Via dit bericht wordt u geïnformeerd over de staatsexamens in 2020. Deze informatie is van
toepassing voor alle staatsexamenkandidaten, waaronder leerlingen in het voortgezet speciaal
onderwijs (vso).
Centraal schriftelijk examen vervalt; college-examen gaat door
Vanwege het vervallen van het centraal examen wordt het diploma dit schooljaar gebaseerd op het
schoolexamen. In het geval van staatsexamenkandidaten is dit het college-examen. Voor
leerlingen is dit (voornamelijk) mondelinge college-examen een spannend moment. Het feit dat er
dit jaar geen centraal examen is kan voor een deel van de leerlingen de ervaren examendruk
verhogen. Daarnaast is ook de voorbereiding op het examen dit jaar anders dan anders. Ook de
voorbereiding op het examen verloopt voor deze groep leerlingen anders dan onder reguliere
omstandigheden. Daarom is er in overleg met het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dit jaar
extra aandacht voor maatwerk bij de afname van het college-examen. Ook zijn er extra
herkansingsmogelijkheden.
Maatwerk bij het college-examen
Bij de afname van het college-examen wordt maximaal maatwerk verleend. Zo kan er bijvoorbeeld
gebruik worden gemaakt van pen en papier of een laptop om antwoorden op te schrijven als een
leerling communicatief niet vaardig is. Voorafgaand aan het examen wordt per kandidaat
besproken welke aanpassingen nodig zijn om de afname zo goed mogelijk te laten verlopen. De
vorm van een mondeling examen en de training van de examinatoren maakt dat het mogelijk is
om bij een leerling goed te achterhalen welke kennis aanwezig is. De examinatoren worden door
het CvTE getraind om mondelinge examens af te nemen. Daarbij worden ze getraind om met
verschillende soorten leerlingen om te gaan zodat elke leerling het beste van zichzelf kan laten
zien.
Als een leerling vanwege specifieke ondersteuningsbehoeften (bijvoorbeeld een zwaar autistische
stoornis) baat heeft bij de aanwezigheid van de eigen docent of mentor bij de afname van het
mondeling college-examen, dan kan dit. Het CvTE heeft aangegeven dat deze mogelijkheid,
vanwege de unieke omstandigheden waarin we ons nu bevinden, dit schooljaar kan worden
uitgebreid voor individuele leerlingen die hier, vanwege hun beperking en
ondersteuningsbehoeften, bij gebaat zijn.
Van kandidaten op particuliere scholen en vso-scholen kunnen eerder behaalde schoolresultaten
(die door de school beschikbaar gesteld kunnen worden) beschikbaar worden gesteld aan de
examinatoren. Zij kunnen dit als achtergrondinformatie gebruiken om een indicatie te krijgen van
het niveau van de kandidaat, voorafgaand aan de afname van het examen.
Herkansingen
De herkansingsmogelijkheid van staatsexamenkandidaten is dit schooljaar uitgebreid.
Staatsexamenkandidaten die met een herkansing dit jaar een diploma kunnen behalen kunnen in
eerste instantie maximaal twee vakken herkansen en kunnen daarbij kiezen uit twee
mogelijkheden:
1. twee mondelinge en/of twee schriftelijke onderdelen (van maximaal twee vakken), of
2. één mondeling, één schriftelijk en/of één praktisch onderdeel (van maximaal twee vakken).
Als een kandidaat op basis van de resultaten voor deze herkansingen niet geslaagd is voor het
diploma, dan kan er een derde herkansing worden afgelegd in één mondeling onderdeel van een
vak. Als een kandidaat na deze derde herkansing niet geslaagd is kan er een vierde herkansing
worden gedaan, wederom voor één mondeling onderdeel van een vak. Voor alle
herkansingsmogelijkheden geldt dat er voor de herkansing gekozen kan worden uit alle vakken
waarin de kandidaat dit jaar het staatsexamen heeft afgelegd. Voorwaarde is dat de kandidaat door
dit vak te herkansen alsnog dit jaar kan slagen voor het diploma.
De derde en vierde herkansing vinden plaats na 1 september. Om geen onnodige vertraging om te
lopen in de doorstroom naar het vervolgonderwijs is het voor deze kandidaten mogelijk om alvast
te starten met hun vervolgopleiding (mits de vervolgopleiding daarmee instemt). Het CvTE streeft
er naar om de derde en vierde herkansing voor 1 december afgerond te hebben. Er worden

afspraken gemaakt met het vervolgonderwijs om deze leerlingen goed te begeleiden bij deze
overstap, bijvoorbeeld door ze ruimte te geven het diploma alsnog af te ronden.
Nadere informatie over de precieze afnamedata ontvangt u via het CvTE.
Vragen
Leerlingen en ouders kunnen met hun vragen over het staatsexamen terecht bij DUO via het
nummer: 050-599 89 33 of emailadres: staatsexamens@duo.nl.
Actuele informatie over hoe het staatsexamen er dit jaar uitziet is terug te vinden op:
https://www.duo.nl/particulier/corona-en-de-staatsexamens-vo.jsp.
Voor alle overige vragen kunnen ouders en leerlingen bellen met telefoonnummer 1400 of een
bericht sturen via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.
Scholen kunnen voor vragen over de wet- en regelgeving over (staats)examens terecht bij het
Examenloket door te bellen naar 070-757 51 77 of een email te sturen naar examenloket@duo.nl.

