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24 maart 2020 

Besluit Aeres VMBO examens 2020 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 
Vandaag heeft het kabinet besloten dat het centraal examen voor middelbare scholieren niet doorgaat 
en definitief wordt geschrapt. Minister Slob heeft tevens bepaald dat de schoolexamens het 
eindresultaat gaan bepalen of een leerling wel of niet is geslaagd. De zak- en slaagregeling volgt zo 
spoedig mogelijk. Wij willen benadrukken dat het diploma een volwaardig diploma is. Het schoolexamen 
omvat alle einddoelen van de verschillende vakken. 
 
Voor alle locaties van Aeres VMBO geldt het volgende: 

- Alle centrale examens (ook CSPE) komen te vervallen. 
- De schoolexamens bepalen het eindresultaat van de leerling. 
- Het afronden van de schoolexamens gaat wél door. Hier is tot begin juni de tijd voor.  
- De nog uit te voeren schoolexamens vinden waar mogelijk op afstand plaats.  
- In die gevallen waar het schoolexamen niet op afstand kan plaatsvinden, wordt deze zo laat 

mogelijk gepland (eind mei, begin juni) en op school uitgevoerd volgens de dan geldende 
RIVM-richtlijnen.  

- Er blijft mogelijkheid tot beroep en herkansing.   
- Zodra er meer duidelijkheid is over de uniforme zak- en slaagregeling wordt dit 

gecommuniceerd. U ontvangt dan van ons een mail. 
- Met het vervolgonderwijs (mbo en havo) zijn landelijk afspraken gemaakt over de 

doorstroom. 
 
Wij realiseren ons dat er nog vragen zijn over deze gang van zaken. Wij hebben het overzicht van de 
leerlingen die nog toetsen moeten maken en zullen op tijd de mogelijkheid bieden om de 
schoolexamens af te ronden. Eerder hebben wij daarvoor 9 april als datum opgegeven, hiervoor wordt 
een andere datum gekozen. Definitief bericht hierover geven wij na 6 april.  

 
Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM zoals die eerder gecommuniceerd zijn. Wij hebben 
begrip voor ouders, verzorgers en leerlingen die dit lastig vinden en benadrukken daarom dat er door dit 
besluit op dit moment geen noodzaak bestaat tot het direct afnemen van de schoolexamens. Ondanks 
deze bijzondere maatregelen hopen en vertrouwen wij erop dat we de schooltijd van onze 
examenleerlingen op een goede manier kunnen afronden.  

 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van Aeres VMBO Ede 
 

De heer M. Dees 
directeur 


