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 Rijksoverheid

 VO-raad

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, 

Marc Mittelmeijer en Fawzia Nasrullah 

college van bestuur 

Voor alle ouders en leerlingen van scholen PCOU Willibrord, staf/Service & Advies 

SterkVO, Ank Jeurissen  

Betreft: eindexamens gaan niet door, schoolexamens wel na 6 april 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 

Vandaag heeft minister Slob tijdens een persconferentie bekendgemaakt dat het 

centrale examen (CE) en het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE in het 

vmbo) dit jaar niet doorgaan. Als bestuurders beseffen wij dat deze maatregel uniek is 

en verstrekkende gevolgen heeft. De gevolgen van dit soort maatregelen kunnen ook 

zorgen voor onzekerheid en onduidelijkheid. Het afronden van jouw middelbare 

schoolcarrière/de schoolcarrière van uw kind(eren) verloopt ineens heel anders dan 

verwacht.  

Wij erkennen, net als de minister dat heeft uitgesproken, dat het niet doorgaan van 

het centrale deel van het examen geen effect heeft op de maatschappelijke waarde 

van het diploma. Onze scholen en docenten werken al jaren met onze leerlingen en 

het niveau wordt niet alleen bepaald door het centrale examen, maar in belangrijke 

mate door de schoolexamens en de voorbereiding daarop. Uit ervaring is in de laatste 

jaren ook gebleken dat het verschil tussen de centrale eindexamens en de 

schoolexamens minimaal is. Op basis van de cijfers die worden behaald tijdens de 

schoolexamens zijn wij uitstekend in staat een volwaardig diploma uit te reiken.  

Op advies van de VO-Raad hebben we besloten dat op scholen van PCOU Willibrord tot 

6 april geen schoolexamens plaatsvinden in fysieke vorm. Scholen hebben daardoor 

ook iets meer tijd en ruimte gekregen om plannen te maken voor het zorgvuldig 

afronden van de schoolexamens. Daarbij wordt in acht genomen dat de minister heeft 

opgeroepen dit zo veel mogelijk op afstand te doen. Als het nodig blijkt om een 

examen op school af te leggen, dan worden hierbij de richtlijnen van het RIVM 

nauwkeurig gevolgd. Daarover wordt u nader geïnformeerd door de school van uw 

kind(eren).  

Wij hebben er als bestuurders alle vertrouwen in dat onze schoolleiders en docenten in 

staat zijn dit tot een goed einde te brengen. We wensen u/jou veel sterkte met het 

voorbereiden van de laatste loodjes rondom het examen in deze hectische en 

bijzondere periode. 

Meer informatie over de examens is ook te vinden op: 

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

