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Datum 
29 november 2021 

16. Voor- en vroegschoolse educatie (bijlagen 1 en 2) 
17. Jaarrapportage en thema-onderzoek Lokale Educatieve Agenda (bijlagen 

3, 4 en 5) 
18. Tussenrapportage 10-14-onderwijs teambevoegdheid (bijlage 6, tevens 1 

nota openbaar) 
 

Toelichting 
• Ten aanzien van het onderwerp Kwetsbare gezondheid en Covid-19 geldt 

dat u op 10 oktober akkoord bent gegaan met het besluit uit de nota 
‘Aanscherping handelingskader Corona’ om de informatie recht te zetten 
bij de eerstvolgende communicatie.  
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Aanbieden jaarverslag College voor Toetsen en Examens 

2021 aan Tweede Kamer  
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Aanleiding 

Het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) heeft haar jaarverslag 

2021 (bijlage 1) op 23 maart aan u toegezonden.  

 

Geadviseerd besluit 

Gaat u akkoord met de verzending het jaarverslag van het CvTE (bijlage 1)?  

 

Kernpunten 

• Conform artikel 18 van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen stuurt u 

jaarlijks het jaarverslag van het CvTE naar zowel de Eerste als de Tweede 

Kamer.  

• De gegevens rond examinering uit het jaarverslag zijn afgelopen jaar al 

middels de Kamerbrief van 17 december 20211 met de Tweede Kamer gedeeld. 

• In de brieven benoemt u dat het CvTE met dit jaarverslag terugblikt op de 

taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2021.  

• Daarnaast stipt u in de brief kort aan hoe er onder de bijzondere 

omstandigheden van het afgelopen jaar wederom vorm werd gegeven aan de 

uitvoering van de getroffen maatregelen als gevolg van de coronacrisis.  

• Tevens spreekt u uw waardering uit voor de aanvullende werkzaamheden die door het 

CvTE en de andere examenketenpartners zijn en worden uitgevoerd als gevolg van de 

coronacrisis. 

• Op 15 maart heeft het CvTE het jaarverslag op haar eigen website gepubliceerd.  

Het CvTE biedt op deze wijze meteen openheid in de gegevens van 2021. 

 

Toelichting 

• In het jaarverslag blikt het CvTE terug op de taakuitvoering en het gevoerde  

beleid in 2021. Voor het tweede jaar op rij kreeg het te maken met corona en de 

maatregelen als gevolg daarvan. De centrale examens vo gingen in aangepaste vorm 

door, de centrale eindtoets po werd weer afgenomen en in het mbo werden de 

afnameperiodes verruimd. Bij de Staatsexamens vo was het wederom een intensief  

jaar en ook bij de Staatsexamens Nt2 moesten aanpassingen worden gedaan zodat 

kandidaten veilig en verantwoord examen konden doen. 
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Voortgezet Onderwijs 

Van 

 

T  

Datum 

31 maart 2022 

Referentie 

32276617 

Bijlagen 

1. Jaarverslag CvTE 2021  
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Nota MPVO aanbieding TK tussenmeting experiment 
teambevoegdheid 10-14 
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Aanleiding 
Onderzoeksbureaus Dialogic en Oberon hebben afgelopen maand volgens 
planning een rapportage opgeleverd met een tussenmeting in het onderzoek naar 
het lopende experiment met teambevoegdheid voor leraren op 10-14-initiatieven.  
 
Geadviseerd besluit 
We adviseren u dit rapport aan de TK aan te bieden, zonder verder inhoudelijke 
reactie (het gaat immers om een tussenmeting, het onderzoek en experiment 
loopt nog door). In 2021 is de eerste tussenmeting, waar dit een vervolg van is, 
ook met de TK gedeeld. Bijgaand vindt u hiertoe een brief ter ondertekening.  
 
Kernpunten 
Met de brief biedt u de rapportage aan de TK aan. U licht toe dat het experiment 
en het onderzoek daarnaar nog dit gehele schooljaar doorlopen. U geeft aan in 
het najaar van 2023 de eindrapportage van het onderzoeksbureau te verwachten, 
waarna u een besluit kunt nemen over een mogelijk vervolg. Het experiment 
loopt per 31 juli 2024 af. Voor het einde van het schooljaar 2023-2024 zal u de 
scholen meer duidelijkheid bieden.  
 
Toelichting 
• Het experiment Teambevoegdheid 10-14-onderwijs is in augustus 2020 gestart 

en heeft een looptijd van 4 jaar. De onderzoeksbureaus voeren een onderzoek 
uit naar de werking en de effecten van het experiment. In februari 2021 is een 
nulmeting gepubliceerd, de eerste tussenmeting is in oktober 2021 gedeeld.   

• In de vorige regeerperiode is een pilot gedaan met 10-14-onderwijs, waarin 
scholen werken aan onderwijs voor leerlingen in de hoogste groepen van het 
po en de onderbouw van het vo. Er is een sterke samenwerking tussen po- en 
vo- scholen. De precieze invulling verschilt per initiatief.  

• Uit deze pilot bleken een aantal knelpunten voor deze initiatieven, waarvan de 
bevoegdheden en inzetbaarheid van leraren één van de belangrijkste was.  

• Vanaf schooljaar 2020-21 is daarom het experiment teambevoegdheid voor 
10-14-onderwijs gestart. Scholen konden hiervoor een aanvraag doen. 
Deelname betekende dat zij konden werken met teambevoegdheid: in het 
team moeten alle bevoegdheden die nodig zijn voor het onderwijs aan de 
leerlingen aanwezig zijn, zonder dat iedere les door een voor dat vak bevoegde 
leraar hoeft te worden gegeven. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk.  

• Het onderzoek heeft tot doel de werking van het experiment in kaart te 
brengen: of het experiment ertoe leidt dat er minder knelpunten worden 
ervaren rondom de inzet van personeel met betrekking tot bevoegdheid en of 
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Datum 
15 november 2022 
 

de onderwijskwaliteit daarbij goed blijft. De uitkomsten van het experiment 
kunnen input geven voor toekomstig beleid rondom het bevoegdhedenstelsel.  














