
Den Haag, 25 maart 2020 
  
Aan: alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers, alle medewerkers. 
  
Centrale examens gaan niet door 
Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat het centrale examen dit schooljaar komt te vervallen. 
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit 
kabinetsbesluit geeft scholen de tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te af te 
sluiten. Op onze school zijn de schoolexamens vrijwel helemaal afgesloten. Een enkele leerling moet 
nog een onderdeel afmaken. 
Dit betreft een uitzonderlijke maatregel in een uitzonderlijke situatie.  Wij buigen ons in de komende 
dagen over de vraag hoe deze richtlijn op zorgvuldige wijze kan worden uitgevoerd. De veiligheid en 
gezondheid van onze leerlingen en medewerkers komen daarbij steeds op de eerste plaats. 
  
Diploma op basis van schoolexamens 
Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Het 
kabinet biedt scholen de ruimte om langere tijd te besteden aan de afronding van het schoolexamen. 
Opgeroepen wordt om in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op 
afstand te organiseren. De mogelijkheid bestaat dat het Programma van Toetsing en Afsluiting wordt 
aangepast. Indien dit het geval is, dan wordt dit ter instemming aan de MR voorgelegd en gemeld bij 
de Inspectie. 
  
Wat betekent dit voor de examenleerlingen. 
De gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Het ministerie moet nog een slaag-zakregeling 
vaststellen om te bepalen wie geslaagd en gezakt is. 
Ook is het nog niet duidelijk hoe we om moeten gaan met herkansingen. Leerlingen die op basis van 
de SE cijfers niet geslaagd zijn, zullen zich afvragen of ze nog een herkansing krijgen. Normaal zou de 
herkansing van het Centraal Examen (tijdvak2) vanaf 15 juni zijn. Dat is nu niet meer aan de orde. De 
minister heeft aangegeven dat er in elk geval een herkansingsmogelijkheid komt. Dat zal dus een 
herkansingsmogelijkheid zijn binnen het SE. Wat de ruimte voor onze school hierbij is, weten we nog 
niet. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we iedereen nader informeren. 
  
Overstap naar het vervolgonderwijs 
Er wordt in overleg met het vervolgonderwijs gekeken hoe studenten die dit jaar instromen, binnen 
de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding. 
Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-/slaagregeling en de herkansingen. 
  
Tot slot 
Wij realiseren ons ten zeerste dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor onze leerlingen, voor 
onze medewerkers en de ouders/verzorgers. Wij gaan ons inspannen om de maatregelen nader uit 
te werken en we zullen iedereen hierover zo spoedig mogelijk verder informeren. 
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