
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, dinsdag 24 maart 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
  
Het nieuws is bijna niet bij te houden. Zojuist de persconferentie van minister Slob gezien. Daarom in deze 
nieuwsbrief de volle aandacht op de eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo.  
De nieuwsbrief is later dan 12 uur. Excuses daarvoor.  
 
Vanuit de persconferentie van minister Slob de volgende opsomming van de door hem genoemde zaken die 
voor heel Nederland gelden: 
 

o Het Centraal Examen CE gaat niet door. 
o Eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar hun 

diploma. Dat is een volwaardig havo of vwo diploma dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs. 
o De eindcijfers worden vastgesteld op basis van de resultaten van het SchoolExamen SE. Er komt een 

nieuwe uniforme zak/slaagregeling vanuit de overheid. Die is in de maak en komt van de overheid.  
o Scholen krijgen meer tijd en ruimte voor de afronding van de SchoolExamens SE’s. in elk geval tot 6 

juni 2020. 
o Nu de focus op SE’s op afstand. Later in de tijd ook SE’s op scholen afnemen met de voorschriften 

van het RIVM als leidende voorschriften. 
o Na 6 juni is er nog een mogelijkheid van beroep en komt er nog een mogelijkheid voor herkansing. 
o Alle eindexamenleerlingen worden opgeroepen nu nog aan het werk te blijven voor school en de 

afronding van de SchoolExamens voor te bereiden. 
o Dit zijn ingrijpende maatregelen in een onzekere tijd.  
o De overheid roept scholen op leerlingen de juiste begeleiding te bieden op weg naar de afronding en 

op weg naar een volwaardig diploma met alle mogelijkheden voor vervolgonderwijs. 
 
Wat betekent dit voor onze eindexamenleerlingen in 5havo en 6vwo?  
 

o ‘Het Centraal Examen CE gaat niet door’.  
Ook voor jullie dus geen centraal examens, geen examens  in de kerk, geen dag van de uitslag op 
woensdag 10 juni 2020. Daarmee zijn jullie een unieke groep leerlingen geworden. Dit is de eerste 
keer sinds 1946 dat dit gebeurt.  

o ‘Eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar hun 
diploma. Dat is een volwaardig havo of vwo diploma dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs’.  
Dat is voor heel Nederland zo en dus ook voor onze eindexamenleerlingen.  

o ‘De eindcijfers worden vastgesteld op basis van de resultaten van het SchoolExamen SE. Er komt 
een nieuwe uniforme zak/slaagregeling vanuit de overheid’.  
Die is in de maak en komt van de overheid. Zodra deze er is, zullen wij deze met alle 
eindexamenleerlingen delen. 

o ‘Scholen krijgen meer tijd en ruimte voor de afronding van de SchoolExamens SE’s. in elk geval tot 6 
juni 2020’.  
Op het Gerrit hebben we de laatste toetsweek voor de eindexamenklassen achter de rug. Dat is fijn.  
We zijn de afgelopen week bezig geweest met de herkansingen die op maandag 6 april gepland 
staan en met de organisatie van een aantal praktische schoolexamens. Daar is reeds over 
gecommuniceerd en daar is al veel voor in werking gezet.  
Er zijn afspraken met eindexamenleerlingen en eindexamendocenten om SE’s in te zien, uitleg te 
krijgen enz. Die afspraken blijven staan zoals ze staan.  
Er ontstaat tussen 6 april en 6 juni nu veel tijd en ruimte.  
We zullen dus nadenken of we zaken anders moeten gaan organiseren.  
En zodra we daar duidelijkheid over hebben, zullen we daarover communiceren. Ga er vooralsnog 
vanuit dat we doen wat nu is afgesproken. Blijf je dus voorbereiden.  
En geef de school even tijd om zaken goed door te nemen en af te stemmen.  

o ‘Nu de focus op SE’s op afstand. Later in de tijd ook SE’s op scholen afnemen met de voorschriften 
van het RIVM als leidende voorschriften’.  



 

Dit heeft voor het Gerrit van der Veen College niet zo heel veel impact en gevolgen. We kunnen onze 
herkansingen en onze praktijkexamens op de juiste wijze mét inachtneming van de RIVM 
voorschriften prima blijven organiseren. 

o ‘Na 6 juni 2020 is er nog een mogelijkheid van beroep en komt er nog een mogelijkheid voor 
herkansing’.  
Dat geldt landelijk, dus ook voor onze eindexamenleerlingen. Hier zal waarschijnlijk nog wel een 
vanuit de overheid opgestelde herkansingsregeling voor komen. Wordt vervolgd zodra hier nieuws 
over is.   

o ‘Alle eindexamenleerlingen worden opgeroepen nu nog aan het werk te blijven voor school en de 
afronding van de SchoolExamens voor te bereiden’.  
Dat geldt dus ook voor de Gerrit-leerlingen. En voor jullie is het dan vooral de focus op de 
herkansingen en de praktijkexamens.  

o ‘Dit zijn ingrijpende maatregelen in een onzekere tijd’.  
En dat geldt ongetwijfeld ook voor onze leerlingen! Houd moed. Jullie maken iets unieks mee en 
zullen voor de rest van je leven de ‘lichting 2020’ zijn. Wij doen er als school alles aan jullie zo goed 
mogelijk te blijven informeren en ondersteunen en begeleiden.  

o ‘De overheid roept scholen op leerlingen de juiste begeleiding te bieden op weg naar de afronding en 
op weg naar een volwaardig diploma met alle mogelijkheden voor vervolgonderwijs’.  
En natuurlijk nemen wij als Gerrit van der Veen College deze oproep zeer serieus en zullen we ons 
uiterste best doen jullie zo goed mogelijk te begeleiden in de afronding op weg naar een prachtig 
diploma.  

 
Een dringende oproep aan alle betrokken bij de eindexamens: geef de school, de mentoren en de 
vakdocenten even de tijd om alle nieuwe informatie op te nemen en te verwerken.  
Geef ons even de tijd alles wat we tot nu toe gedaan hebben en in gang gezet hebben, te beschouwen, te 
inventariseren en te herijken indien nodig.  
We zullen jullie zo goed mogelijk en zo tijdig mogelijk voorzien van nieuwe informatie. Ga ons niet bestoken 
met allerlei mails en vragen. Even pas op de plaats, even rust in de tent en even afwachten.  
 
We gaan het goed regelen met elkaar! 
 
Vandaag even geen andere updates. Morgen wel.  

 
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 

 
  
 
 


