
Gevolgen vervallen centraal examen wegens Corona 

Rotterdam, 25 maart 2020 

Beste leerling van Klas 4, 

Gisteren, dinsdag 24 maart 2020, is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
bekendgemaakt dat het centrale eindexamen in het voortgezet onderwijs dit jaar vervalt. 
Jullie hebben dus geen CSPE en geen Centraal (Schriftelijk) Examen. Dit geldt voor alle 
examenleerlingen in Nederland. 

Misschien ben je blij, misschien ben je teleurgesteld. We hadden in ieder geval  allemaal 
gedacht dat de komende periode anders zou verlopen. De laatste maanden op je middelbare 
school zijn spannend en soms stressvol in voorbereiding naar de examens, maar ook vol met 
leuke en bijzondere momenten.  

In deze brief vertellen we je de belangrijkste gevolgen van de beslissing dat het centrale 
eindexamen niet doorgaat.  

Diploma behalen 
Jullie kunnen nog steeds je diploma behalen!!  Aan de hand van een goede cijferlijst ontvang 
je aan het einde van het schooljaar een volwaardig diploma, waarmee je toegang hebt tot het 
vervolgonderwijs (MBO), zoals je dit normaal ook zou hebben. Dit diploma behaal je op basis 
van de resultaten van je schoolexamens (SE’s). De precieze slaag-/zakregeling hiervoor wordt 
landelijk bepaald en is nog niet bekend. Je kunt dus nu nog niet uitrekenen of je op basis van 
je huidige cijfers geslaagd of gezakt zou zijn. 

Afronden schoolexamen 
Tot en met juni mogen alle scholen nog schoolexamens af nemen. Dit houdt in dat de geplande 
toetsen verspreid zullen worden over deze periode. We zoeken bovendien naar andere 
manieren om deze toetsen op afstand af te nemen, dit merken jullie al. We zullen jullie, in elk 
geval tot en met de meivakantie, niet vragen naar school te komen voor het afnemen van een 
onderdeel van het schoolexamen. Wel zullen we jullie op afstand zo goed mogelijk begeleiden 
bij het voorbereiden van deze toetsen, zoals de docenten nu al doen. 

Daarnaast kijken we heel kritisch of alle toetsen die nog gepland stonden voor het 
schoolexamen nog door moeten gaan. Sommige onderdelen van toetsen zijn eerder in het 
jaar, of in vorige schooljaren, al afgerond. Deze onderdelen zullen we zoveel mogelijk 
laten vervallen of toetsen worden samengevoegd.  



 
 
 
Slagen of zakken 
We willen nog steeds dat  zo veel mogelijk leerlingen zullen slagen voor het diploma. Dat 
betekent dat we bij het afronden van het schoolexamen rekening houden met wat er moet en 
mag van de overheid, maar ook met jullie situatie. Ook als schoolexamens in een andere vorm 
worden afgenomen, krijg je de kans om te laten zien wat je weet en kunt zodat je een cijfer 
krijgt dat hier recht aan doet. 
 
Ben je bezorgd over je kans om te slagen nu schoolexamens anders worden afgenomen of 
komen te vervallen? Neem dan contact op met je mentor om deze zorg te bespreken. 
 
Twijfel je over je slagingskans voor een bepaald vak? Zoek dan contact met de docent van dat 
vak.    
 
Voor leerlingen in een bijzondere situatie geldt dat we snel rechtstreeks contact met hen 
zullen opnemen om de mogelijkheden te bespreken.   
 
Zodra er meer duidelijkheid is, bijvoorbeeld over de planning van je schoolexamens de 
komende tijd, maar ook wanneer het ministerie de slaag-/zakregeling bekend maakt, zullen 
we dat aan jullie doorgeven.  
 
Tot slot 
We zitten met elkaar in deze bijzondere situatie. We gaan er nog steeds van uit dat we aan 
het einde van het schooljaar heel veel leerlingen een diploma hebben kunnen geven! Maak je 
niet al te druk, zorg dat je al je toetsen/opdrachten voor het schoolexamen afmaakt/inlevert 
en geniet ondertussen ook van de vrijheid nu je weet dat het centraal examen niet doorgaat.  
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