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Geachte heer Slob, 

Conform uw verzoek heeft het College voor Toetsen en Examens nogmaals 

zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om ook leerlingen die niet opgaan 

voor een diploma maar alleen voor een certificaat, een kans te bieden op een 

herkansing. Hierbij is vastgesteld dat vso-scholen voor leerlingen die 20 jaar 

worden binnen de huidige regelgeving aan de inspectie ontheffing kunnen vragen 

zodat deze leerlingen vso-onderwijs kunnen blijven volgen. 

Er is geen zicht op het aantal kandidaten dat door het niet behalen van een 

certificaat niet aan een vervolgopleiding zou kunnen beginnen. Kandidaten geven 

niet aan, met welke reden zij zich voor een staatsexamen inschrijven. Het is 

zodoende niet bekend om hoeveel kandidaten en om hoeveel vakken het gaat. In 

beginsel moet een planning voor herkansingen dus uitgaan van de totale 

populatie van 5.700 kandidaten die voor deelcertificaten opgaan. Deze populatie 

verbijzonderen tot een kleinere groep brengt, in welke vorm ook, een bewerkelijk 

proces met zich mee dat een niet-uitlegbaar onderscheid maakt binnen de groep 

die opgaat voor een certificaat. Dit proces kan niet eerder dan in augustus 

aanvangen. Ook wekt het verwachtingen over mogelijkheden tot herkansingen, 

die op grond van de beschikbare capaciteit niet kunnen worden waargemaakt. 

Het CvTE beschikt niet over mogelijkheden om leerlingen die voor een certificaat 

opgaan een herkansing te bieden voor 1 januari 2021. De al toegezegde (extra) 

herkansingen voor kandidaten die opgaan voor een diploma houden in dat het 

examenrooster tot en met 19 december 2020 is volgeboekt. Bij dit rooster is de 

volledige capaciteit van de examinatoren betrokken. Deze zijn vrijwel allen slechts 

op zaterdagen beschikbaar, omdat zij werkzaam zijn in het onderwijs, dat in 

diezelfde periode opstart en probeert om achterstanden te verhelpen. Een ruimere 

inzet van examinatoren gaat dus ten koste van het onderwijs op de eigen scholen 

van de examinatoren. Ook speelt een rol dat voor sommige vakken veel minder 

examinatoren beschikbaar zijn dan voor andere vakken. Een ruimere inzet van 

gepensioneerde examinatoren kan daardoor ook niet voorzien in de behoefte aan 

examinatoren voor een extra herkansingsmogelijkheid. Waarbij overigens 

specifiek voor deze groep een mogelijke tweede coronagolf in het najaar een 

ernstige belemmering zou vormen. 
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De conclusie van de uitgevoerde verkenning kan op grond van voorgaande niet 

anders luiden dan dat de gevraagde herkansingen niet mogelijk zijn. 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

drs. P.J.J. Hendrikse 

voorzitter College voor Toetsen en Examens 


