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Vragen en antwoorden schoolexamen 2020 
 

1. Mijn toets in de toetsweek/mondeling/schoolexamen is niet doorgegaan. Wat nu? 
Minister Slob heeft gezegd dat de verplichte schoolexamens doorgang kunnen vinden, waar het 

kan online. Alle nog resterende SE-toetsen van toetsweek 3 staan gepland van 6 tot en met 9 

april. Er zijn toetsen die online afgenomen kunnen worden en toetsen die op school afgenomen 

moeten worden. De planning van de toetsen inclusief tijden staat in Zermelo/SOM. 

Houd Zermelo dus goed in de gaten.  

 

Alle online lessen voor examenleerlingen tot aan de meivakantie zullen gericht zijn op het 

kansrijk herkansen van het SE en om de overstap richting de vervolgopleiding zo soepel 

mogelijk te laten verlopen.   

 

2. Help, ik heb een schoolexamen gemist en moet dit nog inhalen! 
Van 6 tot en met 9 april zullen de inhaaltoetsen worden afgenomen voor leerlingen die toetsen 

gemist hebben. Zie voor de planning Zermelo/SOM. 

 

3. Waarom worden de schoolexamentoetsen nu al afgenomen? Immers, er is tijd tot 1 juni 

om alles goed af te ronden. En waarom wordt er niet gekozen voor een (veel) langere 

periode om de toetsen af te nemen? 
Voor de examenleerlingen moet er ruim de tijd worden genomen om alle schoolexamens op een 

goede manier af te sluiten. Dit houdt in dat er ruimte moet zijn voor het maken van alle nog 

openstaande SE-toetsen van toetsweek 3, inhaaltoetsen en, na de meivakantie, de 

herkansingen. Daarnaast is er ruimte nodig voor leerlingen die door bijzondere omstandigheden 

toch niet alles op tijd kunnen afmaken; er zullen immers leerlingen zijn die door het coronavirus 

(uiteindelijk de aanleiding voor dit alles) niet op de ingeplande momenten alle toetsen kunnen 

maken. 

Ook is het voor de docenten van belang dat er voldoende tijd is voor het maken van toetsen, 

inhaaltoetsen en herkansingen. En we moeten in de planning rekening houden met het feit dat 

er genoeg nakijktijd is voor alle (inhaal)toetsen en herkansingen. 

Als we ons dan realiseren dat er bovendien twee weken meivakantie wegvallen, waarin 

leerlingen geen toetsen kunnen maken, blijkt de deadline van 1 juni toch een stuk dichterbij 

dan in eerste instantie lijkt. 

Kortom, als we de genoemde factoren op een rijtje zetten, is het logisch om te starten op 

maandag 6 april. 

 

4. Waarom kiest het Griftland College voor toetsen op school én voor online toetsen?  
Als er een goede manier zou zijn om alle toetsen online af te nemen, zouden we dat doen. 

Echter, dat is heel lastig. In feite heeft dat met één belangrijk element te maken, namelijk dat 

toetsen moeten worden afgenomen onder gelijke omstandigheden/condities voor alle leerlingen. 

En aan die voorwaarde is nog niet te voldoen bij het online afnemen van toetsen. Immers, er is 

geen toezicht op de leerlingen bij het maken van de toetsen. Van een betrouwbaar, eerlijk 

cijferbeeld kan dan bijna geen sprake zijn. Voor kleine groepen is dit te doen via Teams en pas 

als wij een waterdicht systeem hebben zullen we dit gaan organiseren voor grotere groepen. 

 

5. Wat zijn de voorwaarden om je diploma te halen nu het CE afgelast is? 
Nu het CE afgelast is, zijn de resultaten van de schoolexamens tot en met toetsweek 3 leidend 

voor het verkrijgen van een diploma voor mavo, havo en vwo. Aan de volledige slaag-

zakregeling (onder welke voorwaarden ben je nu geslaagd of gezakt?) wordt nu gewerkt op het 

ministerie, deze moeten we afwachten.  
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6. Wat doen jullie eraan om zo veilig en schoon mogelijk de toetsen af te nemen op 

school? 
We hebben een protocol opgesteld (Protocol schoolexamens en corona) waarin we aangeven 

welke voorzorgsmaatregelen we als school nemen om ervoor te zorgen dat de schoolexamens 

op een goede, veilige en schone manier verlopen. Wij hebben al volgens dit protocol gedraaid 

en dit ging naar tevredenheid. 

 

7. Blijft de slaag/zak-regeling hetzelfde of wordt deze aangepast?  
Op dit moment is dat niet bekend; de verwachting is dat minister Slob daar op korte termijn 

een uitspraak over doet. Op het moment dat dit bekend wordt, zullen we dat uiteraard met 

jullie delen. 

  

Omdat het CE vervalt, bekijken we het SE nu op een vergelijkbare wijze. Dit houdt in dat iedere 

leerling naast alle toetsen ook al het andere werk in orde moet hebben. Dus ook LO en andere 

praktische opdrachten! Pas als aan alle eisen is voldaan, en de slaag/zak-regeling duidelijk is, 

dan kunnen we officieel bepalen of iemand is geslaagd of gezakt. 

Wij verwachten dat, na de bepaling van de uitslag, er voor de gezakten nog een 

herkansingsmogelijkheid zal komen. Deze zal dan in juni moeten plaatsvinden. 

 

8. Hoe zit het met de herkansingen? Wanneer zijn ze, hoeveel herkansingen zijn er per 

leerling mogelijk? Is het ook mogelijk om cijfers te verbeteren, ook als je geen 

onvoldoendes hebt?  
Door het wegvallen van het CE vervalt 50% van het examencijfer. De school moet zorgen dat 

alle domeinen worden getoetst. Om hieraan op een goede manier invulling te geven, gaan wij 

uit van een uitgebreidere herkansingsregeling: 

1. Alle examenleerlingen hebben recht op vier herkansingen. Per vak wordt aangegeven 

welke toetsen uit het examenjaar herkansbaar worden gesteld. Dit overzicht volgt. Er 

kunnen maximaal twee herkansingen bij hetzelfde vak gedaan worden. Uitzondering 

hierop zijn:  
a. van de vakken uit het examenjaar die geen CE kennen (bijvoorbeeld IT&Design, 

NLT) kan maar één herkansing worden gekozen.  

b. Toetsen luistervaardigheid kunnen alleen herkanst worden indien deze al zijn 

afgenomen. Leerlingen die de eerste afname hebben gemist, doen hun inhaal-

luistervaardigheid tegelijk met de herkansers in mei. Daarna is herkansen van 

luistervaardigheid niet meer mogelijk.  

c. Reeds eerder gemaakte herkansingen mogen opnieuw herkanst worden.   

2. Leerlingen die vanwege disciplinaire redenen een 1 hebben gekregen, mogen deze toets 

alsnog herkansen. Dit geldt als één van de vier herkansingen. 

3. Nog openstaande Pass/Fail-toetsen uit het PTA komen te vervallen.  

4. Ook een aantal andere PTA-toetsen komt te vervallen, zie de tabel op de volgende 

pagina.  

5. Ook als je geen onvoldoendes hebt mag je vier herkansingen aanvragen.  

  

https://www.griftland.nl/wp-content/uploads/2020/04/Protocol-schoolexamens-en-corona-3.pdf
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Vervallen toetsen 

Klas Vak Per. Oorspr. 

gepland in 

week 

Toets- 

code 

Domein-

code 

Toets-

omschrijving 

Weging 

SE 

4 mavo Frans 4 12 ST6 K/2 Examenidioom 10 

4 mavo Engels 4 12 ST6 MVT/ 

K/3, K/4, 

K/7 

Boektoets 3 + 

vocab 

10 

5 havo Frans 4 14 S7 A Voca du bac en 

signaalwoorden 

10 

5 havo NL&T 3 tw3 S7 A t/m E Medische 

beeldvorming. 

De PO levert nu 

het gehele cijfer 

voor SPO7 

16 

5 havo Duits 4 13 S7 A, D Examenidioom/ 

Leesvaard./ 

Vraagzinnen/ 

Signaalwoorden 

10 

6 vwo Frans 4 14 S10 A Signaalwoorden / 

Examenvoca 

10 

6 vwo Gesch. 3 tw3 S12 A, B Herhalen tijdvak 

1 t/m 10 incl. 

Historische 

contexten  

De Opstand en 

Verlichting en 

Revoluties 

14 

Het is dus zaak om op tijd contact op te nemen met je vakdocent of mentor om te 

bepalen wat de juiste stappen zijn. Blijf daarom contact zoeken en online lessen 

volgen om bij te blijven voor de vakken die je evt. nog wilt inhalen. 

9. Tijdpad    
Van 6 tot en 

met donderdag 9 april 

Alle openstaande toetsen uit toetsweek 3 en alle 

inhaaltoetsen worden afgenomen in deze periode. 

De planning inclusief tijden staat in Zermelo/SOM. 

Vrijdag 10 t/m maandag 13 april Paasweekend  

Dinsdag 14 april Toetsen nagekeken en cijfers in SOM 9.00 uur  

Donderdag 16 april Deadline aanvraag herkansing 12.00 uur (meer 

informatie over het aanvragen hiervan volgt) 

Vrijdag 17 april Rooster herkansingen klaar 

Maandag 4 mei Eerste voorbereidingslessen herkansingen  

Maandag 4 mei Lesvrije dag - vakdocenten examenklassen wel online 

beschikbaar voor vragen 

Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag, vrije dag  

Woensdag 6 mei Autorisatie cijfers SE t/m TW3. Start herkansingen. 

Woensdag 20 mei Laatste dag herkansingen  

Vrijdag 29 mei 09.00 uur Deadline alle SE-cijfers in SOM, autorisatie 

herkansingscijfers ouders/leerlingen 

 


