
 

 

Zutphen, 24 maart 2020 
 
 
Betreft: vervallen centraal examen en afronding schoolexamen 
 
 
Geachte (ouders van) leerlingen uit mavo 4, havo 5 en vwo 6, 
 
 
Vanmorgen heeft onderwijsminister Slob bevestigd dat het CE (centraal examen) dit jaar komt te 
vervallen. Het behalen van het diploma gebeurt nu op basis van het  SE (schoolexamen). De overheid 
heeft een website waarop veelgestelde vragen over het examen worden beantwoord. Hiermee lijkt 
definitieve helderheid te zijn ontstaan over het verloop van het examenjaar, hoewel sommige details 
nog moeten worden ingevuld. Het is prettig voor u en ons om te weten waar we aan toe zijn. Middels 
deze brief stel ik u op de hoogte van de vervolgstappen die wij gaan nemen om het schoolexamen op 
een veilige en gedegen manier af te ronden. 
 
Planning schoolexamens 
De aanvankelijke eis dat de schoolexamens vóór half april moesten worden afgerond, is vervallen. In 
plaats daarvan moeten de schoolexamens nu begin juni afgerond zijn. Vanmorgen verstuurde ik reeds 
het bericht dat alle schoolexamens die op school zouden plaatsvinden, vanaf morgen 25 maart worden 
uitgesteld. Desalniettemin willen we alle leerlingen die gisteren en vandaag een schoolexamen hebben 
gemaakt, complimenteren met de manier waarop dat is gegaan. Alle leerlingen hebben zich 
voorbeeldig aan de richtlijnen gehouden en zo op een rustige en veilige manier de tentamens kunnen 
maken. Dit geeft ons vertrouwen voor de resterende tentamens die nog op school moeten worden 
afgelegd. 

Schoolexamens die ‘op afstand’ staan ingepland, kunnen wel doorgang vinden. Hierbij gaat het 
met name over de mondelinge tentamens die gepland zijn tussen 30 maart en 3 april. Een aantal 
mondelinge tentamens kan worden omgezet van een ‘fysiek’ mondeling, naar een gesprek op afstand. 
Indien dit het geval is, neemt de betreffende docent hierover contact op. 

Voor examens die op school worden afgenomen hebben we besloten meer tijd te nemen. Voor 
het opnieuw inplannen hanteren we een lijn die al eerder is ingezet. Ten eerste bekijken we op welke 
wijze het PTA, inclusief overleg met medezeggenschap en onderwijsinspectie, kan worden aangepast 
aan de nieuwe situatie. Daarbij is het uitgangspunt om zoveel mogelijk op afstand te doen. We snappen 
goed dat niet elk vak en elk onderwerp zich daarvoor leent. Ten tweede maken we, voor de 
schoolexamens die echt op locatie moeten worden georganiseerd, gebruik van de geboden verlenging 
van de schoolexamenperiode tot begin juni. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de vorderingen 
in deze planning. 

Normaal gesproken hebben alle leerlingen recht op één herkansing van een onderdeel uit de 
derde SE-periode. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de herkansingsregeling voor het totale 
schoolexamen er landelijk uit gaat zien. Daarom zullen wij op een later moment een beslissing nemen 
over de invulling van de herkansingen SE3 en het tijdstip waarop we dit afnemen. 

Ten slotte zijn er nog individuele leerlingen die werk moeten inhalen, omdat zij 
toetsmomenten hebben moeten missen. Met hen zullen we individueel kijken welke onderdelen nog 
openstaan en op welke wijze en welke datum dit kan worden ingehaald. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens


In de komende tijd zijn de docenten beschikbaar om de leerlingen te helpen in de 
voorbereidingen op de laatste schoolexamens. Dat kan zowel collectief als individueel. 
 
Nadere informatie: slaag-/zakregeling en herkansingsmogelijkheden 
Voor de afronding van het examen geeft de minister hopelijk op korte termijn al een regeling op basis 
waarvan we kunnen bepalen wanneer leerlingen geslaagd zijn. Zodra we hier meer over weten, 
informeren wij u. Daarnaast zal ook meer informatie volgen over de algemene beroeps- en 
herkansingsregeling, die zal gelden voor alle examenkandidaten in Nederland. 
 
Ten slotte 
We leven in een indrukwekkende periode. We hebben dan ook alle begrip voor de onrust en 
onzekerheid die dit met zich meebrengt bij zowel leerlingen, ouders, als collega’s. Des te bijzonderder 
is het om te zien hoe iedereen zich blijft inzetten om er het beste van te maken.  
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we er met elkaar (leerling, ouder(s), mentor, vakdocenten en 
schoolleiding) voor gaan zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen met een zo’n goed mogelijk diploma dit 
schooljaar gaan afsluiten.  
 
Verdere berichtgeving volgt spoedig. We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte. Mochten jullie 
(leerling of ouder) vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, neem dan gerust contact met ons 
op.  We hopen dat er vanaf nu een periode van relatieve rust intreedt, waarin we de gemaakte aanpak 
kunnen gaan uitvoeren. We wensen jullie daarbij veel succes. 
 
Mede namens Teamleiders, Coördinatoren, 
Met vriendelijke groet, 
 
Nadine Kuipers 
Rector 
Baudartius College Zutphen 
 
 
 
 
 


