
Utrecht, 27 maart 2020 

Beste examenkandidaten en ouders/verzorgers, 

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de eindexamens dit schooljaar niet doorgaan en dat de 
definitieve cijfers van het schoolexamen zullen bepalen of een leerling haar of zijn diploma zal 
krijgen. 

Op dit moment kunnen we nog niet bevestigen of leerlingen zeker geslaagd of zeker gezakt zijn. Dit 
komt doordat het ministerie nog een slaag/zakregeling zal publiceren die duidelijk maakt aan welke 
eisen leerlingen moeten voldoen om te slagen. Momenteel is nog niet bekend of de minister de 
slaag/zak regeling zal aanpassen of dat het dezelfde slaag/ zakregeling zal zijn als in voorgaande 
jaren. Wij kunnen en mogen daar niet op vooruitlopen. 

Wel kunnen we nu meer zeggen over wanneer en hoe het inhaalwerk en de herkansingen op UniC 
plaats gaan vinden. Hopelijk kunnen we op deze manier de onduidelijkheid en onzekerheid die op dit 
moment speelt voor een groot gedeelte wegnemen. 

We hebben besloten om afnames van de inhaaltoetsen voor leerlingen die iets mét geldige reden 
hebben gemist (en dus geen herkansingsmogelijkheid hoeven in te zetten om het in te halen) los te 
koppelen van de herkansingen. Een voorbeeld van een geldige reden is ziek zijn tijdens de afname. 
Als een leerling met geldige reden afwezig was dan is dat voorafgaand aan de afname gemeld.  Dit 
doen we zodat deze leerlingen een zo volledig mogelijk beeld hebben van hun cijfers voordat ze hun 
herkansingen opgeven. Ook maakt dit loskoppelen de afnames eenvoudiger te organiseren, gezien 
de extra eisen die de richtlijnen van het RIVM ons geven naar aanleiding van deze crisis.  

De afnames van inhaaltoetsen voor leerlingen die de originele afname mét geldige reden misten 
gaan plaatsvinden van maandag 6 tot en met vrijdag 10 april 2020. Op uiterlijk woensdag 15 april 
hebben docenten deze toetsen nagekeken en de cijfers ingevoerd. Wij hebben een overzicht van de 
leerlingen die dat betreft en zullen hen apart en tijdig informeren. 

Zoals in een eerdere mail al werd aangegeven moeten leerlingen zich opnieuw inschrijven voor de 
herkansingen, vanwege de nieuwe situatie. De inschrijving voor de herkansingen opent op vrijdag 10 
april en sluit op vrijdag 17 april. Bij het maken van de keuzes in wat er herkanst kan of moet worden 
zullen mentoren en docenten de leerlingen bijstaan en begeleiden. Wij kunnen meekijken en 
meedenken in de berekening wat een leerling voor bepaalde toetsen moet halen om te kunnen 
slagen. Het blijft wel van belang zelf te rekenen,  hier zelf ook goed over na te denken en het met je 
ouders te bespreken.  

Na de meivakantie vinden de herkansingen plaats. Tijdens deze periode vinden ook de inhaaltoetsen 
plaats voor leerlingen die de originele afname zonder geldige reden hebben gemist (en dus wél een 
herkansingsmogelijkheid in moeten zetten om die toets in te halen). Deze herstelperiode met 
herkansingen loopt van donderdag 7 tot en met maandag 18 mei 2020. 

Op maandag 25 mei, om 23:59, moeten de herkansingen zijn nagekeken, waarna er nog ruimte is 
voor leerlingen om hun werk al dan niet digitaal in te zien en te bespreken met hun docenten. Ook is 
er ruimte voor leerlingen die tijdens hun herkansing met geldige reden afwezig waren om nog werk 
in te halen. Op maandag 1 juni zijn alle schoolexamencijfers definitief. Daarna is er, als we het 
ministerie goed begrijpen, nog een mogelijkheid voor herkansing en beroep, maar het is nog niet 
bekend wat dit precies in gaat houden. 



Bij alle afnames op UniC zullen we uiteraard alle nodige voorzorgsmaatregelen die het RIVM 
aanraadt uitvoeren. Hierbij zullen we jullie hulp ook hard nodig hebben. Spreek bijvoorbeeld af dat je 
niet met elkaar meefietst of elkaar na de schoolexamens opwacht.  Mocht je volgens de maatregelen 
van het kabinet niet naar buiten mogen, meld dat dan aan je mentor of je teamleider.   

Daarnaast zijn we aan het inventariseren of er toetsen zijn die op afstand, bijvoorbeeld via Teams, 
kunnen worden afgenomen. Als dit bij een toets zo is dan zullen leerlingen de keuze krijgen die toets 
op UniC of op afstand te doen. Dit zal zeker niet bij alle toetsen mogelijk zijn. 

Voor ieders overzicht: we maken dus bij leerlingen het volgende onderscheid: 

• Leerlingen hebben iets gemist met geldige reden: zij halen deze toetsen in tussen maandag 6 
april en vrijdag 10 april. Dit kost géén herkansingsmogelijkheid 

• Leerlingen hebben iets gemist zonder geldige reden: zij halen deze toets(en) in tussen 
donderdag 7 mei en maandag 18 mei. Dit kost per toets een herkansingsmogelijkheid 

• Leerlingen die al gemaakte toets(en) willen herkansen: zij doen deze herkansing(en) tussen 
donderdag 7 mei en maandag 18 mei. Dit kost per toets een herkansingsmogelijkheid 

Mentoren hebben overzicht van welke leerlingen toetsen hebben gemist en of dit met of zonder 
geldige reden was. Er zal begin volgende week door mentoren contact worden opgenomen met deze 
leerlingen, zodat ze weten bij welke groep ze horen (en dus wanneer ze de toets maken en of dit een 
herkansing kost). 

Hieronder de planning onder elkaar gezet: 

Week Dagen Activiteit 
15 Maa 6 april Start afnames leerlingen die inhalen 

Vrij 10 april Eind afnames leerlingen die inhalen, opening 
inschrijving herkansingen 

16 Woe 15 april Nakijkdeadline ingehaalde toetsen 
Vrij 17 april Sluiting inschrijving herkansingen 

17 Woe 22 april Start meivakantie 
18  Meivakantie 
19 Din 5 mei Einde meivakantie 

Don 7 mei Start afnames leerlingen die herkansen 
20  Herkansingen 
21 Maa 18 mei Einde afnames leerlingen die herkansen 
22 Maa 25 mei Nakijkdeadline herkansingen 
23 Maa 1 juni Cijfers compleet en definitief 

 

Gezien de veranderende situatie rond het corona-virus is het belangrijk om te benoemen dat deze 
planning uiteraard kan wijzigen als daar dringende aanleiding toe is. Het is hier ook goed te 
benoemen dat we achter de schermen werken aan de verruiming van de herkansingsregeling voor 
alle havo5 en vwo6 leerlingen en aan meer maatwerk voor individuele regelingen. Deze verruiming 
en regelingen liggen momenteel ter instemming bij de Gemeenschappelijke MedezegenschapsRaad 
(GMR) van onze scholengroep. Eén van de voorstellen die we hebben voorgelegd is of het mogelijk is 
om leerlingen in een examenklas toe te staan meerdere dingen voor hetzelfde vak te laten doen als 
inhaalwerk en/of herkansing. We hopen hier binnenkort meer uitsluitsel over te kunnen geven, als 
de GMR zich hierover heeft gebogen en een besluit heeft genomen. 
 



Verder blijven bij een inhaaltoets of herkansing dezelfde regels van kracht zoals die vorig schooljaar 
waren en in het examenreglement zijn vastgelegd: 

• Dat er alleen toetsen van dit schooljaar kunnen worden herkanst 
• Dat een toets die je inhaalt daarna niet nog herkanst kan worden 
• Dat als je een toets herkanst het hoogste cijfer telt 
• Dat praktische opdrachten alleen kunnen worden herkanst als in het PTA is aangegeven dat 

deze herkansbaar zijn 
• Dat als een leerling met geldige reden afwezig is bij een inhaal- of herkansingsmoment deze 

toets nog mag worden ingehaald 
• Dat als een leerling zonder geldige reden afwezig is bij een herkansingsmoment het recht op 

de herkansing vervalt 

Een aantal leerlingen lopen voor en doen examen in een voorexamenjaar. We hebben aan het CVTE 
(College voor toetsen en examens) de vraag voorgelegd hoe we hier mee om kunnen en mogen gaan. 
Datzelfde geldt voor gespreid examen doen. Zodra we hierop een antwoord hebben, zullen we deze 
leerlingen zo snel mogelijk berichten.  

Tot slot, we realiseren ons dat het gekke tijden zijn voor examenleerlingen. Examentijd is een tijd 
van  gezamenlijke inspanning, waar je veel met je vrienden deelt en die normaliter met veel rituelen 
(een uitslagdag, een diploma-uitreiking, een gala) wordt afgesloten. Bepaalde rituelen lijken opeens 
van de baan. We hopen natuurlijk op een spetterende diploma-uitreiking maar we zouden het leuk 
vinden als een aantal van jullie met ons mee wil denken om dit bijzondere examenjaar ook bijzonder 
af te sluiten. Als je mee wil denken, meld dit dat aan Gert (gheuvel@unic-utrecht.nl). 

Zoals gezegd hopen we dat dit bericht een deel van de onduidelijkheid en onzekerheid die nu speelt 
heeft weggenomen. Er zijn natuurlijk wel nog dingen onbekend (wat wordt de slaag/zakregeling, wat 
vindt de GMR van onze plannen). We snappen dat dit vervelend is, maar kunnen deze onzekerheid 
op dit moment niet bij jullie wegnemen. Vanzelfsprekend kun je bij je mentor terecht om hierover in 
gesprek te gaan.  Zodra er nieuws is, zullen we jullie daarover berichten. Voor nu wensen wij jullie 
allemaal een goede gezondheid en heel veel succes bij de voorbereiding van de laatste 
schoolexamens.  

 

Met vriendelijke groet, 

Derk van Santvoort. 
Docent Engels & examensecretaris 

Het team bovenbouw 

De schoolleiding  
Mark Langerwerf (teamleider leerjaar 2,3 en 4) 
Gert van den Heuvel (teamleider leerjaar 1,5 en 6)  
Merlijn Verstraeten (rector) 

 


