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Geachte bestuurders, schoolleiders en examensecretarissen, 

 

 

In deze weken is ‘een gewone schooldag’ bijna onvoorstelbaar geworden. Uw 

leerlingen met hun ouders en/of verzorgers, hebben samen met hun mentoren, 

begeleiders en leerkrachten een geheel andere voorbereiding op de 

examenperiode dan zij zich hadden voorgesteld.  

Het is uw en ook onze zorg, om de examenkandidaten in de komende 

examenperiode het vertrouwen en de verwachting te geven, dat ze met hun 

capaciteiten en talenten het examen met een goed resultaat kunnen afleggen. 

De Centrale Examens gaan dit jaar niet door, maar de college-examens van de 

Staatsexamens wel. In deze brief informeren we u nader over de college-examens 

en het examenrooster. 

 

College-examens gaan door 

Op 24 maart jl. is in de brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de 

college-examens doorgaan. In deze brief werd aangegeven dat op korte termijn 

een beslissing zou worden genomen over de afname van de college-examens in 

schooljaar 2019-2020 en specifiek over de afname van de schriftelijke college-

examens. Duidelijk is nu dat de schriftelijke, mondelinge en praktische college-

examens dit schooljaar doorgaan. 

 

Met veel van uw collega’s is direct of indirect contact geweest over de college-

examens over onder andere de mogelijkheid om dit schooljaar vast te houden aan 

de schriftelijke college-examens. Wij zijn erg blij dat deze wens alom een zéér 

gewillig gehoor trof en dat we het volgende rooster tot stand hebben kunnen 

brengen.  

 

Planning en rooster 

In het kort is de planning van de examenonderdelen: 

  
• De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag  

25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020. Als bijlage is het 
examenrooster bijgevoegd.  

• Het rooster van de mondelinge en praktische college-examens heeft u 
reeds van DUO toegestuurd gekregen.  
Die examendata veranderen voor uw school niet.  
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• De herkansingen van de schriftelijke college-examens worden in de 
periode van 17 augustus tot en met 20 augustus 2020 afgenomen.  

• De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn 
op 22, 29 augustus en eventueel 5 september 2020. 

 
De examenlocaties 

De examenlocaties voor de kandidaten van het vso zijn in een vroeg stadium 

eerder dit jaar in overleg met DUO vastgelegd. Vaak zijn dat de geschikte lokalen 

en werkplaatsen binnen uw eigen schoolgebouw; soms is dat een examenruimte 

buiten uw schoolgebouw die na overleg met DUO is gekozen. Omdat de 

schriftelijke college-examens op een andere datum plaatsvinden, kan het voor 

een klein aantal scholen betekenen, dat afspraken over deze nieuwe data moeten 

worden gemaakt. Als dat laatste het geval is, dan verzoeken we u dat te doen.  

 

De slaag-zakregeling en de herkansingen  

Zodra er meer informatie is over de aangepaste slaag-zakregeling en de 

herkansingsmogelijkheden, wordt u daarover geïnformeerd.  

 

De voorbereiding op de examens 

De mentoren en leerkrachten zijn er veelal van op de hoogte dat er 

oefenmateriaal voor de schriftelijke college-examens op de site van DUO staat. 

Eveneens is een videofilmpje beschikbaar over het mondeling college-examen. 

 

Vragen en antwoorden 

De Rijksoverheid, DUO - Staatsexamens vo en het CvTE hebben een overzicht 

met vragen en antwoorden samengesteld over de gang van zaken en maatregelen 

rondom de coronacrisis. Dit overzicht wordt op de website van DUO gepubliceerd 

en regelmatig geactualiseerd. Ook na het lezen van deze brief heeft u wellicht 

vragen. De meest handige route is eerst het overzicht met vragen en antwoorden 

te raadplegen. Staat er geen antwoord op uw specifieke vraag, dan ontvangen we 

deze graag via vso@duo.nl. 

 

Meer informatie 

In navolging op deze brief ontvangt u nog informatie over de tijdelijke slaag-

zakregeling voor schooljaar 2019 en 2020 en de herkansingsregeling. We doen 

ons uiterste best, ten behoeve van uw en ook onze leerlingen, om in de komende 

examenperiode al onze examenkandidaten optimale kansen te bieden. Daarvoor 

hebben we elkaar, samen met alle examinatoren en alle andere medewerkers, 

heel hard nodig. Vanwege de gemeenschappelijke inzet en het organiseren van de 

vele zaken die we niet eerder zijn tegengekomen, kan het soms wat anders lopen, 

maar we hebben groot vertrouwen in een goede afloop van een bijzonder 

examenjaar. 

 

We wensen u heel veel wijsheid, sterkte en succes. 

 

Namens het Kernteam Staatsexamens vo, 

 
G. Snoodijk 

manager Staatsexamens vo 
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