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Inleiding  
Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over de uitwerking van de 
maatregel1 dat het centraal examen in het schooljaar 2019-2020 niet door gaat. 
Onderstaande informatie is alleen van toepassing op leerlingen in de eindexamenklassen. 
Dit document wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is. Wij vragen uw 
begrip dat informatie onder de omstandigheden nog kan wijzigen. 
 
Samenvatting maatregelen voor vo: centraal examen gaat dit jaar niet door 

• Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de 
centraal praktische examens (cpe’s), centraal schriftelijk en praktische examens 
(cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. 

• Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma 
behalen.  

• Het schoolexamen moeten worden afgemaakt.  
• Er komt een nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 en de 

mogelijkheden voor een procedure voor een herkansing worden onderzocht. 
• Al het bovenstaande geldt ook voor het voortgezet algemeen volwassenonderwijs 

(vavo). 
• Staatsexamenkandidaten kunnen net als reguliere leerlingen dit jaar een diploma 

of certificaat behalen. Het college-examen gaat door. 
• De uiterste aanmelddatum voor het hbo en wo is verplaatst van 1 mei naar 1 juni. 
• De uiterste aanmelddatum voor het mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei. 

 
Diplomabeslissing 

• De beslissing of een leerling geslaagd of gezakt is, kan op dit moment nog niet 
worden genomen.  

• Scholen moeten nadere informatie over de nieuwe slaag-zakregeling voor 
schooljaar 2019-2020 afwachten voordat zij de diplomabeslissing kunnen nemen. 
 

PTA & eindtermen  
1. Eindtermen van de eindexamenklassen 

• De eindtermen die normaal gesproken in het centraal examen worden getoetst 
hoeven, nu het centraal examen komt te vervallen, niet aan het PTA te worden 
toegevoegd.  

• De eindexamenleerlingen ronden conform het PTA de schoolexamens af. 

 
1 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D11480 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05514&did=2020D11480


• In het PTA dienen minimaal de verplichte eindtermen van het schoolexamen 
(de eindtermen die in de examenprogramma’s voor de verschillende vakken 
zijn voorgeschreven voor het schoolexamen) te zijn opgenomen. 

2. Aanpassen van het PTA 
• Resterende schoolexamens mogen, met inachtneming van de richtlijnen van 

het RIVM, fysiek op school worden afgenomen.  
• Indien nodig kan het PTA worden aangepast, waarmee het onder andere 

mogelijk is om toetsen in een andere vorm af te nemen, bijvoorbeeld via 
(beeld)bellen.  

• Na een eventuele aanpassing van het PTA moeten minimaal de voor het 
schoolexamen verplichte eindtermen nog steeds zijn opgenomen.  

• Voor aanpassingen van het PTA is instemming van de MR nodig. Tevens moet 
de wijziging gemeld worden bij de inspectie.  

• Dit is een bijzonder examenjaar. De oproep aan scholen is om op een 
verantwoordelijke en zorgvuldige manier om te gaan met de geboden ruimte 
(zoals het aanpassen van het PTA).  
 

Slaag-zakregeling, herkansing en beroep 
1. Slaag-zakregeling 

• Er volgt zo snel mogelijk een nieuwe slaag-zakregeling voor het schooljaar 
2019 – 2020.  

• Hierbij zal zo veel mogelijk worden uitgegaan van de huidige regeling en de 
weging van de diverse vakken daarin.  

2. Gespreid/vervroegd examen & vakken op een hoger niveau 
• Bij de publicatie van de nieuwe slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 

zal ook worden ingegaan op de situatie van leerlingen die een ander 
examentraject volgen, zoals gespreid examen, vervroegd examen en vakken 
op een hoger niveau. Dit geldt ook voor de vragen die leven rondom leerlingen 
in het voortgezet speciaal onderwijs, kandidaten van het staatsexamen vo en 
het vavo. 

3. Herkansingen  
• De herkansingen die in het PTA zijn opgenomen, kunnen in de komende 

periode worden afgerond, waarna de eindcijfers voor de verschillende vakken 
worden vastgesteld. 

• In overleg met belanghebbende partijen wordt de mogelijkheid en 
organiseerbaarheid van een aanvullende herkansing bezien. Dit betreft een 
herkansingsmogelijkheid die plaatsvindt na afronding van de schoolexamens 
conform het PTA en de vaststelling van de eindcijfers en is bedoeld voor 
leerlingen die op basis van hun schoolexamencijfers gezakt zouden zijn.   

• Scholen en leerlingen worden zo snel mogelijk geïnformeerd over of en zo ja in 
welke vorm deze toets er komt. 

 
Staatsexamens 

• Jaarlijks nemen ongeveer 9000 kandidaten deel aan het staatsexamen vo, van 
wie een groot deel afkomstig is van het voortgezet speciaal onderwijs (vso).  

• Ook voor kandidaten die deelnemen aan het staatsexamen geldt dat zij dit 
schooljaar hun diploma of certificaten kunnen behalen.  

• Het centraal schriftelijk examen gaat, net als voor het reguliere vo, niet door en 
het diploma of het certificaat wordt gebaseerd op de resultaten van de college-



examens (bij de staatsexamens is geen sprake van een schoolexamen maar van 
een college-examen).  

• Het college-examen gaat door.  
• Over de vorm van de college-examens (in het bijzonder de afname van het 

schriftelijke college-examen) wordt nog een beslissing genomen en worden 
kandidaten zo snel mogelijk geïnformeerd.  

 
Het Caribisch deel van het Koninkrijk 

• Ook voor de scholen in Caribisch Nederland, voor zover zij geen gebruik maken 
van de examens van de Caribbean Examinations Council (CXC), geldt dat het 
centraal examen vervalt.  

• De landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten maken gebruik van een gedeelte van 
de Nederlandse centrale examens voor de afsluiting van hun voortgezet 
onderwijs. Er volgt verdere afstemming met de ministers van onderwijs  van deze 
landen over de inzet van de Nederlandse centrale examens.  

• Op Bonaire worden daarnaast ook staatsexamens afgenomen. Er wordt op dit 
moment bezien op welke wijze de staatsexamens vo daar kunnen worden 
afgenomen.  
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