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Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 
 
Middels deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen van een aanvulling op het 
examenreglement en een wijziging in het PTA Geschiedenis en Staatsinrichting. Beide 
zaken zijn inmiddels goedgekeurd door de MR. Deze aanvulling op het examenreglement 
en wijziging van het PTA zijn het gevolg van de situatie die is ontstaan door het vervallen 
van het Centraal Examen en het volgen van de richtlijnen van het RIVM om zo min mogelijk 
schoolactiviteiten te laten plaatsvinden. 
 
 
Aanvulling op Artikel 19 uit examenreglement Ashram College Nieuwkoop: 
19.5 De kandidaat die in schooljaar 2019-2020 het schoolexamen heeft afgerond zonder te 
voldoen aan de landelijke zak-slaag-regeling krijgt voor vakken de mogelijkheid zich te 
herprofileren middels een maatwerkopdracht. Het aantal vakken en weging van de 
afrondende opdracht wordt door de teamleider in samenspraak met de examensecretaris 
vastgesteld. De aard van de opdracht wordt door de vakdocent vastgesteld. Deze 
kandidaten vallen hiermee onder een maatwerk- PTA voor “nog niet geslaagden”. 
 
19.6 De kandidaat die na afronding van de maatwerkopdrachten niet voldoet aan de 
landelijke zak-slaag-regeling is aangewezen op de landelijke herkansingsregeling die vanuit 
het ministerie wordt aangeboden. Er is geen herkansing van de herstelopdracht. 
 
Op 19 mei zijn alle cijfers van de laatste schoolexamens aangeleverd. De leerlingen die op 
dat moment niet voldoen aan de zak-slaag-regeling worden gecontacteerd door de mentor, 
om afspraken te maken voor een of meerdere maatwerkopdrachten. Deze 
maatwerkopdrachten vinden plaats op 25 en 26 mei. Wanneer de leerling na het maken 
van deze opdrachten nog steeds niet voldoet aan de landelijke zak-slaag-regeling, dan is 
de leerling aangewezen op de landelijke herkansingsregeling. 
 
 
Wijziging PTA geschiedenis en Staatsinrichting VMBO TL leerjaar 4, cohort 2018-
2020: 
Het samenvoegen van onderstaande Schoolexamens tot één schoolexamen. 
4TO3 Koude Oorlog GSK9 schriftelijk schoolexamen 
4TO4 Nederland en Europa GSV2/GSK1  schriftelijk schoolexamen 
Dat wordt dan: 
4TO3 Koude Oorlog/Nederland en Europa GSK9/GSV2/GSK1  schriftelijk schoolexamen 
 
De vakdocent heeft de leerlingen hier reeds over ingelicht. 
 
 
Mocht u naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen hebben dan kunt u via de mail 
contact opnemen met t.hogeveen@ashramcollege.nl 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
John Bakker, Locatiedirecteur Ashram College Nieuwkoop 
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