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    20 maart 
Beste bestuurders,  
 
Hierbij een tweede bulletin met informatie over de aanpak van de coronacrisis in het onderwijs.  
 
Een Corona-onderwijsbulletin 

Dit bulletin verschaft informatie en antwoorden op specifiek vragen. U kunt deze mail gebruiken 
om uw achterban te informeren. Daarbij kunt u uiteraard ook verwijzen naar de Q&A’s op de site 
van de Rijksoverheid.  
 
In deze tweede mail vindt u informatie over: 

 Het bieden van afstandsonderwijs aan leerlingen zonder directe toegang tot goede ICT; 

 Passend onderwijs en gelijke kansen; 
 De beslissing om geen eindtoets af te nemen dit jaar en de gevolgen daarvan; 
 Wat de aanpassingen in het kader van corona betekenen voor de onderwijstijd; 
 Informatie over overgangsnormen in het voortgezet onderwijs; 
 Ter informatie de maatregelen die in het hoger onderwijs worden genomen.  

 
Afstandsonderwijs voor alle leerlingen  

De laatste dagen is op tal van scholen het afstandsonderwijs al van de grond gekomen. Een 
geweldige prestatie. Een belangrijk aandachtspunt daarbij blijft het goed kunnen organiseren van 
afstandsonderwijs voor leerlingen zonder goede ICT voorzieningen. Ook de zorg en onderwijs voor 
kwetsbare leerlingen moet zo goed mogelijk worden gecontinueerd. De afgelopen dagen is hierover 
veelvuldig overleg gevoerd. De maatregelen die in dit kader zijn genomen vindt u in bijgevoegde 
Kamerbrief welke vandaag verzonden is.  
 

Platform ‘Passend onderwijs thuis’ gelanceerd. 
Wij wijzen u graag op het volgende initiatief, de deze week gestarte website 
www.passendonderwijsthuis.nl. Een initiatief van het samenwerkingsverband PO 30-06. Op deze 
website zijn tips, handige websites en filmpjes gebundeld om een overzicht te creëren rond 
specifieke thema’s zoals hoogbegaafdheid, gedragsproblematiek etc. De site is bedoeld voor 
professionals, ouders en kinderen. De website heeft nu nog een eenvoudige opzet en richt zich op 

het basisonderwijs, maar krijgt achter de schermen professioneler vorm en wordt zo mogelijk 
uitgebreid naar het voortgezet onderwijs.  

 
Gelijke kansen alliantie 
Ook vanuit de gelijke kansenalliantie is hard gewerkt aan een extra pagina op www.gelijke-
kansen.nl. Hier vindt u alle tot nu toe opgehaalde voorbeelden in het kader van het zo goed 
mogelijk bieden van gelijke kansen, ook onder deze moeilijke omstandigheden. Zie: 

https://www.gelijke-kansen.nl/actueel/onderwijs-op-afstand. Het is nu al een heel rijke pagina, 
maar de komende dagen zullen meer informatie, voorbeelden, voorzieningen via deze pagina 
worden ontsloten.  
 
Onderwijstijd 
In een normale situatie moeten scholen ervoor zorgen dat leerlingen een bepaalde hoeveelheid 
onderwijstijd kunnen volgen en op een bepaald aantal dagen per jaar naar school kunnen gaan. 

Dat dit nu niet op de gebruikelijke manier mogelijk is, is evident. Er is sprake van overmacht. De 
Inspectie van het onderwijs en het Ministerie van OCW zullen hier dan ook coulant mee omgaan, 
iets dat we in deze mail graag nog eens benadrukken. 
 
Geen eindtoets in 2020 
Deze week is besloten dat in 2020 geen eindtoets zal worden afgenomen op scholen. Meer 

informatie hierover vindt u in de Q&A’s en de brief aan de Tweede Kamer van 17 maart. 
 
In de kern komt het hier op neer: 

• De eindtoets in 2020 gaat niet door. De prioriteit in het basisonderwijs ligt nu bij het 
opvangen van leerlingen en het geven van onderwijs op afstand.  

• Het al afgegeven voorlopig schooladvies wordt daarmee voor alle leerlingen definitief. 
• Basisscholen en middelbare scholen worden wel gevraagd om leerlingen op een andere 

manier zo goed mogelijk voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de 
middelbare school. 
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• Ook zal op de middelbare scholen komend schooljaar goed worden gekeken of kinderen 

op de goede plek zitten. 

 
Overgangsnormen 
We ontvangen vragen over de overgangsnormen in het vo. Zoals altijd geldt daarvoor: VO-scholen 
stellen hun overgangsnormen zelfstandig vast, voordat het schooljaar begint. Deze normen maken 
onderdeel uit van het onderwijskundig beleid van de school en moeten daarom in het schoolplan 
staan. 

Gegeven de huidige situatie kan het voorkomen dat scholen van de vooraf bepaalde normen willen 
afwijken, in het belang van hun leerlingen. Als scholen dat willen doen, moet het schoolplan op dit 
punt worden aangepast. Daarbij moet de medezeggenschapsraad worden betrokken. Het is van 
belang dat de school hier richting alle betrokkenen tijdig en helder over communiceert. 
 
Kan ik naar mijn herkansing? 

Bij het LAKS komen vragen binnen van leerlingen die zich zorgen maken of zij wel naar hun 
herkansing kunnen, of wellicht niet mogen van hun ouders. In de Kamerbrief van begin deze week 
over de Examens en toetsen is daarover het volgende opgeschreven.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Hoger onderwijs en mbo 
Ook in het hoger onderwijs worden maatregelen genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden. 
De onderwijsinstellingen organiseren onderwijs zo goed mogelijk op afstand en trachten tentamens 

doorgang te verlenen. Meer specifieke aandachtspunten en maatregelen vindt u in de op 19 maart 
verstuurde kamerbrief. Ook vindt u daar een link naar het servicedocument dat voor het hoger 
onderwijs is gepubliceerd, dat hetzelfde doel dient als het handvatten-document dat u woensdag 
van ons hebt ontvangen.   

 
Over de maatregelen genomen in het mbo vindt u hier meer informatie.  

 

Overig 
Er komen bij u vast heel veel vragen binnen. Wij proberen alle informatie zoveel mogelijk te 
bundelen en beschikbaar te stellen via QA’s op rijksoverheid.nl.  
 
De aanpak van deze crisis vraagt ook van OCW veel werk en soms improvisatie. Schroom niet om 
ons te benaderen bij vragen, of voor feedback. Dat kan via de bekende contactpersonen en 

kanalen.  
 
 

Onze inzet is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe 

opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Iedereen beseft 
dat dat in de huidige situatie een grote opgave is. Ik heb begrip voor de zorgen die 

leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen hebben in de huidige situatie. 
Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor 
het onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt. 
Tegelijkertijd mag er van leerlingen worden verwacht dat zij als er geen 
gezondheidsklachten zijn, deelnemen aan de schoolexamens die worden 
afgenomen. Zij mogen er op vertrouwen dat scholen zich aan alle voorschriften van 

het RIVM houden. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen 
van hun diploma zich gedwongen voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek 
zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen 
scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af 
te ronden. Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 
t/m 18 juni) of eventueel het derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen 
zodat er meer tijd is voor het afronden van het schoolexamen. Ook kunnen scholen 

de mogelijkheden verkennen om schoolexamens op afstand vorm te geven, 
bijvoorbeeld mondeling. (Brief examens 17-03-2020) 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/19/kamerbrief-covid-19-aanpak-hoger-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-covid-19-aanpak-mbo

