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Coronavirus informatie nr. 16 voor examenkandidaten 
 
Julianadorp, 28 mei 2020 
 
Geachte ouders van alle examenkandidaten, 
 
De laatste dagen krijg ik veel mailtjes en telefoontjes van u, ouders van examenkandidaten 
en vervroegd-examenkandidaten, met vragen rondom de Staatsexamens. Ook op de PWS 
presentatieavond waren de examens hét onderwerp van gesprek. Het is de hoogste tijd voor 
een update. Alle onderstaande informatie geldt ook voor leerlingen die vervroegd examen 
doen, zoals de kandidaten voor maatschappijleer uit 5a en leerlingen die een los vak/losse 
vakken afsluiten met een certificaat.  
 
Allereerst is het zo dat ik alle informatie over de examens direct met u deel. Dus als u nog 
niets anders van mij heeft gehoord, is de informatie uit de laatste Nieuwsbrief (#15) nog 
steeds de actuele en officiële informatie. Al het andere dat u in de wandelgangen hoort is 
speculatie. 
 
Staatsexamens worden niet alleen door ons afgelegd maar ook door leerlingen in Nederland 
en zelfs door leerlingen in andere buitenlanden die daarvoor naar Nederland reizen. Al deze 
leerlingen vallen onder verschillende categorieën. Onze leerlingen vallen onder 
Staatsexamens BES. Alles wat besloten wordt of toegankelijk is voor andere (staats-) 
examenleerlingen, is niet per definitie ook op ons van toepassing. Daar kan onduidelijkheid 
bij u door zijn ontstaan. Op Bonaire leggen, naast de leerlingen van het Vespucci College en 
de Miguel Pourier Academy van Curaçao, ook leerlingen uit Aruba, Suriname en Bonaire zelf 
het Nederlands Staatsexamen BES af. 
 
Waarschijnlijk bent u vooral heel erg bezorgd en bent u bang dat de examens op Bonaire 
niet kunnen plaatsvinden. U vraagt zich af hoe het examen dan wordt afgenomen, of er 
überhaupt wel een examenkans is. U vraagt zich af of uw zoon/dochter wel aan een 
vervolgopleiding kan beginnen. Deze onzekerheid maakt u verontwaardigd, u wilt dat er 
duidelijkheid is.  Dat snap ik heel goed. Wij maken ons ook zorgen, omdat de plaatselijke 
maatregelen OP DIT MOMENT niet toelaten dat we naar Bonaire kunnen vertrekken. We 
weten niet wanneer deze maatregelen worden aangepast of opgeheven.  
 
Het Vespucci College is echter niet degene die in deze kwestie beslissingen kan nemen. 
DUO/Staatsexamens neemt de beslissingen en daarin werkt zij samen met o.a. het 
Ministerie van Onderwijs in Nederland, de Vertegenwoordiging van Curaçao en Aruba en het 
Openbaar Lichaam Bonaire. 
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Als de quarantaine maatregelen niet worden opgeheven of voor ons worden aangepast, 
kunnen wij niet naar Bonaire reizen. Dat is organisatorisch en kostentechnisch niet haalbaar. 
Bovendien zouden/kunnen/willen wij geen (minderjarige) kinderen 5-6 weken van huis 
weghouden. Ook mijn medewerkers kan ik er redelijkerwijs niet toe verplichten zo’n 
intensieve begeleidingstaak op zich te nemen. 
 
Wij doen er echt alles aan om helderheid over de examens te krijgen. Samen met de andere 
betrokken scholen in het Caribisch Gebied hebben wij de VO-raad, DUO, Stichting NOB, de 
inspectie, diverse Ministeries (OCW, Defensie) in Nederland, op Curaçao en Aruba en het 
Openbaar Lichaam Bonaire benaderd met een brandbrief. In deze brief hebben wij ook 
suggesties voor alternatieven gedaan. Alle instanties hebben bevestigd de urgentie te 
beseffen en te overleggen over passende maatregelen. Het staat echt hoog op de agenda. 
Nu moeten we nog even afwachten, tot eind volgende week is er gezegd. Ik vraag u daarom 
om uw geduld. 
 
Hoewel ik begrijp dat u graag antwoorden wilt en de verleiding groot is om zelf, als ouder, 
contact op te nemen met de betrokken instanties, zeker als u daar connecties heeft, wil ik u 
met klem verzoeken zich met uw vragen tot mij of Neeltje als examensecretaris te richten. 
Wij onderhouden contact met alle partijen en zijn het beste op de hoogte van actuele en 
juiste informatie.  
 
Ik hoop van harte dat ik u ervan heb kunnen overtuigen dat wij zeer intensief bezig zijn met 
deze Staatsexamenkwestie, zodat ook uw zoon/dochter een diploma kan behalen en kan 
doorstromen naar het vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld. 
  
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd bellen of 
mailen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariëtte Zuijdgeest 
rector 


