
 

 

 
 
 
Beste examenkandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s), 
 
 

Zoals jullie ongetwijfeld vernomen hebben, heeft de minister besloten dit schooljaar 
geen Centraal Eindexamen (CE) 2020 af te nemen. De reden van dit besluit is dat er 
in de huidige situatie onvoldoende geborgd kan worden dat leerlingen op een goede 
manier worden voorbereid op het centraal examen. Schoolexamens gaan wel door 
en hierbij hebben de scholen veel vrijheid gekregen om invulling te geven aan deze 
examens. Scholen hebben tot begin juni de ruimte om de schoolexamens af te 
ronden. Om dit op een goede manier te doen heeft de school tijd nodig. We moeten 
rekening houden met de volgende aspecten: 

- Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens een 
volwaardig diploma behalen.  

- Scholen krijgen langer de tijd 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 af te nemen. Waar nodig heeft de 
school de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te 
passen om dit te realiseren. Aanpassingen worden gedaan met instemming 
van de MR. 

- Er komt vanuit de overheid een nieuwe slaag/zakregeling en de beroeps- en 
herkansingsmogelijkheid wordt gewijzigd.   

 
Concreet betekent dit dat de geplande schoolexamens van 25 maart t/m 7 april niet 
doorgaan met uitzondering van NETL debat, ENTL mondeling en muziek. Deze 
laatste gaan door op het afgesproken tijdstip, omdat deze al op afstand 
plaatsvinden. Als een kandidaat zich door de ontstane onrust en onzekerheid echter 
niet goed voorbereid voelt op een van deze schoolexamens, wordt in overleg een 
nieuw afnamemoment aangewezen. Ik verzoek in dat geval de (ouder(s)) van de 
kandidaat contact op te nemen met mw. M. van Horik. 
 
Voor de andere schoolexamens wordt bekeken hoe we dit het beste op afstand 
kunnen examineren waarbij we kijken naar een goede invulling voor iedere leerling. 
Tevens gaan we bekijken of er de mogelijkheid is om (opnieuw) onderwijs op afstand 
te organiseren om de leerlingen nog beter voor te bereiden. We verwachten uiterlijk 
maandag 6 april indien mogelijk eerder, meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. 
 
We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u vragen hebben dan 
kunt u terecht bij de examensecretaris mw. M. van Horik 
(m.vanhorik@willibrordgymnasium.nl).   
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
 
M. van Horik 


