
 

 

 

4 juni is het officiële einde van de middelbare schooltijd, dus de vlaggen mogen uit. © Jan Kok 

 

PREMIUM 

Slagen tijdens de coronacrisis: ‘We hebben er 
thuis alsnog een feestje van gemaakt’ 

Het coronavirus maakte abrupt een einde aan het examenjaar van middelbare 
scholieren. Geen centrale examens, geen feestjes of reizen. Toch proberen scholen en 
leerlingen er het beste van te maken. We spreken er vier over hoe zij toch hun diploma 
vieren. 
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Vandaag wordt het einde van de middelbare schooltijd officieel gevierd. De gemeente roept 
Rotterdammers op om de vlag uit te hangen voor de geslaagde leerlingen en de 
Erasmusbrug kleurt rood-wit-blauw. Zo wordt die dag toch nog bijzonder, want veel 
leerlingen weten al dat ze geslaagd zijn. De centraal examens gingen dit jaar niet door. Of 
iemand slaagt of niet, hangt af van cijfers voor de eerder gemaakte schoolexamens. 

Scholen in Rotterdam proberen de eindexamensfeer erin te houden door alternatieve 
manieren voor de diploma-uitreiking te bedenken. Het Erasmiaans Gymnasium houdt 
normaal uitreikingen voor 1000 man in De Doelen, dit jaar wordt elke klas afzonderlijk 
toegesproken. Het GSR Rotterdam houdt de plechtigheid buiten en is van plan om een 
reünie voor de eindexamenleerlingen te organiseren. 

 

Emma Teunissen is geslaagd © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

Wel héél jammer is dat de reis naar Albufeira met 
mijn vriendengroep niet doorgaat 
Emma Teunissen (19) rondt dit jaar vwo af op het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland. 
En dat allemaal terwijl haar vader onlangs na een lang ziektebed is overleden. ,,Ik had de 
dag na zijn begrafenis eigenlijk een herkansing, maar die heb ik later gemaakt omdat het 
natuurlijk lastig was om mij daarop te focussen. Ik moest mij er ook echt wel toe zetten om 
deze toets te maken, maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt, waar ik heel blij mee ben.” 
Doordat Emma al eerder het mavo en havo-examen heeft gedaan, weet ze wat ze dit jaar 
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heeft gemist. ,,Toen wist ik van tevoren niet wat mijn cijfers waren. Je wacht dan tot het 
belletje, dan hoor je pas echt hoe en wat. Nu kon ik al een beetje vertellen wat ik moest 
halen om te slagen en de schoolexamens zijn veel kleinere toetsen, dus daar kon ik 
makkelijker voor leren. Ik mis nu toch een groot gedeelte van wat erbij hoort op school. 
Vooral het contact. Dat vind ik jammer, maar ik ben geslaagd dus ik vind het ook wel prima 
zo. Wel héél jammer is dat de reis naar Albufeira met mijn vriendengroep niet doorgaat. Ik 
heb wel met vriendinnen afgesproken om samen wat te doen. Wij vinden het wel leuk om 
gewoon even een wijntje te drinken.” 

 

Marc Hooftman is bijna geslaagd © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

Ik heb eigenlijk niks meer met school te maken 
en dat vind ik best wel jammer 
Marc Hooftman (17), die dit jaar zijn tweetalig vwo aan het Comenius Lyceum afrondt, vond 
het niet zo erg dat de centrale examens niet doorgingen. „Dat scheelde wel veel stress, maar 
ik vind het wel jammer dat alles daaromheen, zoals het eindexamengala, niet doorgaat. Ik 
mis vooral het samen afmaken. Je hebt dan altijd wel een paar die zakken, maar ik vind het 
wel jammer dat wij niet met zijn allen blij kunnen zijn en het kunnen vieren. Ik zit nu al een 
paar maanden gewoon thuis niks te doen behalve af en toe werken. Je komt je klasgenoten 
ook niet meer tegen en je hoeft nergens voor op school te komen. Ik heb eigenlijk niks meer 
met school te maken en dat vind ik best wel jammer.” Vandaag hoort Marc pas voor het eerst 
weer van zijn school, hij wordt dan gebeld dat hij geslaagd is. „Daarna ga ik naar school en 
daar krijg ik een tasje met spullen. Dan kan ik ook even met de mentrix praten en andere 
docenten.” De vlag heeft hij dus ook niet te vroeg willen ophangen. „Ik zag ook een 
klasgenoot van mij die had hem al aan het begin van de lockdown opgehangen. Hij kreeg 
toen al commentaar van de docenten, dus ik wachtte er nog even mee. 
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Femke Kouwenhoven heeft haar havodiploma bijna. © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

 

Ik word nu gebeld om het officieel te maken, verder 
is het eigenlijk niet zo bijzonder meer 
Ook Femke Kouwenhoven (17), leerlinge aan het Wolfert Lyceum in Bergschenhoek, mist 
veel van de examenfestiviteiten. „Ik heb niks gehad om het af te sluiten. We hadden de 
laatste lesdag en daarna was het gewoon klaar. We moesten de resterende toetsen thuis 
maken. Dat was aan de ene kant heel chill, want je zat wel op je vertrouwde plekje. Wat wel 
vervelend was, is dat je je toetsen moest maken, maar ook je examens moest voorbereiden. 
Je wist lang niet waar je aan toe was, dat was vooral lastig. Er was wel veel onbekend, maar 
zodra onze school iets wist, lieten ze het ook wel snel aan ons weten. Qua toetsen was alles 
eigenlijk wel duidelijk.” Femke krijgt vandaag te horen of ze officieel geslaagd is voor haar 
havo-diploma. „Met deze cijfers kan het niet meer misgaan, maar het is toch nog even dat 
belletje dat de zekerheid geeft. Ik denk dus dat ik blij zal zijn om het officieel te horen, maar 
wel minder omdat ik het eigenlijk al weet. Normaal heb je spanning van tevoren, omdat je 
nog niet zeker weet of het wel of niet gelukt is. Ik word nu gebeld om het officieel te maken, 
verder is het eigenlijk niet zo bijzonder meer.” 

https://www.ad.nl/rotterdam/slagen-tijdens-de-coronacrisis-we-hebben-er-thuis-alsnog-een-feestje-van-gemaakt~ae467822/171177932/


 

Sara Korving uit Rotterdam is geslaagd © Jan Kok | Boomerang Fotografie 

Als alle versoepelingen doorgaan, staat er nog wel 
een feestje op het programma, ook omdat ik in de 
zomer jarig ben 
Sara Korving (17) hield zich dit jaar niet alleen bezig met haar examenjaar aan het 
Erasmiaans Gymnasium. Ze maakte ook deel uit van LAKS, de landelijke organisatie die 
middelbare scholieren vertegenwoordigt. „Dat was ontzettend bijzonder. We waren vaak in 
overleg met onder anderen minister Slob en minister Van Engelshoven, bijvoorbeeld over of 
de examens door moesten gaan. Dat is op deze leeftijd heel bijzonder om mee te maken. In 
die gesprekken hebben we op een gegeven moment ook harde eisen gesteld, bijvoorbeeld 
over het aantal herkansingen dat leerlingen krijgen. We zagen ook vooral dat scholieren het 
niet duidelijk vonden of ze nou geslaagd zijn of niet. Ze stuurden ons dan een foto van hun 
cijferlijst met de vraag of ze geslaagd zijn.” Bij Sara zelf was het al wel snel duidelijk dat ze 
geslaagd was. Ze werd op 26 mei al gebeld. „Ik vond het ergens ook wel jammer dat ik niet 
dat moment hebt gehad waarop ik mezelf kon bewijzen, maar we hebben er thuis alsnog een 
feestje van gemaakt. Er schijnt vanuit school ook nog een verrassing te komen en daarnaast 
vier je het toch een beetje met vrienden en vriendinnen. Op afstand en in kleine groepjes, 
natuurlijk. Als alle versoepelingen doorgaan, staat er nog wel een feestje op het programma, 
ook omdat ik in de zomer jarig ben.” 
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