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Aan de examenleerlingen over de herkansingen en inhaaltoetsen 
 
Julianadorp, 2 april 2020 
 
Beste examenleerlingen en jullie ouders, 
 
Er is onrust onder jullie over de herkansingen en inhaaltoetsen. Ik hoorde via de mentoren 
dat er onduidelijkheid bij jullie is. Soms vinden jullie beslissingen niet eerlijk. Graag licht ik 
vandaag het PTA toe . Morgen krijg je een brief over de examens. Ik wacht nog op een 
officiële brief van Staatsexamens, voordat ik je daarover kan inlichten. 
 
Je hebt ongetwijfeld gelezen of gehoord dat leerlingen in Nederland en nu ook leerlingen 
van lokale scholen op Curaçao hun diploma krijgen op basis van hun schoolexamens (PTA). 
Dat is bij ons NIET zo. Het ‘normale’ Nederlandse examen en het Nederlandse Staatsexamen 
zijn wettelijk inhoudelijk niet vergelijkbaar en ook niet met elkaar te combineren. De 
diploma’s zijn wel volledig gelijkwaardig.  
 
Waarom dan die cijferlijst? 
Het Vespucci College zal je cijferlijst aan je meegeven. Je cijferlijst bevat alle cijfers van je 
PTA/examendossier en daarbij het gewogen gemiddelde van deze cijfers. Dit gemiddelde zal 
per vak worden afgerond. De cijferlijst heeft GEEN officiële status. Je kan er dus niet op 
zakken of slagen en het wordt ook niet gebruikt samen met je Staatsexamenresultaten. Je 
kan er geen compensatiepunten mee halen.  
 
Het is alleen bedoeld om te laten zien, aan bijvoorbeeld een vervolgopleiding als ze daarnaar 
vragen, dat je alle PTA leerstof, alle examen domeinen, hebt afgerond. Het is bedoeld als 
back-up. Voor het geval er iets mis gaat met de Staatsexamens. Deze Covid-19 tijd is 
onzeker. We zijn liever voorbereid op een rampscenario, ook al gaan we  (Vespucci College 
en Staatsexamens) ervan uit dat dat scenario er niet gaat komen. 
 
Een back-up plan dus. Daarom is het mooi als er op je cijferlijst voldoendes staan, waar 
mogelijk. Daarom mag je iets meer herkansen dan anders. Daarom mogen toetsen op een 
andere manier worden afgenomen, mondeling bijvoorbeeld, vanwege de online 
omstandigheden (dat mag in Nederland allemaal ook, de regels zijn een beetje versoepeld). 
Daarom word je nog in de gelegenheid gesteld niet gemaakte toetsen in te halen. Op de 
cijferlijst komt echter wel het gemiddelde van alle PTA toetsen. Dat hoort zo op je cijferlijst.  
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Als je een cijferlijst van het PTA/examendossier meegeeft, dan moet dat wel compleet zijn, 
zoals in het PTA op 1 oktober is vastgesteld. In periode 3 staan er voor sommige vakken ook 
PTA toetsen, meestal een proefexamen. Dat proefexamen telde nooit mee voor je tweede 
rapport, want het staat in periode 3. En omdat er nooit een derde rapport is in de 
examenklas, zie je dat cijfer ook alleen maar op je toets. Het geeft je informatie over hoe je 
ervoor staat. 
 
Op je PTA cijferlijst/examendossier wordt dit cijfer uit de derde periode wel meegenomen. 
Omdat het in je PTA staat. Het PTA is dus niet aangepast. Je gemiddelde is veranderd door 
het cijfer uit de derde periode. Het kan zijn dat je daarop niet hebt gerekend. En dat je je 
daarom niet optimaal hebt ingezet voor deze toets. Je kan ervoor kiezen deze toets te 
herkansen. We kunnen hem niet uit het PTA halen, want PTA is PTA. De toets kan onder 
deze omstandigheden wel op een andere manier worden afgenomen, bijvoorbeeld online, 
als open boektoets of mondeling, als de leerstof maar hetzelfde blijft. Daarvoor kan je 
contact opnemen met je vakdocent.  
 
Het herkansen is gericht op een gemiddelde voldoende per vak. De regels voor herkansen 
blijven zoals we ze hebben opgesteld in brief #6: 

• Iedere leerling mag één PTA toets per vak uit het examenjaar herkansen; 

• Deze toets moet eerder onvoldoende zijn gemaakt (lager dan een 5,5); 

• Daarbij telt het hoogste cijfer (en niet het laatste); 

• Ook PTA toetsen die als niet-herkansbaar staan, mogen herkanst worden; 

• Niet gemaakte PTA onderdelen moeten alsnog worden gemaakt. 
 

Vandaag kon je je tot 12.00 uur opgeven voor een herkansing. Dat verlengen we met een 
dag. Dus tot morgen 12.00 uur heb je de tijd eventueel andere keuzes te maken. Wil je je 
keuzes aan je mentor doorgeven?  
 
Ik hoop dat alles nu duidelijker is geworden. Dat je wilt meewerken aan het back-up plan 
maar dat je er niet door gestrest raakt.  Blijf je voorbereiden op de mondelinge en eventuele 
schriftelijke college-examens. Ik hoop dat je optimaal kan blijven inzetten onder deze bizarre 
omstandigheden. En ook dat je erop vertrouwt dat wij als school er alles aan doen het 
examen met alles wat daarbij hoort zo goed mogelijk voor je te regelen. We zijn super trots 
op jullie en geloven in jullie capaciteiten en flexibiliteit.  Jullie kunnen dit!  
 
Hartelijke groet, 
 
Mariette Zuijdgeest 
rector 
 
 
     


