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Geachte heer Slob, 

Op 10 februari jl. informeerde ik u per brief over het feit dat met de centrale 

examinering zoals beschreven in uw Kamerbrief van 16 december jl. ‘de uiterste 

grens van uitvoerbaarheid is bereikt. […] Tegemoet komen aan een behoefte aan 

nog meer herkansingen […] is door Staatsexamens VO niet te realiseren voor de 

staatsexamenkandidaten.’ U voegde deze brief als bijlage bij uw Kamerbrief van 12 

februari jl. over ‘Aanvulling besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021’. 

Op 25 februari jl. nam de Tweede Kamer een motie aan waarin zij verzoekt om ‘de 

aankomende twee jaar’ te voorzien in twee mogelijkheden tot herkansing voor 

‘deelcertificaatkandidaten’ van: 

1. Staatsexamens VO, afkomstig uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso),

en

2. mbo-instellingen, die het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

(vavo) verzorgen.

Het College voor Toetsen en Examens constateert dat de Kamer met haar motie 

voorbijgaat aan de informatie die het bij uw Kamerbrief ontving van het College als 

regisseur van de examenketen. De glasheldere mededeling dat méér niet kan, dat 

‘de keten is volgeboekt’, dat verdere uitbreiding van de centrale examinering een 

majeur afbreukrisico in zich draagt en tevens een wissel zal trekken op de centrale 

examinering in 2021-2022, is niet verstaan. 

Als ‘er méér dan tweehonderd leerlingen noodgedwongen moeten worden 

overgeboekt naar de herkansingen die Staatsexamens VO afneemt in augustus, dan 

is dat onmogelijk’. Het is weinig voorstelbaar hoe die informatie uit mijn brief van 

10 februari zich laat rijmen met de aangenomen motie, die zou leiden tot extra 

herkansingsmogelijkheden voor meer dan 2.000 vso-kandidaten. Daarmee 

overigens voorbijgaand aan ruim 2.000 niet uit het vso afkomstige kandidaten, die 

in de motie buiten beschouwing blijven. 
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Het verzoek in de motie is onuitvoerbaar. Er is geen capaciteit beschikbaar om 

duizenden extra examens af te nemen. Ook ontbreekt de tijd die daarvoor nodig 

zou zijn. Staatsexamens VO is in 2020 tot en met 19 december bezig geweest met 

het uitvoeren van drie extra herkansingen voor een groep van in totaal 212 

diplomakandidaten. De gedachte dat een opschaling van enkele honderden naar 

ten minste enkele duizenden herkansingen binnen een vergelijkbaar tijdpad 

haalbaar is, houdt geen rekening met de werkelijkheid van de uitvoering van 

Staatsexamens VO. 

Deze werkelijkheid en perspectieven voor mogelijke herkansingen voor certificaat-

kandidaten op termijn zijn beschreven in de andere Kamerbrief die u op 12 februari 

jl. verzond, en wel over het onderwerp ‘Staatsexamens VO’. In die brief is, 

onderbouwd door een onderzoeksrapport van Obéron, beschreven dat de grens 

van het haalbare is bereikt voor Staatsexamens VO én welke maatregelen op 

kortere en langere termijn denkbaar zijn. Het College richt zich, conform uw 

toezegging aan de Kamer, op het uitwerken van mogelijke maatregelen en zal 

hierover voor het einde van dit jaar rapporteren. 

De beoordeling van de uitvoerbaarheid van herkansingen voor certificaat-

kandidaten uit het vavo ligt primair bij de verantwoordelijke mbo-instellingen. 

Reden om dit onderwerp hier toch te benoemen is dat het College niet beschikt 

over de examens die nodig zouden zijn om naar schatting 8.000 kandidaten van 

herkansingen te voorzien buiten de tijdvakken waarin de examenafname voor het 

vavo al is gepland. De eerder genoemde ‘volgeboekte keten’ maakt het onmogelijk 

deze examens bij te produceren. Zoals hiervoor al uitvoerig is beschreven spreekt 

het voor zich dat het evenmin mogelijk is de herkansingen te laten uitvoeren door 

Staatsexamens VO. 

Alles overziend stel ik vast dat de aangenomen motie zich in de lezing van het 

College niet laat verklaren op basis van de genoemde, recent met de Kamer 

gedeelde informatie. Mocht de Kamer behoefte voelen aan een andere wijze van 

informatiedeling, bijvoorbeeld in de vorm van een technische briefing, dan zijn wij 

daartoe uiteraard graag bereid. Waarbij ik voor de goede orde wel opmerk dat een 

andere wijze van informeren niets verandert aan de inhoud van de beschikbare, 

reeds geleverde feitelijke informatie of de onuitvoerbaarheid van de aangenomen 

motie. 

Met vriendelijke groet, 

drs. P.J.J. Hendrikse 

voorzitter 


