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Lisa Brama (l) en Femke van der Reep zijn blij dat ze weer met hun handen kunnen werken op school. Docent 
Jaap van Akkeren ziet dat zijn techniekleerlingen moeten wennen aan het werken met de machines. © Marco De 
Swart 

Vmbo-scholen willen examens 
schrappen: ‘Vertraging door 
corona niet in te halen’ 
Vmbo-ers dreigen examens te moeten doen waar ze door corona niet op zijn 
toegerust. Leerlingen van de beroepsgerichte vmbo-opleidingen (basis en 
kader) hebben voor de zomervakantie zo’n dertien weken praktijklessen 
gemist. Hoewel ze soms een praktische opdracht kregen voor thuis, is het 
gros van de lesstof niet behandeld. 
 
Vmbo-scholen kunnen niet garanderen dat de huidige examenkandidaten alle 
praktijkvakken op tijd inhalen. In de bovenbouw van vmbo basis en kader zitten ruim 
90.000 leerlingen. De vmbo-scholen maken zich grote zorgen om de 
examenkandidaten. ,,De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in 
april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet in te lopen”, zegt Jan van 
Nierop, voorzitter van Stichting Platforms Vmbo (SPV). 

https://www.ad.nl/binnenland/vmbo-scholen-willen-examens-schrappen-vertraging-door-corona-niet-in-te-halen~ac7ba463/175984168/


De scholen hopen dat het centraal praktijkexamen wordt geschrapt. Dan kunnen ze 
na het centraal schriftelijk examen voor de theorievakken door met de 
praktijkvakken. 

Afgeslankt praktijkexamen 
Wat sectororganisatie VO-raad betreft is een afgeslankt centraal praktijkexamen ook 
een optie. ,,Het gaat ons erom dat we de leerlingen zoveel mogelijk vaardigheden 
kunnen meegeven. De tijd die er is, moet worden besteed om zoveel mogelijk te 
leren”, aldus Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad. De scholen brengen nu 
de achterstanden in kaart. Op basis daarvan moet de examinering worden 
aangepast. 

Het gaat ons erom dat we de leerlingen zoveel 
mogelijk vaardigheden kunnen meegeven 
Paul Rosenmöller, VO-raad 

Er zijn gesprekken met het ministerie van Onderwijs, maar volgens Rosenmöller 
verlopen die ‘moeizaam’. ,,Het ministerie is bang dat als ze één vinger toegeeft er 
ook een deuk komt in de rest van het centraal examen. Maar als je puur kijkt naar de 
gevolgen van corona hebben deze vmbo-leerlingen écht minder les gehad. Straks 
moeten ze met minder les hetzelfde examen maken.” 

Lastig 
Het ministerie van Onderwijs stelt dat het centraal praktijkexamen gewoon doorgaat. 
Wel krijgen scholen extra tijd om de examens af te nemen. ,,We begrijpen dat het 
gezien de huidige omstandigheden voor scholen lastig kan zijn om de 
voorbereidingen op de praktijkexamens te organiseren en eventuele achterstanden 
in te lopen”, aldus een woordvoerder. 

Scholen zeggen daarmee slechts enkele weken te winnen. Ook de miljoenen euro’s 
die het ministerie uittrok voor extra leertijd halen onvoldoende uit. ,,We hebben onze 
praktijkdocenten nodig voor die lessen. Die kan je moeilijk veel uren extra laten 
draaien”, verklaart Van Nierop. 

Lees hieronder hoe vmbo-school Teylingen College KTS in Voorhout probeert de 
leerlingen bij te spijkeren.  



 

Sven Beekman (l) en Michiel Gravesteijn volgen het keuzevak traiteur en leren professionele maaltijden 
bereiden. Tijdens de lessen is een mondkapje verplicht. © Marco De Swart 

Er klinkt weer gehamer uit het technieklokaal en er komen heerlijke etensgeuren uit 
de professionele keuken en bakkerij. Na maanden van afstandsonderwijs hebben 
vmbo-leerlingen de praktijklessen hervat. De tieners moeten flink buffelen, want 
scholen peinzen zich suf over hoe ze alle achterstanden op tijd krijgen weggewerkt. 
 
Een oorverdovend lawaai galmt door het technieklokaal van het Teylingen College 
KTS in Voorhout. Een jongen staat op volle kracht met een hamer op een stuk 
metaal te rammen. ‘Hé, hé!’ roept zijn docent. Pas dan kijkt de leerling op. ,,Het 
metaal moest toch recht worden?” luidt zijn repliek. Lachend kijken zijn klasgenoten 
en uiteindelijk ook docent hem aan. Ja, het is een oorverdovend lawaai, maar 
tegelijkertijd is het zo fijn dat er na die stille maanden weer leven in de brouwerij is. 
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Teamleider Horeca, Bakkerij en Recreatie Arjan Houwaart: ,,Sommige docenten hebben tijdens de lockdown 
filmpjes gemaakt, bijvoorbeeld van hoe ze een gerecht bereiden. Maar leerlingen hebben die thuis nauwelijks 
nagemaakt." © Marco De Swart 

De praktijklokalen zijn geen moment onbenut op deze vmbo-school. Voor de zomer 
misten de leerlingen dertien weken praktijklessen. En dat betekent dat er in dit 
nieuwe schooljaar werk aan de winkel is om alle lesstof in te halen. ,,Sommige 
docenten hebben tijdens de lockdown filmpjes gemaakt, bijvoorbeeld van hoe ze een 
gerecht bereiden. Maar leerlingen hebben die thuis nauwelijks nagemaakt. Ze 
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hadden er geen zin in of hadden de ingrediënten niet in huis”, vertelt Arjan 
Houwaart, teamleider Horeca, Bakkerij en Recreatie. 

Metselen of lassen 
Niet alleen het koken en bakken lag wekenlang stil. Hoe moet je leerlingen op 
afstand leren een muurtje te metselen? Hoe leer je ze lassen? Hoe laat je ze een 
maaltijd voor dertig personen bereiden? Juist, dat gaat niet. 

Maar inhalen nu het onderwijs volledig is hervat, valt ook niet mee. Er zijn niet 
genoeg praktijklokalen om extra lessen in te roosteren. Docenten kunnen geen 
dubbele werkweken draaien. En de school verwacht de nodige uitval in de herfst, 
omdat docenten en leerlingen met verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. 

Straks moeten we voor het centraal 
praktijkexamen dingen toetsen die ze niet of 
nauwelijks hebben getraind 
Sebastiaan Baltes, Teamleider techniek 

Op het Teylingen College KTS maken ze zich met name zorgen over de 
examenleerlingen. ,,Straks moeten we voor het centraal praktijkexamen dingen 
toetsen die ze niet of nauwelijks hebben getraind”, verklaart Sebastiaan Baltes, 
teamleider techniek. Deze school vindt dat het centraal praktijkexamen geschrapt 
moet worden, zodat docenten meer tijd hebben voor praktijklessen én de leerlingen 
kunnen toetsen op de vaardigheden die ze tijdens hun schoolcarrière hebben 
aangeleerd. 

Veel tijd 
Het afnemen van de centrale praktijkexamens kost veel tijd, weten de docenten. De 
leerlingen (ruim 190 in het geval van deze school) moeten op meerdere onderdelen 
worden geëxamineerd. Eén examen kan zo’n zestien uur per leerling kosten en er is 
plek voor een beperkte groep tegelijkertijd. Het Teylingen College KTS móet wel in 
april beginnen om alle leerlingen op tijd te kunnen toetsen. 

  



Er zijn ook praktische obstakels voor sommige examens. De horecaleerlingen 
moeten bijvoorbeeld gastheer zijn van een tafel van vier. In het restaurant mogen 
alleen gezinnen met zijn vieren aan één tafel. ,,Wat een geregel denk je dat dat met 
zich meebrengt”, voorziet examensecretaris Helen van Heeringen. 

 

Vmbo-scholen hebben grote zorgen om de leerlingen die veel praktijklessen hebben gemist door corona. Met 
name voor de examenkandidaten is het de vraag of ze die achterstanden nog kunnen inlopen. © Marco De Swart 

Bovendien: versneld door alle lesstof heen gaan, is niet voor alle leerlingen 
weggelegd. De docenten merken nu al dat er na de coronamaanden flink wat kennis 
is weggezakt. ,,De basis over bijvoorbeeld vijlen en zagen zit er nog wel, maar we 
moeten echt opfrissen hoe ze de machines gebruiken”, constateert Jaap van 
Akkeren, die de leerlingen in het technieklokaal bijstaat. 

Gemist 
In zo’n lokaal wordt ook direct duidelijk waarom die praktijklessen zo onder corona 
hebben geleden. Het staat bomvol machines die duidelijk niet voor thuisgebruik zijn. 
De leerlingen dragen blauwe overalls en veiligheidsbrillen om er goed mee te 
kunnen werken. ,,Ik heb echt het gevoel dat we veel hebben gemist. Alleen voor 
elektra kregen we een pakket thuis waarmee we een installatie konden bouwen”, 
zegt de 15-jarige Lisa Brama. Klasgenoot Femke van der Reep (15) vult aan: ,,Het is 
zo heerlijk om hier bezig te zijn en vieze handen te krijgen.” 
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Ik heb echt het gevoel dat we veel hebben 
gemist. Alleen voor elektra kregen we een 
pakket thuis waarmee we een installatie konden 
bouwen 
Lisa Brama, Leerling 

Terwijl het getimmer in het technieklokaal doorgaat, komt vanuit een lokaal verderop 
een heerlijke geur de gang in. Een groepje leerlingen staat in een professionele 
keuken achter het fornuis - allemaal met een mondkapje voor, op deze school 
verplicht bij alle vakken waar eten wordt bereid. Voor hun neus liggen gehakte 
champignons, paprika’s en courgettes met plakjes zalm. Ze volgen het keuzevak 
traiteur en leren maaltijden bereiden. ,,Mensen vergeten dat het niet gaat om een 
simpel kooklesje. De leerlingen leren op een bedrijfsmatige manier producten te 
bereiden, hygiënisch te werken en hun geld ermee te verdienen. Dat lukt je niet op 
afstand”, zegt directeur Ton de Groot. 



 

Examensecretaris Helen van Heeringen heeft het druk om de praktijkexamens goed te laten verlopen. © Marco 
De Swart 

In de keuken op school staan grote ovens, dragen de leerlingen echte koksschorten 
en werken ze met grote fornuizen. Nee, geeft de 15-jarige Michiel Gravesteijn toe, hij 
heeft tijdens de coronacrisis zijn ouders niet even verwend met een diner. ,,We 
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kregen wel filmpjes van onze mentor die op school stond te koken. Ik heb ze 
bekeken en dat was leerzaam, maar ik had die ingrediënten thuis niet.” 

Toch hebben de leerlingen niet het gevoel dat ze vreselijk veel achterlopen. En ze 
maken zich al helemaal geen zorgen om hun examen. ,,Ik heb er wel vertrouwen in 
dat het goed komt”, zegt Sven Beekman (15). Van hem had de lockdown nog wel 
wat langer mogen duren. ,,Ik heb thuis bijna niks voor school kunnen doen, dus ik 
heb wel een relaxte periode gehad. Nu moet ik weer vroeg op en we zitten tot laat op 
school. Ik ben niet zo’n schooltype.” 

 
 


