Dordrecht, 24 maart 2020

Onderwerp: Geen fysieke examens tot 6 april
Beste student,
Vanmiddag heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs laten weten dat er tot en met 6 april geen
fysieke examens worden afgenomen op het mbo. Ook voor examenkandidaten van het Da Vinci
College heeft dit belangrijke gevolgen. De maatregelen gelden vanaf morgen, 25 maart. We zetten ze
voor je op een rijtje:
Geen centrale examens, instellingsexamens en Proeve van bekwaamheid op school
Alle examens die worden afgenomen in de gebouwen van het Da Vinci College gaan tot en met 6
april niet door. Het gaat om:
 centrale examens
 instellingsexamens
 Proeve van bekwaamheid
In principe wel Praktijkexamens/Proeve van bekwaamheid bij BPV-bedrijven
De examens op de locaties van de BPV-bedrijven gaan voor zover mogelijk door. Daarbij worden wel
strikt de maatregelen van het RIVM nageleefd. Uiteraard geldt dit alleen voor studenten die op dit
moment nog stage lopen of werkzaam zijn bij een leerwerkbedrijf.
Geen centraal schriftelijk eindexamen vavo
Wel mondelinge schoolexamens op afstand; schriftelijke schoolexamens uitgesteld
Voor vavo-studenten komt het centraal schriftelijk eindexamen dit jaar te vervallen. Dat betekent dat
als je je schoolexamens dit jaar met een voldoende afrondt, je straks een volwaardig diploma hebt.
De schriftelijke schoolexamens voor vavo zijn tot en met 6 april afgelast. Na deze periode horen
studenten wanneer zij deze schoolexamens kunnen inhalen. Tot 6 april kunnen studenten zich
richten op de geplande mondelinge schoolexamens. Deze gaan, op afstand, gewoon door. De
minister heeft aangegeven ervoor te zorgen dat er ook nog herkansingsmogelijkheden komen in juni.
Hoe nu verder?
Bovenstaande maatregelen passen bij de nieuwe aangescherpte maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus te beperken. We begrijpen dat deze maatregelen voor veel studenten ingrijpend
zijn en onzekerheid met zich meebrengen. Op dit moment hebben wij op veel vragen echter nog
geen antwoorden. De komende twee weken wordt er meer duidelijk en kunnen we werken aan
passende oplossingen. Zodra hierover meer bekend is, laten we je dit natuurlijk weten via je Da Vincimail. Op www.davinci.nl is ook altijd de meest actuele informatie te vinden.
We wensen jou en de mensen om je heen, op school en thuis, heel veel succes en sterkte in de
komende tijd!
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