Aan ouders en verzorgers van eindexamenleerlingen,
Onderwerp: Gewijzigde aanpak examens
Uden, 24 maart 2020

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Tijdens de persconferentie van de overheid zijn er gisteren aangescherpte algemene maatregelen
bekend gemaakt in verband met de coronacrisis. Vrij snel na de bekendmaking van deze maatregelen
werd duidelijk dat de heer A. Slob, minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, vandaag
een gewijzigde landelijke aanpak met betrekking tot het eindexamen zou presenteren.
In deze brief geef ik een korte toelichting op de gewijzigde aanpak en ga ik in op de wijze waarop het
Udens College hiermee om gaat.
De gewijzigde landelijke aanpak eindexamen
• Het centraal examen komt te vervallen voor vmbo, havo, vwo en gymnasium. Dit geldt voor
alle centrale examens, dus ook voor de Centraal Schriftelijk Praktische Examens (CSPE’s) op
het vmbo en de centrale digitale flexibele examens voor het vmbo basis en kader.
• Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van de schoolexamens het diploma halen.
• Scholen krijgen langer de tijd (tot begin juni) om het schoolexamen goed en veilig te
organiseren en af te sluiten.
• Scholen worden opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel
mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om het Programma van
Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
• In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de 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.
De schoolexamens op het Udens College
Bij het opstellen van onderstaande uitgangspunten houden we rekening met het advies om zoveel
mogelijk examens op afstand af te nemen. Ook houden we rekening met de uitkomsten van het
RIVM onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord-Brabant. Deze
uitkomsten worden rond 6 april verwacht.
Voor de organisatie van de schoolexamens op het Udens College komen we tot de volgende
uitgangspunten:
•
•
•

De af te nemen schoolexamens zullen zo veel als mogelijk op afstand plaatsvinden.
De reeds geplande mondelinge en schriftelijke schoolexamens, die op afstand afgenomen
gaan worden, vinden doorgang.
De schoolexamens die in één van onze schoolgebouwen afgenomen moeten worden,
worden vooralsnog opgeschort tot na 6 april.

•
•

•

De, in de loop van vorige week, gewijzigde PTA’s blijven leidend in de nog af te nemen
schoolexamens. Dit geldt alleen voor havo/vwo.
Binnen de ruimte om PTA’s aan te passen, onderzoeken we welke herkansingsmogelijkheden
we aanbieden aan de leerlingen. We houden hierbij rekening met:
1. De wijze van het verzorgen van onderwijs op dit moment en in de komende weken.
2. De nog te ontvangen zak- slaagregeling en de mogelijkheid voor herkansing na afsluiting
van de schoolexamens.
3. De wijziging van de PTA’s ten opzichte van de PTA’s zoals die bij aanvang van het
schooljaar zijn vastgesteld. Dit geldt alleen voor havo/vwo.
Na 6 april nemen we zo spoedig mogelijk een besluit over de schoolexamens die mogelijk
dan nog in één van de schoolgebouwen afgenomen moeten worden. De uitkomsten van het
genoemde RIVM onderzoek geven mede richting aan het te nemen besluit. Deze
schoolexamens kunnen, indien nodig, tot begin juni afgenomen worden. We zullen hiervoor
deze tijd ook zeker benutten.

Beide sectoren (havo/vwo en vmbo) stellen vanuit bovenstaande uitgangspunten een plan op. Zij
zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.
Tijdens de komende periode blijven we volgens de met u gemaakte afspraken onderwijs op afstand
verzorgen. Hierin wil ik benadrukken dat we als school, leerlingen en ouders een gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben.
Ik hoop van harte dat ik middels deze brief een bijdrage kan leveren aan het (gedeeltelijk) wegnemen
van gevoelens van onrust bij leerlingen en bij u als ouders. Als school zoeken we continu het
evenwicht tussen enerzijds de gezondheid van leerlingen en medewerkers en anderzijds leerlingen
optimaal kansen bieden een diploma te halen. Voor alle duidelijkheid, de gezondheid van uw kind en
onze medewerkers staat uiteraard voorop.
De sectoren zullen u nader informeren en geven daarbij aan op welke wijze u contact met de sector
op kunt nemen indien u vragen heeft.
Met hartelijke groet,

A.A.W.M. van Kemenade
directeur-bestuurder

