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AANVULLENDE INFORMATIE NAAR AANLEIDING VAN DE CORONA-SITUATIE  
 

Voor alle cohorten die in het schooljaar 2019-2020 (met uitloop tot 31-12-2020) kunnen 
diplomeren 
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Inleiding 
 
Vanwege het corona-virus is een uitzonderlijke situatie ontstaan waarbij een aantal onderdelen van de 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn aangepast. Dit wordt hieronder puntsgewijs beschreven.  
 
De aanpassingen zijn uitsluitend voor de studenten die dit schooljaar (2019-2020, met uitloop tot 31-
12-2020) hun diploma zouden kunnen halen. Bij studievertraging waardoor de diplomering na 31-12-
2020 plaatsvindt, gelden de regels van de oorspronkelijke OER. 
 
 

 
1. Aanvullende informatie over de Beroepsgerichte examinering, Nederlands generiek en 

Engels generiek (alleen voor niveau 4) voor de studenten die dit schooljaar (2019-2020, 
met uitloop tot 31-12-2020) kunnen diplomeren. 
 
Door de corona-crisis kan het zijn dat een kerntaak anders wordt geëxamineerd dan in de 
OER (paragraaf 2.1, 2.2 en 2.4) is opgenomen. Het kan zijn dat de examenvorm verandert, 
dat er op een andere manier of op een andere locatie wordt getoetst. Meer specifieke 
informatie hierover ontvang je via je opleiding.  
 
 

2. Aanvullende informatie over Rekenen voor de studenten die dit schooljaar (2019-2020, 
met uitloop tot 31-12-2020) kunnen diplomeren.  
 
De rekenexamens gaan de rest van het schooljaar niet meer door. Heb je nog geen 
rekenexamen gehad? Dan hoef je dit examen ook niet meer te doen. Dit heeft geen invloed 
op de diplomering.  
 

 
3. Aanvullende informatie over de Keuzedelen voor de studenten die dit schooljaar (2019-

2020, met uitloop tot 31-12-2020) kunnen diplomeren.  
 
- Alleen de keuzedeelexamens die wettelijk verplichte beroepsvereisten toetsen, gaan door. 

Deze worden onderdeel van de beroepsgerichte examinering.  
- De andere keuzedeelexamens gaan dit schooljaar niet meer door. Heb je nog geen 

keuzedeelexamen gehad? Dan hoef je dit examen ook niet meer te doen. Dit heeft geen 
invloed op de diplomering.  
 

 
4. Aanvullende informatie over de Diplomering voor de studenten die dit schooljaar (2019-

2020, met uitloop tot 31-12-2020) kunnen diplomeren.  
 
De eisen die in de OER bij punt 2.6 worden genoemd voor de diplomering, veranderen. De 
onderdelen over rekenen en de keuzedelen komen namelijk te vervallen.   
 

 
Let op: Bij studievertraging waardoor de diplomering na 31-12-2020 plaatsvindt, gelden de regels van 
de oorspronkelijke OER. 
 
 
 


