
Veel gestelde vragen en antwoorden over het 

coronavirus en de staatsexamens vo. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen van 
de uitbraak van het coronavirus voor de Staatsexamens vo. 

Deze informatie is bijgewerkt op 3 april 2020; geregeld wordt 
bekeken of er dingen moeten worden gewijzigd of toegevoegd. 

 

1. Algemeen 
 

Gaan de college-examens door en zo ja, welke en wanneer?  

Ja, de schriftelijke, mondelinge en praktische college-examens gaan door. 

-  de schriftelijke college-examens worden afgenomen in de periode van 25 tot en 

met 29 mei 2020. 

-  de mondelinge en praktische college-examens worden afgenomen in de periode 

van 6 juni tot en met 1 augustus 2020. 

Zijn de centrale examens ook voor de staatsexamenkandidaten afgelast? 

Ja. 

Zijn de digitale examens voor het vmbo-bb en het vmbo-kb afgelast? 

Ja. 

 

2. Volledigheid examen / inhoud examen 
 

Wordt bij de mondelinge examens nu ook stof geëxamineerd die eigenlijk alleen 

bij het CE zou worden getoetst? 

Nee, de stofomschrijving voor de college-examens blijft zoals in de vakinformatie 

staat. 

3. Extra voorzieningen 
 

Is het nog mogelijk extra voorzieningen voor het college-examen mondeling aan 

te vragen naast de al aangevraagde, om zo de stress te reduceren (bv: mentor 

aanwezig, antwoorden eerst op papier noteren en dan bespreken)? De 

leerlingen en docenten werken thuis, is de aanvraag later mogelijk? 

Voor het aanvragen van bijzonderheden bij de afname hanteren we de normale 

termijn, dus dit is nu niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk dat de voorzitter met 



de contactpersoon van de school overlegt over wat voor een bepaalde 

kandidaat stressreducerend kan werken, zonder dat dat de exameneisen of het 

verloop van het examen aantast. 

 

4. Vervangend mondeling examen (vmo) 
 

Afgesproken was dat één van mijn kandidaten alles in de vorm van een 

mondeling examen zou doen. Hoe gaat dat nu? 

Er is geen CE, dus er is ook geen vervangend mondeling examen voor het CE. 

Als de afspraak is dat het schriftelijke college-examen in een vmo wordt 

gecombineerd met het mondelinge college-examen, dan blijft dat zo; in dat geval 

wordt er een mondeling college-examen afgenomen dat leidt tot een cijfer voor 

het mondelinge college-examen én een cijfer voor het schriftelijke college-

examen. 

 

5. Normering 
 

Wat gebeurt er met de normering, nu het college-examen het enige cijfer 

oplevert voor slagen of zakken?  

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over. 

 

6. Uitslag 
 

Komen er nieuwe uitslagregels? 

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over. 

 

Wanneer ontvangt een kandidaat de uitslag?  

Als direct na het doen van het laatste mondelinge of praktische college-examen de 

cijfers van al zijn examenonderdelen bekend zijn, krijgt de kandidaat de uitslag 

kort (enkele uren) na dit laatste examenonderdeel. 

Als dan nog niet  de cijfers van al zijn examenonderdelen bekend zijn, ontvangt hij 

de uitslag zo snel mogelijk nadat al zijn resultaten bekend zijn geworden. 

 



Hoe wordt de uitslag berekend?  

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over. 

 

Geldt nog steeds de regel dat het gemiddelde van mijn CE-cijfers minstens 5,5 

moet zijn? 

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over. 

 

Als ik dit jaar een aantal deelcertificaten wil halen en volgend jaar de rest van 

mijn vakken wil doen, welke herkansingsmogelijkheid heb ik dan? 

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over.  

 

7. Uitstel 
 

Krijgen kandidaten uitstel voor het inleveren van hun werkstukken? 

Ja, de uiterste inleverdatum is veranderd van 1 april 2020 in 1 juni 2020. 

De kandidaten moeten alle werkstukken zoals gebruikelijk op papier, in tweevoud 

opsturen naar DUO Examendiensten, afdeling Staatsexamens, postbus 30158, 

9700 LK, Groningen. 

 

8.  Overige vragen 
 

Als een kandidaat afziet van het doen van examen, krijgt hij dan zijn geld terug? 

Hierover zal nog een beslissing genomen worden. 

Kan het betaalde examengeld naar volgend jaar worden verplaatst? 

Nee, dat is niet mogelijk.  

Wat gebeurt er met de geldigheid van een certificaat? Normaal  

is dat 10 jaar geldig, hoe is dat nu? 

Daar verandert niets aan. Resultaten van dit jaar kunnen op de gewone manier 

met resultaten uit vorige en/of komende jaren worden gecombineerd om een 

diploma te behalen; daarbij wordt de standaardtermijn van 10 jaar gehandhaafd. 

Als een kandidaat dit jaar een certificaat haalt, wordt dat dan net als in normale 

omstandigheden door een school in Nederland geaccepteerd? Of verandert daar 



iets aan nu slechts een deel van de examendomeinen is geëxamineerd? 

Nee, daar verandert niets aan. 

Een kandidaat doet dit jaar een paar vakken over, omdat vorig jaar zijn cijfers 

voor het CE te laag waren. Wat gebeurt er nu voor hem? 

Voor het examenjaar 2020 wordt een tijdelijke slaag-zakregeling opgesteld. Op 

korte termijn volgt hier meer informatie over. 

Staatsexamens vo volgt uiteraard de richtlijnen van het ministerie van OCW en 

van het RIVM; ook wordt overlegd met de VO-raad en de PO-raad. 

 

Relevante links 

  
Informatie over het coronavirus 
  
RIVM 

 https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus 
GGD 

 https://ggdghor.nl/ 
  
Informatie over coronavirus en onderwijs 
  
Ministerie van OCW: 

 Veel gestelde vragen over het coronavirus en basis- en speciaal 
onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-
basis--en-speciaal-onderwijs 

 Veel gestelde vragen over het coronavirus en voortgezet 
onderwijs: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-
voortgezet-onderwijs 

 Vragen over onderwijs op 
afstand: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/onderwijs-op-
afstand 

  
PO-Raad: 

 https://www.poraad.nl/corona 
  
VO-raad: 

 https://www.vo-raad.nl/themas/corona 
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