
 

Diploma-uitreiking: donderdag 9 juli 2020, tijd volgt. 
 

 

► 

Belangrijke data in de aanloop naar het centraal examen 2020 
 

Vrijdag 14 februari 2020   Deadline inleveren definitief profielwerkstuk (havo / vwo) 
      (let op: eindbeoordeling < 3,5 betekent “gezakt”) 
Vrijdag 13 maart 2020   Deadline inleveren LOB-portfolio (vmbo-tl) > tot 17u00! 
 
Week 12-2020 
Maandag 16 maart - 
vrijdag 20 maart 2020  Toetsweek 3 (SE-III) 
 
Maandag 23 maart 2020  Publicatie inhaalrooster SE-III (via mail) 
 
Woensdag 25 maart 2020 
Vrijdag 27 maart 2020  Inhalen gemiste toetsen uit SE-III 
 
Maandag 30 maart 2020  Cijfervergadering vavo VISTA Heerlen (examenklassen) 
 
Dinsdag 31 maart 2020  10u00 – 13u00 
     Uitreiken cijferoverzichten vmbo-tl, havo, vwo (D2.05) 
 
     10u00 – 13u00 
     Bekendmaking herkansingsmogelijkheden (D2.05) 
     Inschrijven voor herkansingen in D2.05 (uiterlijk tot 13u00!). 
 
     16u00 
     Publicatie herkansingsrooster (D2.05 & via mail) 
 
Donderdag 2 april 2020 
Vrijdag 3 april 2020  Herkansingsperiode voor examenkandidaten. 
 

●●●●●●●●●●● ● ● ● EINDE VAN HET SCHOOLEXAMEN ● ● ● ●●●●●●●●●●● 
 
Dinsdag 7 april 2020  15u00 – 16u00 

Publicatie resultaten herkansingen online via EduArte. 
Controleer zelf goed de resultaten! 

. 
Woensdag 15 april 2020  15u00 
     Centrale voorlichting organisatie examen (grote collegezaal, E0.24). 
     Tevens uitreiken overzicht SE-resultaten (tot 15u30 in D2.05). 
 
 tot uiterlijk 15u30! (vanaf 15u31 is inruilen niet meer mogelijk!) 

Schriftelijk & persoonlijk melden in ruimte D2.05 voor welk(e) vak(ken) je deelneemt aan het 
centraal examen of terugvalt op een eerder behaald eindcijfer (inruil). Als je niets doorgeeft, 
ben je automatisch voor elk ingeschreven vak aangemeld voor het centraal examen en ver-
valt een eerder behaald eindcijfer! 

 
Donderdag 7 mei 2020 - 
woensdag 20 mei 2020 Centraal Examen 2020 (Eerste Tijdvak) 
 
Woensdag 10 juni 2020 Bekendmaking normering Eerste Tijdvak 
    Vanaf uiterlijk 14u00 wordt iedereen gebeld. 
 
Maandag 15 juni 2020 
Donderdag 18 juni 2020 Centraal Examen 2020 (Tweede Tijdvak: herexamens). 
 
Vrijdag 26 juni 2020 Bekendmaking normering Tweede Tijdvak 

Vanaf uiterlijk 14u00 bellen we uitsluitend kandidaten die een examen hebben ge-
maakt in het tweede tijdvak. 

 

Donderdag 11 juni 2020 
Tot uiterlijk 11u00 kunnen kan-
didaten zich persoonlijk 
inschrijven voor één (1) 
herexamen. Na 11u00 is dit niet 
meer mogelijk. 


