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Update 8 | Minister Slob: ‘Schoolexamens gaan door’
Geplaatst: 17 maart 2020, 15.43 uur | Laatst bijgewerkt: 23 maart, 22.30 uur

Toevoeging 23 maart 22.30 uur: We betreuren de onrust die n.a.v. de persconferentie van-
avond landelijk is ontstaan. Verschillende oproepen om schoolexamens wel/niet door te laten 
gaan volgden elkaar in rap tempo op. Wij hebben en houden vertrouwen in de adviezen van 
het RIVM en het kabinet. We blijven dus gehoor geven aan onderstaande oproep van minis-
ter Slob om tot nader order de schoolexamens zoveel mogelijk en onder veilige omstandig-
heden door te laten gaan. Indien een school het vanwege specifieke omstandigheden nodig 
acht, kan hier dus vanaf worden geweken. Houd daarvoor de berichtgeving van de school in 
de gaten.

Op dinsdagmiddag 17 maart maakte minister Slob bekend dat de schoolexamens voor eind-
examenleerlingen zoveel mogelijk door dienen te gaan. In afstemming met het RIVM krijgen 
scholen daarom per direct de ruimte om hun gebouwen weer open te stellen om schoolex-
amens voor eindexamenkandidaten af te nemen, én krijgen scholen de vrijheid schoolexa-
mens op een andere manier af te nemen (bijvoorbeeld mondeling via de telefoon). Onze pri-
oriteit gaat altijd, dus ook in deze situatie, uit naar de gezondheid en het welzijn van al onze 
medewerkers en leerlingen. Binnen dat kader doen onze scholen er alles aan om schoolex-
amens zoveel mogelijk en op een verantwoorde manier door te laten gaan. Daarom dienen 
onze scholen uiteraard ook te voldoen aan de aangescherpte maatregelen van het RIVM: 
zo worden grote groepen bijvoorbeeld vermeden door leerlingen goed te spreiden over de 
school.

Met deze nieuwe informatie gaan onze scholen nu zo snel mogelijk aan de slag. Zij zullen 
jullie z.s.m op de hoogte brengen van de (nieuwe) gang van zaken.

Afstandsonderwijs blijft, ook voor eindexamenleerlingen
In de nationale media is helaas het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de exa-
menkandidaten ook zou (mogen) worden hervat in de schoolomgeving. Dat is absoluut niet 
het geval. Scholen mogen alleen opengaan om, onder strikte voorwaarden, van het RIVM 
examens af te nemen. Onze scholen blijven dan ook gesloten voor alle overige andere on-
derwijsactiviteiten*. Wij richten ons dus nog altijd volledig op het digitale afstandsonderwijs, 
waarin begeleiding en zorg voor alle leerlingen (met extra aandacht voor de eindexamenleer-
lingen) centraal staat. Onze collega’s (en leerlingen) zijn hier deze week al op bewonderens-
waardige wijze voortvarend mee aan de slag gegaan. Daar kunnen we onze waardering niet 
vaak genoeg over uitspreken: ontzettend veel dank daarvoor!

*De opvang van leerlingen met ouders werkzaam in cruciale sectoren blijft natuurlijk gehand-
haafd.

Z.o.z.
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Schriftelijke centrale examens
De schriftelijke centrale examens (start afname: 7 mei) gaan vooralsnog gewoon zoveel mo-
gelijk door. Het ministerie van OCW kan, indien een langere sluiting van de scholen volgt, 
uiterlijk 6 april een heroverweging maken.

Centraal schriftelijke en praktische examens en digitale flexibele examens
De CSPE’s en digitale flexibele examens kennen flexibele afnameperiodes. Daardoor heb-
ben scholen de mogelijkheid deze examens, indien nodig, te verplaatsen naar een later mo-
ment. Houd daarvoor de berichtgeving van de school in de gaten.

De Rijksoverheid heeft een lijst met veel gestelde vragen betreffende het coronavirus en de 
examens opgesteld.
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