
 
 
Zoetermeer, 25 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste eindexamenkandidaten, 
 
Gisteren heeft het Ministerie van OC en W bekend gemaakt dat het centraal eindexamen voor dit 
jaar komt te vervallen, en dat op grond van de resultaten van de schoolexamens aan de 
eindexamenkandidaten een diploma kan worden toegekend. Een ingrijpende beslissing, die vanuit de 
huidige context verklaarbaar en noodzakelijk is, en ook verstrekkende gevolgen heeft voor alle 
leerlingen van Het Oranje Nassau College. 
 
Het besluit komt na een week waarin de dynamiek van het onderwijs in versneld tempo veranderd is: 
na de melding op zondag 15 maart dat leerlingen niet meer op school werden verwacht, volgde een 
paar dagen later de oproep om de schoolexamens door te laten gaan, indien nodig in aangepaste 
vorm. De focus op de voorbereiding op het eindexamen bleef daarmee onverkort van kracht. 
In de afgelopen week hebben directies en docenten van de scholen zich sterk gemaakt om het 
onderwijs op zo goed mogelijke wijze doorgang te laten vinden, waarbij vele digitale middelen zijn 
ingezet. 
Als College van Bestuur van Unicoz hebben wij grote waardering voor de inzet van onze 
medewerkers en voor de wijze waarop jullie, als examenkandidaten, zelfstandig aan de slag zijn 
gegaan met jullie thuislessen, nu en dan les op school, en huiswerk. Dat verdient alle lof! Ook als 
ouder(s) wordt u geconfronteerd met een nieuwe situatie. Wij willen bedanken voor uw flexibiliteit 
en de ondersteuning die u in deze situatie biedt aan uw kinderen.. 
 
Nu het eindexamen komt te vervallen en de scholen tot 6 juni de tijd hebben om schoolexamens af 
te nemen, is wederom een moment gekomen waarop een aantal interne besluiten moet worden 
genomen. Deze hebben betrekking op de planning van de schoolexamens, de inrichting en de wijze 
van afname van de schoolexamens, zowel de theoretische als de praktische. Daarover zijn wij met de 
directies van het Oranje Nassau College in gesprek. 
 
Nog niet alle gevolgen van deze maatregel zijn inzichtelijk. Zo volgen er nog richtlijnen voor het 
aanleveren van de schoolresultaten en de diplomabeslissing, en wordt een uitspraak van het 
ministerie omtrent de doorstroom naar het vervolgonderwijs verwacht. Wanneer hier meer 
duidelijkheid over is, zult u/zullen jullie via de directeuren van ONC de Clauslaan en de Parkdreef 
verder geïnformeerd worden. 
 
Als College van Bestuur onderhouden wij direct contact met de directeuren en zullen wij zoveel 
mogelijk ondersteuning bieden om alle processen zo goed mogelijk te laten voortgaan. Wij willen 
voor alle leerlingen optimale kansen creëren om de eigen schoolcarrière goed af te sluiten en de 
overstap naar het vervolgonderwijs soepel te laten verlopen.  
 



Aan de eindexamenkandidaten:  
Wij wensen jullie heel veel succes toe in de komende tijd. We realiseren ons dat dit een heel vreemd 
jaar is voor jullie. Wanneer je al jaren toewerkt naar een diploma, en dit in de laatste fase geheel 
anders wordt dan je had verwacht en je geen centraal schriftelijke afsluiting hebt, is dat wellicht een 
teleurstelling. Wij hopen dat jullie er desondanks de schouders onder kunnen zetten om voor jezelf 
het hoogst mogelijke resultaat uit de schoolexamens te halen. Wij hebben vertrouwen in jullie, en 
jullie mentoren, docenten en directieteam die jullie als altijd met grote inzet zullen ondersteunen. 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s):  
Ook voor u is het vreemd dat uw zoon/dochter op deze wijze tot zijn/haar afsluiting van de 
middelbare schoolcarrière komt. Daarbij zijn er nog vele vragen en onduidelijkheden en is nog niet 
alle informatie vanuit de overheid bekend. U zult als die informatie bekend is daarover op de hoogte 
worden gesteld door de directie van de scholen.  
Wij wensen u veel sterkte toe in het ondersteunen van uw zoon/dochter bij het afsluiten van de 
schoolexamens.  
Tenslotte willen wij als College van Bestuur nogmaals kenbaar maken alles in het werk te zullen 
stellen om vanuit onze positie en vanuit onze insteek van kansengelijkheid voor alle leerlingen, erop 
toe te zien dat onze eindexamenkandidaten op hun plek komen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Drs. C.M.M. Laenen, voorzitter College van Bestuur 
Drs. L.S. Crom-Wagenaar, lid College van Bestuur 
 

 


