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Misschien zit je er middenin of weet je het nog te herinneren; blokken, examens maken en weer 
verder leren voor de volgende toets. Alles om dat papiertje te bemachtigen en de vlag uit te mogen 
hangen. Voor Daniëlle, en alle andere examenkandidaten dit jaar, verliep dit anders. Door de 
coronasituatie werden de examens geschrapt en werd op je behaalde SE-cijfers gebaseerd of je wel 
of niet geslaagd bent.  

Daniëlle woont op een boerderij en helpt graag een handje mee. De laatste tijd zat ze meer op haar 
kamer dan in de stal, want ze moest hard leren voor die laatste schriftelijke toetsen. Hard werken 
loont, ze heeft het gehaald! 

 

Toen bekend werd dat er geen Centrale Eindexamens zouden zijn, voelde dat wel gek voor Daniëlle. 
Maar aan de andere kant was het ook een opluchting. “Ik dacht, nu ben ik eigenlijk gewoon geslaagd. 
Dat was heel gek.” Met nog één schoolexamen week in het vooruitzicht en met voldoendes op haar 
cijferlijst wist ze dat ze zo goed als geslaagd was. Dat was wel heel anders dan anders. “Het is wel 
jammer, want ik kan er nu niet over meepraten over 5 jaar. Maar het is niet per se zo dat ik het lastig 
vond dat het niet door ging, het was ook wel lekker makkelijk.”  

Ik dacht, nu ben ik eigenlijk gewoon geslaagd. 

Ze leerde nog hard om haar laatste toetsen te halen. Ze had vooral zelfstudie, maar tijdens de online 
lessen werd aandacht besteed aan het met elkaar nakijken van opdrachten. “Maar je moest wel echt 
zelf studeren en zelf dingen uitzoeken. Ik had wel online lessen, maar voor het vak bedrijfseconomie 
heb ik daar niet heel veel aangehad,” Ze koos ervoor om bijles te vragen aan haar zwager.  



 

Het thuisstuderen gaat haar goed af. “Ik was best wel streng voor mezelf en had de discipline om 
mezelf ertoe te zetten om echt aan school te gaan zitten. ’s Ochtends ging ik echt aan school zitten 
en dan kon ik in de middag en beetje thuis rommelen.”  

Ik was best wel streng voor mezelf en had de discipline om mezelf ertoe te zetten 
om echt aan school te gaan zitten. 

 

Dit alles klinkt nog niet zo verkeerd, maar de maatregelen werden pas echt duidelijk toen ze de 
laatste toetsen nog moest gaan maken. “Op het moment dat ik op school zat en toetsen moest 
maken merkte ik echt de strenge maatregelen. Je moest je handen desinfecteren, en je zat maar met 
zeven medestudenten in een lokaal. Je kon niet even napraten met klasgenoten, je moest na afloop 



van de toets gelijk naar huis toe. Eerst merkte ik de maatregelen bijna niet, maar op dat moment 
dacht ik; ohja, corona.” 

Voor de scholen was het ook een flinke organisatie. Er was een heel schema met aankomsttijden, 
zodat de leerlingen verspreidt aan zouden komen. “Je kwam met vijftien mensen aan en werd dan 
verspreidt over twee lokalen. Per vak kwamen de leerlingen per kwartier aan. Dus we hadden wel 
ongeveer gelijk de toets, dus je kon elkaar geen dingen doorvertellen enzo.”   

Eerste merkte ik de maatregelen bijna niet, maar op dat moment dacht ik; ohja, 
corona. 

Toen ze al haar cijfers binnen had, wist ze zeker dat ze geslaagd was. Op de officiële dag hing ze met 
trots de vlag uit en kon haar vakantie definitief beginnen. Er komt nog een diploma uitreiking aan, 
maar ook deze is aangepast op de situatie. Per klas worden de diploma’s uitgereikt in maximaal 
driekwartier en per leerling mogen er twee personen mee. Een eindfeest komt helaas niet. “Er is een 
docent wel nog bezig om later in het jaar nog een soort afscheidsfeest te organiseren. Dat lijkt me 
ook echt gezellig, want je spreekt nu veel minder mensen.”  

 

Ook haar vakantieplannen gingen niet door. “Ik heb met drie vriendinnen een weekje vakantie 
geboekt in Nederland. Ik zou eerst naar Italië gaan, maar dat gaat niet door vanwege corona. We 
wilden toch wel een weekje weg want we hadden het al gepland en vrij genomen, dus hebben we in 
Nederland wat geboekt.” Daarnaast helpt ze thuis mee en werkt ze bij een bakker. Ze is blij dat ze 
toch nog een weekje weg kan. “Dan heb je toch nog iets, want verder heb je eigenlijk gewoon niets. 
Geen examen, geen eindfeest en geen examenreis.”  

Ze heeft duidelijke plannen voor na haar vakantie. “Ik ga volgend jaar de studie Veehouderij volgen 
op de HAS Hogeschool. Maar nu heb je eigenlijk geen introductie, dus je kent je klas niet echt.” 



Daniëlle wil graag boerin worden. “Dat lijkt me echt heel leuk. En die opleiding zorgt ervoor dat je 
meer kennis krijgt over het boerenbedrijf, maar ook dat je toekomstgericht leert denken. Dus je leert 
goed hoe je de administratie regelt, maar ook van;  hoe kan ik mijn bedrijf zo duurzaam mogelijk 
maken.”  

En die opleiding zorgt ervoor dat je meer kennis krijgt over het boerenbedrijf, 
maar ook dat je toekomstgericht leert denken. 

Al met al kijkt Daniëlle terug op een gekke maar ook feestelijke periode waarin ze ondanks de 
maatregelen en vereiste aanpassingen, toch haar diploma heeft gehaald. Ze kijkt uit naar haar 
welverdiende vakantie en naar haar opleiding. 

 


