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Met deze brief informeer ik u over signalen die ik heb ontvangen ten aanzien van 

de postbezorging van gemaakt examenwerk uit het eerste tijdvak. Het betreft 

vertraging of vermissing van examenpost die van invloed is op een tijdige 

uitvoering van de correctie en het goed kunnen vaststellen van de uitslag. 

Hieronder licht ik dit toe. 

 

PostNL heeft mij laten weten dat zij vandaag aan twaalf scholen heeft moeten 

melden dat er sprake is van vertraging in de bezorging of vermissing van een 

aantal examens. Tevens heeft een aantal scholen zich hierover gemeld, onder 

andere bij de Inspectie van het Onderwijs. De precieze omvang van het aantal 

examens en de vakken en niveaus die dit betreft is nog niet bekend en het is nog 

onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De betrouwbaarheid van de 

verzending van aangetekende examenpost zou buiten kijf moeten staan. Tevens 

heeft de VO-raad een protocol opgesteld waarin adviezen voor de verzending van 

examenwerk zijn uitgewerkt, zoals de optie om het werk in te scannen of te 

kopiëren.  

 

In een aantal gevallen heeft de vertraging of vermissing van gemaakt werk als 

consequentie dat de uitslag van de leerling (nog) niet bekend gemaakt kan 

worden op donderdag 10 juni. Op die dag worden de normeringstermen van 

vakken met een papieren examen bekend gemaakt en kan de uitslag worden 

bepaald. Ik vind het heel vervelend dat leerlingen buiten hun schuld om hier 

gevolgen van ondervinden. Voor veel leerlingen is dit een dag waar zij reikhalzend 

naar hebben uitgekeken en waarop zij hopen de vlag te kunnen uithangen. 

 

Dit jaar is de tijd tussen het eerste en tweede tijdvak korter dan normaal, omdat 

het tweede tijdvak langer is zodat leerlingen hun examens dit jaar kunnen 

spreiden over twee momenten en zij een terugvaloptie hebben bij een corona-

besmetting of quarantaine. Een tijdige bezorging van gemaakt werk is hierdoor 

extra belangrijk. PostNL heeft dit jaar diverse maatregelen genomen om een 

soepele en tijdige verzending van examenwerk te ondersteunen, zoals de inzet 

van een speciale examenzegel en een opvallende envelopkleur. Als de post 

aangetekend wordt verzonden, wordt het in principe de volgende werkdag 

bezorgd en kan het via track & trace-code worden gevolgd.  
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De tijd tussen het tweede en het derde tijdvak is weer korter dan de tijd tussen 

het eerste en tweede tijdvak en daarom is snelle verzending in tijdvak twee van 

nog groter belang. Ik roep scholen daarom op om de adviezen die zijn 

opgenomen in de protocollen van de VO-raad aangaande de centrale examens 

zorgvuldig op te volgen. Zo kan het werk desgewenst ook vooruitlopend op de 

fysieke verzending alvast digitaal met de tweede corrector worden gedeeld.  

 

Ik zal uw Kamer op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit thema.  

 

 

  

 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

 

 

 

Arie Slob 

 

 
 


