
 

Q&A, VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER CORONA EN 
SCHOOLEXAMENS Kempenhorst ouders en leerlingen 
Opgesteld door het Coördinatieteam School en Corona. 

Versie: woensdag 27 mei, 16.30 uur 

Dit document wordt voortdurend aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. De meest recente 
informatie wordt telkens bovenaan dit document geplaatst. 

 

Q: 27-5-2020: Hoe wordt het gemiddelde berekend van de schoolexamens? 

A: Het ministerie heeft besloten om de regeling aan te passen. De eerdere berichtgeving over 
het berekenen van het eindcijfer is niet meer geldig.  De regering heeft het volgende 
besloten:  

Alle vakken worden afgerond volgens het regime van de schoolexamenvakken. Een 
gemiddelde van 5,49 wordt een 5,5 en dat levert een 6 als eindcijfer op. 

 

Q: 16-4-2020: Wanneer en waar worden de inhaal- en herkansingstoetsen, waarvoor mijn kind 
zich in overleg met de mentor heeft opgegeven, gemaakt? 

A: - Alle inhaal- en herkansingstoetsen worden na de meivakantie gemaakt.  
- Voor de profielen wordt het praktisch gedeelte gemaakt op 6, 7 en 8 mei.  
- Alle overige toetsen worden gemaakt vanaf 11 t/m 15 mei met een 

herkansingsmogelijkheid voor de gemaakte inhaalwerken op 15 mei. 

 

Q: 16-4-2020: Hoe weet mijn kind op welke dagen hij/zij op school moet zijn en wat zijn dan de 
regels i.v.m. het coronavirus? 

A: - Uw kind kan vanaf 16, uiterlijk 17 april in Zermelo zien op welke dagen en tijden hij 
verwacht wordt op het Kempenhorst College. Let op: dit is een persoonlijk rooster 
dat dus alleen voor uw kind geldt. 

- In verband met de maatregelen die de school heeft genomen om verspreiding van 
het virus te voorkomen heeft de examencommissie afspraken voor leerlingen 
gemaakt. De examencommissie verzoekt alle ouders om samen met hun kind deze 
regels thuis al goed door te nemen, zodat uw kind bekend is met de maatregelen 
voordat hij op het schoolplein komt. Klik hier om de afspraken voor leerlingen te 
bekijken.  

- De maatregelen rond het coronavirus betreffen ook de route die de leerlingen in het 
schoolgebouw moeten volgen. De route is in het schoolgebouw met pijlen 
aangegeven en zal worden begeleid door toezichthouders. Klik hier om samen met 
uw kind alvast te kijken hoe de route in het gebouw verloopt. 

https://www.voboscholen.nl/wp-content/uploads/2020/04/Afspraken-voor-lln-KHC-ivm-corona.pdf
https://www.voboscholen.nl/wp-content/uploads/2020/04/KHC-Plattegrond-ivm-corona.pdf


 

 

Q: 10-4-2020: Hoe wordt het gemiddelde berekend van de schoolexamens? 

A: Het Ministerie heeft besloten dat voor vakken die normaliter met een CSE worden 
afgesloten, het SE-cijfer het CSE-vervangt en dat daardoor de berekening van eindcijfer het 
regime van het CSE moet volgen. Als concreet voorbeeld: een leerling met een gemiddelde 
SE-cijfer (= CSE cijfer) van 5,49 krijgt als eindcijfer een 5. 

De vakken die met een schoolexamen zijn/worden afgerond en dus geen CSE kennen volgen 
het regime van de schoolexamenvakken. Een gemiddelde van 5,49 wordt een 5,5 en dat 
levert een 6 als eindcijfer op. 

 

Q: 9-4-2020:  Wanneer hoor ik of ik geslaagd ben? 

A: Op 4 juni wordt landelijk samen met alle examenleerlingen gevierd dat ze OFFICIEEL 
geslaagd zijn. Dat is dus de uiterlijke dag dat je hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog RV-
toetsen kan doen. Afhankelijk van het afronden van de schoolexamens horen sommige 
leerlingen al eerder via hun mentor OFFICIEUS of ze op grond van de slaag-zakregeling 
geslaagd zijn. 

Als je bent geslaagd kun je op 4 juni de tas aan de vlaggenmast hangen! 
 

Q: Mijn zoon/dochter zit in de 4e klas van de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL). Hoe weet ik 
of hij/zij geslaagd is? 
 

A: Uw zoon/dochter is geslaagd voor vmbo-BBL als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

• Het eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 
• Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor 

de 4 aparte beroepsgerichte keuzevakken die samen het combinatiecijfer vormen. 
• Je voor lichamelijke opvoeding en CKV ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt gehaald. 
• Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één 

van de volgende eisen:  
o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

 

Q: Mijn zoon/dochter volgt in klas 4 het leer-werktraject (LWT). Hoe weet ik of hij/zij geslaagd 
is? 

A: Als je een leer-werktraject volgt, dan ben je geslaagd als: 



• Je eindcijfer voor Nederlands een 6 of hoger is. 
• Je voor geen enkel beroepsgericht keuzevak lager dan een 4 hebt gehaald. 
• Je combinatiecijfer van de 4 beroepsgerichte keuzevakken een 6 of hoger is. 
• Je eindcijfer voor het profiel een 6 of hoger is. 

 

Q: Mijn zoon/dochter zit in de 4e klas van de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL). Hoe weet ik 
of hij/zij geslaagd is? 
 

A: Uw zoon/dochter is geslaagd voor vmbo-KBL als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

• Het eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5. 
• Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald. Dit geldt ook voor 

de 4 aparte beroepsgerichte keuzevakken die samen het combinatiecijfer vormen. 
• Je voor lichamelijke opvoeding en CKV ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt gehaald. 
• Je eindcijfers (inclusief Nederlands en het combinatiecijfer) voldoen ook aan één 

van de volgende eisen:  
o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

 

Q: Mijn zoon/dochter zit in de 4e klas van de Theoretische Leerweg (TL / TOPm). Hoe weet ik of 
hij/zij geslaagd is? 
 

A: Uw zoon/dochter is geslaagd voor vmbo-TL als je aan al deze 4 eisen voldoet: 

• Je eindcijfer voor Nederlands is niet lager dan een 5.  
• Je geen enkel eindcijfer afgerond lager dan een 4 hebt gehaald.  
• Je voor lichamelijke opvoeding en kunstvakken inclusief CKV en het profielwerkstuk 

alle drie voldoende of goed hebt gehaald.  
• Je eindcijfers voldoen ook aan één van de volgende eisen:  

o Al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 5 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger, of 
o Je hebt één 4 en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7, of 
o Je hebt twee 5-en en al je andere cijfers zijn 6 of hoger en je hebt één 7. 

 

Q: Mijn zoon/dochter heeft een vak op een hoger niveau gevolgd. Blijft dit gelden? 
 

A: Als je een vak op hoger niveau doet, telt dit op dezelfde manier mee als een vak op je eigen 
niveau. Dit komt op je diploma en cijferlijst te staan. 
 



 

Q: Mijn zoon/dochter had gehoopt om het eindcijfer te kunnen verbeteren op het centraal 
examen. Maar dat gaat nu niet door. Kan hij/zij nog iets doen voor een hoger eindcijfer? 
 

A: Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen er 
resultaatverbeteringstoetsen. De toetsen gaan over de stof die voor een bepaald vak in het 
Programma van Toetsing en Afsluiting staat. Het cijfer voor de toets telt voor de helft mee 
voor het eindcijfer van dat vak. Je eerder behaalde schoolexamencijfer telt voor de andere 
helft mee. Zo wordt het nieuwe eindcijfer  bepaald. Dit geldt niet als het gemiddelde 
resultaat lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder 
behaalde SE-resultaat.  

 

Q: Vanaf wanneer zijn de resultaatverbeteringstoetsen? 

A: De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 8 juni afgenomen.  
 

Q: Hoeveel resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) mag ik maken? 
 

A: vmbo-BBL en KBL 
Je kunt voor maximaal 3 vakken een resultaatverbeteringstoets doen: 1 voor het profiel 
(NIET voor een beroepsgericht keuzevak)  en 2 avo-vakken. Bij de afname van een 
resultaatverbeteringstoets voor een beroepsgericht vak kunnen praktische opdrachten ook 
onderdeel vormen van de toets. 
 
vmbo-TL 
Deze leerlingen kunnen voor maximaal 2 vakken een resultaatverbeteringstoets doen. 

 

Q: Wat gebeurt er met eindcijfers die eerder zijn gehaald? 
 

A: Voor vakken die in een eerder leerjaar zijn afgesloten met een schoolexamen- en een 
centraal examen-cijfer (bijvoorbeeld bij vervroegd of gespreid examen) blijft het eerder 
bepaalde eindcijfer (dus ook op basis van het centraal examen) gewoon staan, tenzij een 
leerling een resultaatverbeteringstoets maakt voor dat vak. 

 

Q: Wat gebeurt er nu allemaal de komende periode? 

A: Zie het schema hieronder: 

 

 
9 – 10 april 
 
 

 
N.a.v. de slaag-zakregeling nemen de mentoren nogmaals 
contact op met de ouders en leerlingen. 



 
14 – 17 april 
 

 
Er wordt een toetsrooster gemaakt voor de leerlingen die nog 
verplicht toetsen moeten inhalen om het schoolexamen af te 
ronden + voor de leerlingen die nog herkansingen willen maken. 
Het toetsrooster wordt 16 of 17 april naar alle leerlingen 
gestuurd. 
 

 
6 – 8 mei 
 
 
 
11 -  29 mei (of zoveel 
eerder als mogelijk) 

 
Verplichte toetsen en herkansingen voor de profielen en 
de beroepsgerichte keuzevakken. 
 
Verplichte toetsen en herkansingen voor de AVO-vakken. 
Volgorde: 
1. Verplichte inhaaltoetsen 
2. Herkansingen 
3. Eventuele herkansingen van de verplichte 

inhaaltoetsen 
 

 
4 juni  

 
Feestelijke dag! 

 
Uiterlijke datum dat leerlingen de uitslag te horen krijgen 
 

 
 
Vanaf 8 juni  

 
 

Afname resultaatverbeteringstoetsen + uitslag bepalen van de 
resultaatverbeteringstoetsen. 

 
7 + 8 juli 

 
Diploma-uitreikingen 

 

2-4-2020: Bericht over afronding schoolexamens aan eindexamenleerlingen en hun ouders. 

- Klik hier voor de brief van 2 april over de afronding van de schoolexamens voor het 
Kempenhorst College. 

 

Q: 1-4-2020: Gaan de schoolexamens door? 

A: - Alleen de toetsen die noodzakelijk zijn om alle domeinen in het PTA af te dekken 
zullen plaatsvinden. 

- De toetsen die op afstand afgenomen kunnen worden, zullen op afstand afgenomen 
worden. 

- De leerlingen zullen herkansingen krijgen voor reeds gemaakte toetsen . 

 

Q: Wanneer gaan de schoolexamens door? 

https://www.voboscholen.nl/wp-content/uploads/2020/04/238.-MST-Afronding-schoolexamen.pdf


A: - De schoolexamens / herkansingen zullen na de meivakantie plaatsvinden 

 

Q: Wat gebeurt er met de CT-weken? 

A: - De CT-weken voor alle leerwegen gaan niet meer door.  
- Alleen de toetsen die noodzakelijk zijn om alle domeinen in het PTA af te dekken 

zullen nog afgenomen worden. 

 

Q: Welke maatregelen worden er genomen in verband met corona en schoolexamens. 

A: -  We houden ons  aan de geldende richtlijnen van de RIVM. Er zijn plannen gemaakt 
om ervoor te zorgen dat leerlingen zich in en om de school aan de regels houden. 

 

Q: Wanneer krijgen leerlingen te horen wanneer welke schoolexamens /herkansingen zijn? 

A: - Deze week komen op deze Q&A alle brieven te staan voor het afronden van de 
schoolexamens. 

- In de week van 7-10 april zal er contact zijn tussen mentor en ouders en leerlingen 
om samen te overleggen over de toetsen die wellicht nog verplicht gemaakt moeten 
worden, plus mogelijke herkansingen. Donderdag 16 april zullen alle leerlingen voor 
wie dat geldt hun toetsrooster opgestuurd krijgen. 

- Alle toetsen zullen gemaakt worden tussen 11 en 29 mei. 

 

Q: Hoe worden de leerlingen voorbereid op de toetsen die ze nog moeten maken of 
herkansen? 

A: - De vakdocenten en de betrokken leerlingen maken lesafspraken voor de periode 
van 7-17 april en van 6-8 mei. 

 

Q: Hoe gaan we om met gala en diploma-uitreiking? 

A: - Wij zijn voornemens om ook voor deze generatie eindexamenkandidaten een mooi 
afscheid te organiseren. Op welke manier en wanneer is nog niet bekend. Zodra hier 
meer over bekend is zullen wij iedereen op de hoogte stellen. 

 

Q:   
 

30-3-2020: Tot wanneer hebben de eindexamenleerlingen les? 

  A:  De lessen voor de eindexamenleerlingen van het Kempenhorst College zijn tot aan de 
meivakantie ingeroosterd. Het betreft facultatieve lessen. Dat betekent dat de leerlingen de 
les niet verplicht hoeven te volgen, maar wel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid 



om vragen aan de docent te stellen. 

Na de meivakantie worden de lessen voor de eindexamenleerlingen niet meer ingeroosterd. 
Leerlingen en docenten kunnen dan onderling afspreken wanneer er een mogelijkheid voor 
leerlingen is om vragen te stellen aan de docent. 

 

27-3-2020: Bericht over de schoolexamens 

- Klik hier voor de brief van 27 maart over de schoolexamens voor het Kempenhorst College. 

 

 

 

 

 

  

https://www.voboscholen.nl/wp-content/uploads/2020/03/20200327-Brief-schoolexamens-Kempenhorst.pdf


 

Q&A, VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER CORONA EN 
SCHOOLEXAMENS Kempenhorst collega’s 
Opgesteld door het Coördinatieteam School en Corona. 

Versie: dinsdag 31 maart 

Dit document wordt voortdurend aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. 

 

Q: Gaan de schoolexamens door? 

A: - Alleen de toetsen die noodzakelijk zijn om alle domeinen in het PTA Af te dekken 
zullen plaatsvinden. 

- De toetsen die op afstand afgenomen kunnen worden, zullen op afstand afgenomen 
worden. 

- De leerlingen zullen herkansingen krijgen voor reeds gemaakte toetsen  
 

 

Q: Wanneer gaan de schoolexamens door? 

A: De schoolexamens zullen na de meivakantie plaatsvinden 

 

Q: Welke maatregelen worden er genomen in verband met corona en schoolexamens. 

A: -  We houden ons  aan de geldende richtlijnen van de RIVM. Er zijn plannen gemaakt 
om ervoor te zorgen dat leerlingen zich in en om de school aan de regels houden. 
 

 

Q: Wat vertellen we tegen leerlingen en ouders die vragen om details rondom de 
schoolexamens? 

A: - Graag tegen alle ouders en leerlingen vertellen dat via deze Q&A alle informatie van 
de examencommissie komt te staan. Om verwarring te voorkomen graag niet zelf 
informatie gaan geven. 

 

  

 

 

 



 


