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Geen nationale Oekraïense eindexamens 

Ondanks de oorlog doen scholen in Oekraïne hun best om onderwijs te blijven geven. 
Normaal gesproken leggen Oekraïense leerlingen eind mei centrale examens af. Dit jaar 
worden er geen centrale examens georganiseerd door de Oekraïense overheid. Dit bericht is 
bevestigd door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en de Oekraïense ambassade.  

Scholen in Oekraïne die nog (afstands)onderwijs bieden mogen zelf bepalen of zij wel of geen 
eigen examens of eindopdrachten afnemen. Indien zij ervoor kiezen dat wel te doen, dan 
bepalen zij zelf hoe en wanneer zij dat doen. Het is mogelijk dat sommige scholen hun 
leerlingen de kans geven om online examen af te leggen. Dit is geheel aan de Oekraïense 
scholen zelf; de Oekraïense overheid en de ambassade in Den Haag zijn hier niet bij 
betrokken. Leerlingen uit Oekraïne die willen weten of hun school online examens aflegt, 
kunnen dit navragen bij hun school in Oekraïne. Nederlandse scholen kunnen Oekraïense 
leerlingen helpen door ze op school de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de 
Oekraïense examens of op een andere manier het deelnemen aan de examens te faciliteren. 

Meer informatie over het onderwijs in en vanuit Oekraïne is te vinden op de website van de 
Oekraïense overheid (in het Engels en Oekraïens). Hier staat ook meer informatie over het 
opvragen van diploma’s en certificaten. 

 

Toelatingstest universiteiten Oekraïne 

Begin juli organiseert de Oekraïense overheid een toelatingstest voor universiteiten in 
Oekraïne. De toets bestaat uit vragen over de vakken Oekraïens, geschiedenis en wiskunde. 
Op dit moment wordt nog gekeken of en hoe het maken van deze test in Nederland kan 
worden gefaciliteerd. Zodra hierover meer bekend is, volgt meer informatie. We zien in de 
praktijk dat deze toelatingstest door leerlingen en scholen verward wordt met de centrale 
examens. 
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