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Aanleiding 
In bijgaande brief informeert u de Kamer over de resultaten van de eindexamens 
2022 en de vaardigheidsontwikkeling van examenleerlingen, conform uw eerdere 
toezegging. En u informeert de Kamer over uw besluit om naar aanleiding hiervan 
weer terug te gaan naar de normale situatie en geen extra maatregelen te nemen 
voor de examens 2023. 

Geadviseerd besluit 
Als u akkoord bent dan kunt u de brief ondertekenen. Deze zal na uw instemming 
aan de Tweede Kamer worden verzonden.  

Kernpunten 
Redenen voor uw besluit zijn: 

- Dit past bij het doel om de prestaties van leerlingen en hun welbevinden 
zo snel mogelijk weer op het niveau van voor corona te krijgen, zoals ook 
beschreven in de voortgangsrapportage NP Onderwijs; 

- De huidige situatie maakt het weer mogelijk om dezelfde exameneisen te 
hanteren als voor corona; 

- Met het NP Onderwijs hebben scholen sinds 1,5 jaar de benodigde 
middelen en handvatten gekregen om coronavertragingen aan te pakken; 

- De slagingspercentages van de examens in 2021 en 2022 liggen 
merkbaar hoger dan in de jaren daarvoor. Uit de rapportages en in 
gesprekken met docenten en scholen blijkt dat de maatregelen van de 
afgelopen jaren, en dan met name de duimregeling, een merkbaar effect 
hebben op de motivatie, strategisch gedrag en daarmee de vaardigheden 
van leerlingen; 

- Hoewel diverse groepen leerlingen nog te kampen hebben met 
leervertragingen, helpt het niet om in dit stadium nog maatregelen te 
nemen die de lat lager leggen. 

 
U geeft daarbij ook aan dat u ziet dat leraren dagelijks hard werken om de 
vaardigheden van leerlingen te verbeteren en dat u zich daar ook 
verantwoordelijk voor voelt. U zorgt er dan ook voor dat scholen op vele 
manieren ondersteuning en hulp krijgen om dit te realiseren. 
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16 november 2022 
 

Toelichting 
Uw voorgenomen besluit is in vertrouwen tijdens een online overleg (op 16 nov) 
mondeling gedeeld met de relevante sectororganisaties. 
 
De reacties op het besluit vanuit de verschillende organisaties waren wisselend. In 
brede zin gaf men aan de argumentatie voor dit besluit te kunnen volgen en 
steunen veel partijen de inzet om weer terug te gaan naar normaal.  
Verschillende organisaties (SPV, VO-raad, Vavo-netwerk en FvOv) geven wel aan 
zelf tot een andere afweging te zijn gekomen over de noodzaak om (beperkte) 
maatregelen te nemen. Zij pleitten eerder voor een extra herkansing en dit is 
volgens hen ook geen maatregel die het niveau verlaagt. Er werd (met name door 
SPV en de VO-raad) benadrukt dat het sociaal-emotionele welbevinden van de 
leerlingen op dit moment nog niet goed is, wat de voorbereidingen op de 
eindexamens bemoeilijkt. Dit probleem is volgens hen voor de leerlingen die 
opgaan voor de examens 2023 groter dan voor de leerlingen die in de afgelopen 
twee jaar examens deden. Vanuit OCW is benadrukt dat we hier oog voor hebben. 
Dit zal ook blijken uit de voortgangsrapportage NPO, die op 17 november 
gepubliceerd zal worden. De maatregelen die we in dat verband nemen zien ook 
op deze problematiek.  
 
In een separaat gesprek gaf LAKS aan de argumentatie te kunnen volgen en geen 
voorstander te zijn van de duimregeling, maar wel te hebben gehoopt op een 
extra herkansing. Vanuit OCW is benadrukt dat de deur wijd open staat voor 
suggesties omtrent het mentaal welbevinden, een van de speerpunten van LAKS.  
 
Te overwegen valt nog om toch twee aanpassingen te doen aan de tijdvakken en 
afnametermijnen van de examens: 

• Verlengen van het tweede tijdvak van vier naar tien dagen. Het voordeel 
van deze verlenging is dat er meer buffer is voor zieken/afwezigen in 
tijdvak 1. Als een leerling gemiste examens moet inhalen dan is dit 
makkelijker in een schema van tien dagen dan een schema van vier 
dagen (dan zijn er veel examens op dezelfde dag, of dezelfde tijd). 

• Verlengen van de afnametermijn voor de digitale examens vmbo-bb en -
kb en de centraal schriftelijk en praktisch examens (cspe’s). Deze 
examens zijn voor scholen flexibel in te plannen en door het verlengen 
van de afnametermijn bied je meer ruimte hiervoor. 

Voor deze logistieke aanpassingen geldt wel, dat alleen voor de kerst hiertoe 
besloten kan worden, omdat de examenketen voorbereidingstijd nodig heeft om 
dergelijke aanpassingen te realiseren. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
maatregelen en de impact op scholen is klein. Deze maatregelen bieden met 
name meer flexibiliteit voor leerlingen en scholen.  
 
Kort voordat de Kamerbrief uitgaat, delen we deze met de partijen, zodat zij zich 
ook kunnen voorbereiden. 





 
   

           
         

           
    

              
         

         
            
          

         
        

           
     

           
        

          
 

          
           

            
             
          

       
         

            
           

 	  	    
     
   

 	  	    
   
    

 	  	     
   

 	  	   
    

   

              
             

         
           

          
     

  
    

  

    



 
   

   
           

           
            

  
             

         
        

         
           

            
        

            
     

   
           

          
            

  
            

           
            

          
             

            
             

    

   
          

           
          

       
               

         
              

         
         

         
           

           
            

            

    



 
   

         
   

           
           

            
           

   
        

        
            

            
    

             
       

          
     

            
              

          
          

        
       

          
          

          
    

   
           

       
       

        
        

           
            

           
       

 

 	    

  
            

         

    



 
   

              
  

           
         

             
 

            
            
          

              
            

 
          

           
              

           
             
              

               
           

           
              
              

          
            

           
           

        

 
        

            
          

          
              

             
          

             
                 

            

    



 
   

 	  

 
 

             
       

   
          

            
         

        
           

          
            

           
       

           
            
             

              
            

         
           
           

        
          

            
           

          
           

           
          
              
             
           

             
            

             
            

            
            

          
        

    



 
   

            
          

           
        

         
         

           
             

          
             

         
          
 

       
              

            
        

 
           

             
             

 
              

        

   
           

           
           

            
           

          
         

         
            

          
             

          
        

           
            

           
      

    



 
   

              
            

            
         
           

            
    

         
          

           
       

           
        

 	    
          

         
              

           
          

           
         

         
          

         
              
  

          
  

     
         

           
          

             
           
         

       
         

           
        

       
        

      
          

    



 
   

         
       

  
    

          
         

            
       

          

  	   

   
 	  	  

   	 	  
   	  	  

 
 	  	  

 	  	  

        
     
    
    

           
         

             
          

          
           

           
           

           
          

           
 

  	   

   
 	  	  

 
 	  	  

 	  	  

    



 
   

      
    
      

  	   

   
 	  	  

   	 	  
   	  	  

 
 	  	  

 
	

 	  

     
    
    

  
	

  

   
 	  	  

 
 	  	  

 	  	  

   
             

               
            
           

            
        

            
   

        
          

         
            

    



 
   

    

  
           

              
             

             
             

         
               

             
               

               
         

           
           

              
             

             
            

           
            

            
           

          
           

        
              

          
         

            
             

          
           

             
            

  
         
               
            

           
   

    



 
   

  
           

            
            

        
   

    
            

           
        

  

              
                

           
         
          

            
             
 

  
 

             
          

             
           

    

   
               

              
              
         

          
          

         

  
   

  
    

      
   
  

     
  

  

    



 
   

  	     
  	       

    

    


