij de vaststelling van de uitslag het eindcijfer van één vak 
buiten beschouwing worden gelaten, met dien verstande: 
a. dat dit niet voor de kernvakken geldt; 
b. dat dit los staat van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet als een 

kandidaat hierdoor kan slagen; 
c. dat op de cijferlijst alle resultaten worden vermeld dus ook het resultaat van het vak 

dat buiten beschouwing is gelaten; 
d. dat vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen niet buiten beschouwing 

kunnen worden gelaten. Het combinatiecijfer, daarentegen, kan wel buiten 
beschouwing worden gelaten; 

e. dat de onderdelen a tot en met d alleen van toepassing is op kandidaten voor wie in 
het schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald. 

 
Artikel 4 

Examens vsbo 2021 
 

1. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het 
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het 
voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal  
examen voor het sectorprogramma van de praktisch kadergerichte leerweg en de 
praktisch basisgerichte leerweg. 
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2. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het 
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het 
voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal  
examen voor de vakken Nederlands, Mens en Maatschappij 1,2 en Nask1 van de 
praktisch kadergerichte leerweg en de praktisch basisgerichte leerweg. 

3. In afwijking van artikel 3, eerste lid en artikel 7, tweede lid onderdelen b en d van het 
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o., omvat het eindexamen voor het 
voorbereidend secundair beroepsonderwijs in het schooljaar 2020-2021 geen centraal  
examen voor de vakken Papiamentu, Mens en Maatschappij 1,2, Nask1 en Nask2 van 
de theoretisch kadergerichte leerweg. 

 
Artikel 5 

Cijferbepaling sectorprogramma vsbo 
 

In afwijking van artikel 35, tweede lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o. 
en v.s.b.o., wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de praktisch basisgerichte 
leerweg door het gemiddelde van het cijfer van het schoolexamen en het centraal 
praktijkexamen bepaald, waarbij het cijfer voor het schoolexamen tweemaal wordt 
meegerekend en het cijfer voor het centraal praktijkexamen éénmaal. 
 

Artikel 6 
Inwerkingtreding 

 
Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de 
datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 11 maart 2021 en vervalt op 31 juli 
2021. 
 

Artikel 7 
Citeertitel 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling afwijking centrale examens 
v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. schooljaar 2020-2021. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 30 april 2021 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap,  
Cultuur en Sport, 

S. J.CROES 
 
 

Uitgegeven de 27ste mei 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH  
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TOELICHTING behorende bij de Ministeriële regeling afwijking centrale examens 
v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. schooljaar 2020-2021 
 
Algemeen 
In de maand maart van 2021 zijn de besmettingen als gevolg van het SARS-CoV-2 virus, 
dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, fors gestegen en hebben daartoe geleid tot een 
tweede golf met duizenden actieve gevallen. De regering heeft maatregelen afgekondigd 
om de verspreiding van het virus tegen te gaan door wederom een “lockdown” te 
introduceren. Desondanks streeft de regering ernaar dat voorbereidingen en de afname 
van examens zoveel mogelijk doorgang vinden. De meeste schoolexamens zijn reeds 
conform de geldende regelingen afgenomen. 
 
Stakeholders 
Deze ministeriële regeling met algemene werking is voorgelegd aan de 
uitvoeringsorganisatie Onderwijs en Wetenschap, de schoolbesturen, het 
Expertisecentrum voor Toetsen en Examens, de Inspectie Onderwijs en de 
beleidsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. De 
inhoud is echter reeds bij circulaire medegedeeld. Het gaat om de Circulaire inzake 
maatregelen coronavirus en de eindexamens vwo/havo en v.s.b.o. schooljaar 2020-2021 
d.d. 18 januari 2021 en de tweede Circulaire inzake maatregelen coronavirus en de 
eindexamens vwo/havo en v.s.b.o. schooljaar 2020-2021 d.d. 11 maart 2021. 
 
Financiële paragraaf 
Deze regeling leidt tot besparingen voor wat betreft de afname van het centraal  examen voor 
het voorbereidend secundair beroepsonderwijs (v.s.b.o.) voor wat betreft het sectorprogramma 
van de praktisch kadergerichte leerweg en de praktisch basisgerichte leerweg. De mogelijke extra 
kosten in verband met het inzetten van gecommitteerden bij de drie herkansingsmogelijkheden 
bij het hoger algemeen voorbereidend onderwijs en het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs worden door de voornoemde besparing ruimschoots gecompenseerd.  
 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
De kandidaten hebben conform artikel 41, eerste lid van het Landsbesluit eindexamens 
v.w.o., h.a.v.o. en v.s.b.o. recht om in één (1) vak herkansing te doen. Om de kandidaten 
meer kans op slagen te bieden gezien de heersende mondiale situatie en die op Curaçao 
in het bijzonder ter bestrijding van de COVID-19pandemie, is ervoor gekozen de 
herkansingsmogelijkheden uit te breiden met twee (2) om te komen tot een totaal van 
maximaal drie (3) herkansingsmogelijkheden. Deze uitbreiding geldt ook voor de 
kandidaten die de landsexamen afleggen. 
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Artikel 2 
Naast het bepaalde in artikel 36, derde lid van het Landsbesluit eindexamens v.w.o., 
h.a.v.o. en v.s.b.o. kan de kandidaat bij het bepalen van de definitieve uitslag het 
eindcijfer van één (1) vak buiten beschouwing laten. Bij deze bepaling gelden de 
volgende voorwaarden. 
- Deze mogelijkheid geldt niet voor de kernvakken, namelijk Nederlands, Engels en 

wiskunde.  
- Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden en kan worden ingezet 

als een kandidaat hierdoor alsnog kan slagen.  
- Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, dus ook het resultaat 

van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.  
- Wanneer één vak buiten beschouwing wordt gelaten, betekent dit dat het volledige 

resultaat buiten beschouwing blijft bij bepaling van de uitslag. Het is niet mogelijk 
om, wanneer een vak zowel een schoolexamen als centraal examen heeft, slechts één 
van deze onderdelen weg te laten bij de bepaling van de uitslag. De resultaten van het 
weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst, zodat het totale 
vakkenpakket en de behaalde resultaten van de kandidaat inzichtelijk blijven.  

- Daarnaast moet het vakkenpakket van de kandidaat in zijn geheel (inclusief het vak 
dat niet wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen 
vormen. De mogelijkheid om het eindcijfer van een vak buiten beschouwing te laten 
in de uitslagbepaling kan dus niet worden gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te 
compenseren.  

- De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak dat geen kernvak is. Dit vak 
hoeft dus geen centraal examen te hebben.  

- Vakken of onderdelen die het combinatiecijfer bepalen worden niet afzonderlijk 
buiten beschouwing gelaten; het combinatiecijfer zelf mag, daarentegen, wel buiten 
beschouwing worden gelaten.  

- Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op kandidaten voor wie in het schooljaar 
2020-2021 de uitslag wordt bepaald. Kandidaten moeten voor alle vakken het 
volledige eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige schoolexamen en het 
centraal examen hebben gemaakt.  

 
Artikel 3 
De bepaling in artikel 2 geldt ook voor de kandidaten die het landsexamen afleggen. 
Zie toelichting bij artikel 2. 
 
Artikel 4 
Naar aanleiding van de heersende situatie rondom de COVID-19-maatregelen en gelet op het 
feit dat de discrepantie tussen de cijfers van het centraal examens en de schoolexamens de 
afgelopen jaren minimaal is, is besloten het centraal examen betreffende het sectorprogramma 
voor het voorbereidend secundair beroepsonderwijs voor de praktisch kadergerichte leerweg 
(pkl) en de praktisch basisgerichte leerweg (pbl) dit schooljaar te laten vervallen.  
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Artikel 5 
Normaliter wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de praktisch 
kadergerichte leerweg (pkl) van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs bepaald 
door: 
1. de cijfers van het centraal praktijkexamen en het centraal  examen te middelen, 
2. het gemiddelde dat berekend is bij stap 1 op te tellen met het cijfer van het 

schoolexamen, 
3. de som die berekend is bij stap 2 te delen door het cijfer 2.  
 

De normale pkl-formule: EINDCIJFER =( 
�CSEcijfer+CPEcijfer2 � + SEcijfer

2
 )              

 
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de 
praktisch kadergerichte leerweg (pkl) bepaald aan de hand van het rekenkundig 
gemiddelde van het schoolexamen en het centraal praktijkexamen 
 

Pkl-formule voor schooljaar 2020-2021: EINDCIJFER =( 
(SEcijfer+CPEcijfer)

2
 )   

 
Normaliter wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de praktisch 
basisgerichte leerweg (pbl) van het voorbereidend secundair beroepsonderwijs bepaald 
door: 
1. de cijfers van het centraal praktijkexamen en het centraal  examen te middelen,  
2. het gemiddelde dat berekend is bij stap 1 op te tellen met 2x het cijfer van het 

schoolexamen, 
3. de som die berekend is bij stap 2 te delen door het cijfer 3.  
 

De normale pbl-formule: EINDCIJFER =( 
�CSEcijfer+CPEcijfer2 � +(2xSEcijfer)

3
 )              

 
 
Voor het schooljaar 2020-2021 wordt het eindcijfer van het sectorprogramma voor de 
praktisch basisgerichte leerweg (pbl) bepaald aan de hand van gemiddelde van het 
schoolexamen en het centraal praktijkexamen, waarbij de weging van het SEcijfer is 
66,6% en de weging van het CPEcijfer is 33,3%. 
 

Pbl-formule voor schooljaar 2020-2021  EINDCIJFER = ( (2xSEcijfer)+CPEcijfer
3

)    
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Artikel 6 
Deze regeling treedt in werking met terugwerkende kracht tot en met 11 maart 2021, 
daar de examenperiode reeds is begonnen ten tijde van de totstandkoming van 
onderhavige regeling. Voorts wordt bepaald dat de regeling vervalt op de laatste dag 
van het schooljaar 2020-2021. 
 
 

 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap,  
Cultuur en Sport, 

S. J.CROES 
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