
TER ONDERTEKENING 

Aan: MPVO Van 

Voortgezet Onderwijs 

5.1.2.e 

Datum 
02 december 2022 

Referentie 
35058831 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

nota 	Aanbieden jaarverslag College voor Toetsen en Examens 
2021 aan Eerste Kamer 

Aanleiding 
Het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) heeft haar jaarverslag 
2021 (bijlage 3) op 23 maart 2022 aan u toegezonden. 

Bijlagen 
1. Kamerbrief EK ter aanbieding 
van het Jaarverslag CvTE 2021 

2. Jaarverslag CvTE 2021 

Bijlage gevoegd bij deze nota: 
Samenvatting van het 
Jaarverslag CvTE 2021 

Intern OCW afgestemd 
DGPV, MBO, PO, VO 

Geadviseerd besluit 
Gaat u akkoord met de verzending van de bijgevoegde Kamerbrief (bijlage 1) aan de 
Eerste Kamer inclusief bijbehorend jaarverslag van het CvTE (bijlage 2)? 

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. 
Het jaarverslag is middels de jaarlijkse verzamelbrief al verzonden naar de 
Tweede Kamer. De Eerste Kamer dient het stuk nog officieel te ontvangen. 

• 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 aanbiedingsbrief 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 in de brief 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. 

• Hierna, in de bijlage van deze nota, treft u een samenvatting van het jaarverslag. 
Deze wordt niet meegezonden aan de Kamer. 
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Datum 
2 december 2022 

Bijlage - Samenvatting Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021 

Algemeen 
In het jaarverslag, bestaande uit drie hoofdstukken, blikt het CvTE terug op de 
taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2021. In hoofdstuk 1 kijkt de voorzitter van 
het CvTE, Pieter Hendrikse, met een collegelid terug op 2021 en komen verschillende 
mensen die betrokken zijn bij het werk van het CvTE aan het woord. Hoofdstuk 2 
bevat een beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte 
resultaten 
daarin in 2021. De financiele en personele rapportage over 2021 vormt hoofdstuk 3. 

Het College voor Toetsen en Examens in 2021 
In het eerste deel van het jaarverslag kijken verschillende betrokkenen terug op 
2021. Zo beschrijft Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE, 2021 als een hectisch 
examenjaar, maar is hij blij dat de examencampagne goed is verlopen. Verder wordt 
er in de interviews o.a. aandacht besteed aan: 
• de betrokkenheid, de bevlogenheid en het samenspel van alle collega's en 

spelers 
• de zorgen om de persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamiek en de sociale 

veiligheid die door corona voor leerlingen op scholen verstoord is. 
• het borgen van kwaliteit enerzijds en de verschillende praktische uitdagingen 

anderzijds voor zowel de ketenpartners als de scholen dit jaar. 
• diversiteit en inclusie binnen het CvTE en de wens dat meer jongere docenten en 

docenten van kleur solliciteren. 

Taken, feiten cijfers van het CvTE 
In het tweede hoofdstuk gaat het verslag in op de uitvoering van de verschillende 
taken van het CvTE in 2021: 
• Centrale eindtoets po  

Nadat in 2020 er geen centrale eindtoets werd afgenomen, werd dit in 2021 weer 
wel gedaan. Uit de gegevens van het CvTE blijkt dat de dalende trend in aantal 
afgenomen toetsen en deelnemende scholen zich doorzet. De gemiddelde 
standaardscore blijft ten opzichte van de scores uit 2018 en 2019 gelijk (535). 

• Centrale examens vo  
In 2020 zijn geen centrale examens afgenomen en is het schoolexamencijfer 
gebruikt als eindcijfer. In 2021 zijn de centrale examens grotendeels doorgegaan 
maar met een aantal maatregelen en aanpassingen. Er is, ten opzichte van 2018 
(214.247) en 2019 (210.122), volgens het CvTE een dating to zien in de aantallen 
kandidaten die de ce's in 2021 (197.536) hebben afgenomen. De aantallen 
kandidaten zijn gebaseerd op het aantal door scholen bestelde centrale examens 
bij DUO. Het aantal kandidaten dat feitelijk examen doet, ligt gemiddeld genomen 
iets lager omdat scholen bij het opgeven van de aantallen soms een zekere 
marge aanhouden. 
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Datum 
2 december 2022 

• Staatsexamens vo  
Het CvTE geeft aan dat voor de staatsexamens vo het beeld van 2021 slechts 
beperkt te vergelijken is met slagingspercentages in het reguliere onderwijs en 
ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt o.a. door een verbeterslag in de 
registratie (project Modernisering examenlandschap), een andere vormgeving van 
de staatsexamens 2021 ten opzichte van voorgaande jaren en beperkte aantal 
kandidaten dat in 2021 opging voor een vo-diploma (6.675 kandidaten t.o.v. 
185.634 kandidaten in het reguliere onderwijs). Dat maakt de percentages 
minder robuust. Uit de gegevens blijkt dat in 2021 de slagingspercentages op 
81% voor de vo-kandidaten en op 90% voor de vso-kandidaten liggen. 

• Centrale examens MBO  
Het CvTE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens 
Nederlandse taal en Engels in het mbo. Tot en met het schooljaar 2018-2019 gold 
dit ook voor rekenen. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen instellingen kiezen 
voor een eigen instellingsexamen rekenen of gebruik maken van de centrale 
examens rekenen voor het mbo van het CvTE. Het CvTE toont aan dat het aantal 
afnames in zowel het ce Nederlandse taal (121.104) als in het ce Engels voor 
mbo 4 (8.678) t.o.v. het jaar 2020 is toegenomen. 

• Staatsexamens Nt2  
Het CvTE is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de 
Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Met het behalen van het 
diploma Staatsexamens Nt2 kunnen anderstalige kandidaten aantonen dat ze de 
Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of 
studeren. Programma I is bedoeld voor mensen die willen werken of studeren op 
mbo-3 of -4 niveau. Programma II is voor mensen die willen werken of studeren 
aan het hbo of de universiteit. In de cijfers is terug te zien dat het aantal afnames 
in totaal t.o.v. het jaar 2020 (25.190) is toegenomen in 2021 (27.310). Voor 
programma I is het gemiddelde slagingspercentage gelijk gebleven t.o.v. vorig 
jaar (61%). Voor programma II is een stijging te zien van 59% in 2020 naar 67% 
in 2021. 

• Communicatie, dienstverlening en juridische zaken  
Vervolgens gaat het verslag in op de feiten en cijfers met betrekking tot de 
bovengenoemde taken en wordt er een overzicht gegeven van gebruikte 
communicatiemiddelen, voorzieningen en hoe om werd gegaan met fouten, 
klachten en bezwaren. Daarnaast is een lijst opgenomen met vastgestelde 
regelingen en besluiten. 

Financiele en personele jaarrapportage 2021 
Het laatste onderdeel van het verslag is de financiele en personele jaarrapportage 
2021, waarin ook de realisatie van 2021 wordt weergegeven. Er was ultimo 2021 op 
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Datum 
2 december 2022 

het toegekende budget van € 18,5 miljoen een overschot van € 1,1 miljoen, wat 
neerkomt op 6% van het budget (€ 2,0 miljoen in 2020, 11%). Hoewel het overschot 
in 2021 ten opzichte van 2020 bijna gehalveerd is, lukte het niet dit bedrag in 2021 
to herbestemmen. Het aandeel programmageld (reguliere activiteiten en projecten) 
betreft een budget van 11,8 miljoen, waarvan 11,1 miljoen is uitgegeven (0,7 
miljoen overschot). Voor apparaatskosten is het budget 6,2 miljoen en de realisatie 
5,8 miljoen (0,4 miljoen overschot). 
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TER ONDERTEKENING 

Aan: MPVO 
Voortgezet 	ij Onderws 

Van 

mm 
Datum 
31 maart 2022 

Referentie 
32276617 

Ministerie van Orlderwils, Cultuur en 
Wetenschap 

nota 	Aanbieden jaarverslag College voor Toetsen en Examens 
2021. aan Eerste en Tweede Kamer 

Aanleiding 
Het College voor Toetsen en Examens (hierna: CvTE) heeft haar jaarverslag 
2021 (bijlage 3) op 23 maart aan u toegezonden. 

Bijiagen 
1, Karrerbrief TK ter aaribieding 
van het Jaarver5fag CvTE 2021 

2, rr Kaerbrier EK ter aanbieding 
van het 3aarverslag CvTE 2021 

3. Jaarverslag CvTE 2021 

BijOge gevoegd brj deze not?: 
Samenvatting van het )aarverstail 
CvTE 2021 

Geadviseerd besluit 
Gaat u akkoord met de verzending van de bijgevoegde Kamerbrieven (bijiage 1 
& 2) aan de Eerste en Tweede Kamer inclusief bijbehor 	jaar\r,rsiag van het 
CvTE (bijlage 3)? ti&f 
Kernpunten 	 •Qu.tv\ LAirt4 b<itt IA 

jaarlijks het jaarverslag van het CvTE near zowel de Eerste als 	Tvveede 
• Conform artikel 18 van de Kadervvet Zelfstandige Bestuursorganen stuurt u 

ot,,  
Kamer. 
• De gegevens rand examinering uit het jaarverslag zijn afgelopen jaar al 
middels de Kamerbrief van 17 december 2021' met de Tweede Kamer gedeeld. ()pc 
• In de brieven benoemt u dat het CvTE met dit jaarverslag terugblikt op de 

4,  taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2021. 
• Daarnaast stipt u in de brieven kart aan hoe er onder de bijzondere 
omstandigheden van het afgelopen jaar wederom verm werd gegeven aan de (7 
uitvoering van de getroffen maatregelen als gevolg van de coronacrisis. 
• Tevens spreekt u in de brieven 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 hear eigen website gepubliceerd. 
Het CvTE biedt op deze wijze meteen openheid in de gegevens van 2021. 

Toelichting 
a In het jaarverslag blikt het CvTE terug op de taakuitvoering en het gevoerde 
beleid in 2021. Voor het tweede jaar op rij kreeg het be maken met corona en de 
maatregelen als gevolg daarvan. De centrale examens vo ginger in aangepaste vorm 
door, de centrale eindtoets po vverd 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 warden gedaan zodat 
kandidaten veilig en verantwoord examen konden doen. 
• Hierna, in de bijlage van deze nota, treft u een samenvatting van het jaarverslag. 
Deze wordt niet meegezonden aan de beide Kamers. 
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Bijlage Samenvatting Jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2021 

Algemeen 
In het jaarverslag, bestaande uit drie hoofdstukken, blikt het CvTE terug op de 
taakuitvoering en het gevoerde beleid in 2021. In hoofdstuk 1 kijkt de voorzitter van het 
CvTE, Pieter Hendrikse, met een collegelid terug op 2021 en komen verschillende mensen 
die betrokken zijn bij het werk van het CvTE aan het woord. Hoofdstuk 2 bevat een 
beschrijving per sector van de reguliere (wettelijke) taken en de geboekte resultaten 
daarin in 2021. De financiele en personele rapportage over 2021 vormt hoofdstuk 3. 

Het College voor Toetsen en Examens in 2021 
In het eerste deel van het jaarverslag kijken verschillende betrokkenen terug op 2021. Zo 
beschrijft Pieter Hendrikse, voorzitter van het CvTE, 2021 als een hectisch examenjaar, 
maar is hij blij dat de examencampagne goed is verlopen. Verder wordt er in de 
interviews o.a. aandacht besteed aan: 
• de betrokkenheid, de bevlogenheid en het samenspel van alle collega's en spelers. 
• de zorgen om de persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamiek en de sociale veiligheid 

die door corona voor leerlingen op scholen verstoord is. 
• het borgen van kwaliteit enerzijds en de verschillende praktische uitdagingen 

anderzijds voor zowel de ketenpartners als de scholen dit jaar. 
• diversiteit en inclusie binnen het CvTE en de wens dat meer jongere docenten en 

docenten van kleur solliciteren, 

Taken, feiten offers van het CvTE 
In het tweede hoofdstuk gaat het verslag in op de uitvoering van de verschillende taken 
van het CvTE in 2021: 
• Centrale eindtoets pa  

Nadat in 2020 er geen centrate eindtoets werd afgenomen, werd dit in 2021 weer wet 
gedaan. Uit de gegevens van het CvTE blijkt dat de dalende trend in aantal 
afgenomen toetsen en deelnemende scholen zich doorzet. De gemiddelde 
standaardscore blijft ten opzichte van de scores uit 2018 en 2019 gelijk (535). 

• Centrale examens vo  
In 2020 zijn geen centrale examens afgenomen en is het schoolexamencijfer gebruikt 
als eindcijfer. In 2021 zijn de centrale examens grotendeels doorgegaan maar met 
een aantal maatregeten en aanpassingen. Er is, ten opzichte van 2018 (214.247) en 
2019 (210.122), volgens het CvTE een dating te zien in de aantallen kandidaten die de 
ce's in 2021 (197.536) hebben afgenomen. De aantallen kandidaten zijn gebaseerd op 
het aantal door scholen bestelde centrale examensbij DUO. Het aantal kandidaten dat 
feitelijk examen doet, ligt gemiddeld genomen iets lager omdat scholen bij het 
opgeven van de aantallen soms een zekere marge aanhouden. 

• Staatsexamens vo  
Het CvTE geeft aan dat voor de staatsexamens vo het beeld van 2021 slechts beperkt 
te vergelijken is met slagingspercentages in het reguliere onderwijs en ten opzichte 
van voorgaande jaren. Dat komt o.a. door een verbeterslag in de registratie (project 
Modernisering examenlandschap), een andere vormgeving van de staatsexamens 
2021 ten opzichte van voorgaande jaren en beperkte aantal kandidaten dat in 2021 
opging voor een vo-diploma (6.675 kandidaten t.o.v. 185.634 kandidaten in het 
reguliere driderwijs). Dat maakt de percentages minder robuust. Uit de gegevens 
blijkt dat in 2021 de stagingspercentages op 81% voor de vo-kandidaten en op 90% 
voor de vso-kandidaten liggen. 
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• Centrale examens MBO  
Het CvTE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de centrale examens Nederlandse 
taal en Engels in het mbo. Tot en met het schooljaar 2018-2019 gold dit ook voor 
rekenen. Sinds het schooljaar 2019-2020 kunnen instellingen kiezen voor een eigen 
instellingsexamen rekenen of gebruik maken van de centrale examens rekenen voor 
het mbo van het CvTE. Het CvTE toont aan dat het aantal afnames in zowel het ce 
Nederlandse taal (121.104) als in het ce Engels voor mbo 4 (8.678) t.o.v. het jaar 
2020 is toegenomen. 

• Staatsexamens Nt2  
Het CvTE is verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van de Staatsexamens 
Nederlands als tweede taal (Nt2). Met het behalen van het diploma Staatsexamens 
Nt2 kunnen anderstalige kandidaten aantonen dat ze de Nederlandse taal voldoende 
beheersen am in Nederland te kunnen werken of studeren. Programma I is bedoeld 
voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau. Programma II is 
voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of de universiteit. In de cijfers 
is terug te zien dat het aantal afnames in totaal t.o.v. het jaar 2020 (25.190) is 
toegenomen in 2021 (27.310). Voor programma I is het gemiddelde 
slagingspercentage gelijk gebleven to.v. vorig jaar (61%). Vow* programma II is een 
stijging te zien van 599h in 2020 naar 670/0 in 2021. 

• Communicatie, dienstverlening en juridische zaken  
Vervolgens gaat het verslag in op de feiten en cijfers met betrekking tot de 
bovengenoemde taken en wordt er een overzicht gegeven van gebruikte 
communicatiemiddelen, voorzieningen en hoe om werd gegaan met fouten, klachten 
en bezwaren. Daarnaast is een lijst opgenomen met vastgestelde regelingen en 
besluiten. 

Financiele en personele jaarrapportage 2021 
Het laatste onderdeel van het verslag is de financiele en personele jaarrapportage 2021, 
waarin oak de realisatie van 2021 wordt weergegeven. Er was ultimo 2021 op het 
toegekende budget van C 18,5 miljoen een overschot van C 1,1 miljoen, wat neerkomt op 
6% van het budget (€ 2,0 miljoen in 2020, 11%). Hoewel het overschot in 2021 ten 
opzichte van 2020 bijna gehalveerd is, lukte het niet dit bedrag in 2021 te 
herbestemmen. Het aandeel programmageld (reguliere activiteiten en projecten) betreft 
een budget van 11,8 miljoen, waarvan 11,1 miljoen is uitgegeven (0,7 miljoen 
overschot). Voor apparaatskosten is het budget 6,2 miljoen en de realisatie 5,8 miljoen 
(0,4 miljoen overschot). 
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