
 
Beste student/ouder(s)/verzorger(s),      Woensdag 18 maart 2020 
 
 
Dinsdag 17 maart heeft Minister van Engelshoven van OCW bekendgemaakt dat scholen open gaan 
voor studenten die in dit studiejaar kunnen diplomeren, om de examinering zoveel mogelijk door te 
laten gaan.  
 
Landstede Groep hanteert de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat vanaf 19 maart 
voor studenten waarvan het team verwacht dat zij voor 1 oktober 2020 kunnen diplomeren, de 

eindexamens doorgaan. Deze studenten krijgen prioriteit. Zij kunnen in de periode dat de scholen in 

principe geen onderwijsactiviteiten organiseren in het schoolgebouw, wel  deelnemen aan examens of 

voorbereiding op examens bij specifieke opleidingen. 

 
Wat betekent dit voor jou?  
 
Examinering (eind-examenkandidaten) 

 Het uitgangspunt is dat studenten die gezond zijn, kunnen deelnemen aan de examens op school; 

 Instellingsexamens Nederlands, Engels en Keuzedeel Duits “spreken” en “gesprekken voeren” 
worden op afstand afgenomen. Dit geldt ook voor andere examengesprekken in het kader van 
beroepsgerichte examens, zoals een Criterium Gericht Interview, panelgesprek, etc.;  

 Je wordt door de coach geïnformeerd over mogelijke aanpassingen in je examens. We proberen 
zoveel mogelijk om iedereen voor 1 juli, maar uiterlijk 1 oktober te kunnen diplomeren; 

 Examens zijn vanaf 19 maart weer mogelijk. Je wordt door je coach geïnformeerd wanneer jouw 
examens plaatsvinden; 

 Gezien de bijzondere situatie is deelname aan examens vrijwillig. Dit betekent dat je hier geen 
examengelegenheid mee verliest. Als je uitgenodigd bent en niet verschijnt moet je je wel 
afmelden.  
 

Examinering (overige studenten) 
Voor studenten die nog niet afstuderen maar zich al hebben aangemeld voor een instellingsexamen, 

centraal examen of theorie-examen kunnen we niet garanderen dat de examens ook doorgaan. Voor 

generieke schriftelijke examens kijken we of deze zoveel mogelijk kunnen doorgaan. Je wordt hierover 

geïnformeerd door je coach. 

Met deze maatregelen geven we invulling aan de afspraken die zijn gemaakt tussen de MBO Raad en 
het Ministerie van OCW en willen we de voortgang voor studenten die dit schooljaar moeten 
examineren, zo goed mogelijk laten verlopen.  
  
Gebouwen open, beperkt toegankelijk  
Onze gebouwen blijven open, maar zijn beperkt toegankelijk voor studenten van ouders /verzorgers 
uit cruciale beroepen, voor het ophalen van spullen in overleg met de coach en voor studenten die 
eindexamen doen. 
 
Vragen?  
Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor Landstede Groep op 
www.landstedegroep.nl/coronavirus of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens. 
  
Houd je gezondheid in de gaten  
Houd ook vooral je/uw eigen gezondheid en die van de mensen om je heen goed in de gaten. 

Met vriendelijke groet, 
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