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MINISTER

Alle centrale praktijkexamens vmbo’ers
geschrapt

Leerlingen van het vmbo sluiten hun profielvakken af met een schoolexamen.
De centrale praktijkexamens gaan dit jaar, net als de afgelopen twee jaar, niet
door.

DOOR CAROLA DE BOER

Deze examens in de profielvakken (bijvoorbeeld koken, verzorging of
installatietechniek) konden scholen zelf inplannen tussen 16 februari en 22 juli.
Demissionair minister Arie Slob van Onderwijs kondigde in december aan dat vmbo-
leerlingen niet in vier, maar in twee beroepsgerichte profielvakken centraal examen

Opnieuw gaan centrale examens niet door.
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hoefden te doen. Minister Dennis Wiersma heeft nu ook deze twee geschrapt, zei hij
tijdens een bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Volgens Wiersma
wordt het besluit gerechtvaardigd door de nog altijd hoge besmettingscijfers waardoor
veel (praktijk)lessen uitvallen en de recente lockdown. De brief hierover kan hij elk
moment naar de Tweede Kamer sturen.
De Stichting Platforms Vmbo (SPV) en de VO-raad hadden aangedrongen op
aanpassingen, omdat de examenleerlingen al twee jaar in coronatijd moeten leren. Jan
van Nierop uit Nederweert, voorzitter van de SPV is heel blij met deze uitkomst „en
dat hoor ik ook op scholen”, zegt hij. „Ik ben net bij een school geweest waar een kwart
van de docenten er niet is. Dan merk je dat lassen of ouderen verzorgen niet digitaal
geleerd kan worden.”
Dat herkent rector Annemarie Lukassen van het Bouwens in Panningen. „Omgaan
met machines kun je niet online leren. Ook hier zijn leerlingen en leraren ziek.
Collega’s zijn blij dat ze nu in ieder geval meer tijd krijgen om leerlingen de praktische
vakken te leren.” Voor de centrale examens die in mei beginnen, waren de regels al
versoepeld. Leerlingen krijgen drie tijdvakken om hun examens te doen en twee
herkansingen. Ook de duimregeling is terug. Het slechtste vak mag worden
weggestreept (behalve Nederlands, Engels of wiskunde) en telt niet mee, maar het
cijfer staat wel op de eindlijst.


