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Geachte heer Wiersma, 

Conform uw verzoek informeer ik u namens het College voor Toetsen en Examens 

(CvTE) over de stand van zaken van: 

1. De uitvoering van de motie De Hoop en Van Meenen (kamerstukken 

31289 nr. 511) om de uitvoering van de extra voorzieningen voor 

Staatsexamens vo in 2022 nauwlettend te monitoren in samenspraak met 

Leerlingenbelang VSO; 

2. De uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo zoals 

aangekondigd in de Kamerbrief van uw ambtsvoorganger van 17 

december 2021. 

 

1. Uitvoering van de motie De Hoop en Van Meenen 

Uit de monitor van het CvTE blijkt dat bijna alle aanvragen voor voorzieningen 

worden toegekend. Misverstanden die op de dag van het examen ontstaan en 

worden gemeld, worden opgelost in overleg tussen de contactpersoon van een 

school, een kandidaat, een locatievoorzitter en/of een medewerker van DUO. Bij 

het niet-toekennen van een extra voorziening ligt het probleem vaak bij de 

aanvraag die een kandidaat of een school zelf doet. Bij veel individuele 

kandidaten ontbreekt de vereiste deskundigenverklaring. Als een aanvraag niet 

voldoet of wordt afgewezen, dan wordt waar mogelijk een alternatief geboden dat 

wel aan de voorwaarden voldoet of beter passend is. Uit de resultaten van de 

monitor blijkt dat het proces van voorzieningen in de voorbereiding én in de 

uitvoering over het algemeen goed loopt. Knelpunten worden snel en adequaat 

opgepakt. 

Uit de monitor komen ook kansen voor verbetering naar voren, zodat alle 

kandidaten hun examen onder optimale condities kunnen afleggen. De grootste 

winst lijkt te liggen in de communicatie tussen school en kandidaat én in de 

informatievoorziening aan de scholen door de examenketen. Deze aanvullende 

informatievoorziening is ook voor kandidaten relevant die zich niet via een school 

aanmelden en niet altijd goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en 

vereisten voor het aanvragen van een voorziening. Zowel het CvTE als 

Leerlingenbelang VSO (LBVSO) zien mogelijkheden om hierin een rol te spelen, bij 
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een passende oplossing te vinden. Na afloop van de examenperiode is het aantal 

mogelijke oplossingen sterk beperkt. Na vaststelling van het cijfer, uitgifte van 

het certificaat en/of het diploma is herstel over het algemeen niet meer mogelijk. 

LBVSO rapporteert ruim 2.200 signalen. Het CvTE monitorde naast de aanvragen 

alleen het verloop tijdens de examenperiode. Op de periode tussen aanvraag en 

examens heeft het CvTE geen zicht, LBVSO wel. Ongeveer 1.500 van de signalen 

van LBVSO zijn te herleiden tot concrete situaties, vergelijkbaar met 

bovengenoemde voorbeelden, en tot de aanwezigheid van vertrouwenspersonen. 

De overige klachten gaan veelal over de beleving van een examen, waarbij een 

deel van de kandidaten het examen zwaar vindt of de locatie te onrustig. Het is 

vertrouwenwekkend dat LBVSO rapporteert dat een groot deel van de meldingen 

snel wordt opgelost door de locatievoorzitter. Tegelijkertijd maakt de rapportage 

van LBVSO de grote impact duidelijk voor een vso-kandidaat die aanloopt tegen 

het niet goed omgaan met voorzieningen en vertrouwenspersonen. Een aantal 

meldingen betreft de communicatie tussen kandidaat en school en/of ouder. 

Ambitie: naar een nog beter staatsexamen 

Het doel van de motie was om de uitvoering van de voorzieningen in 

samenspraak met LBVSO nauwlettend te monitoren. De resultaten van de 

monitoring geven het CvTE vertrouwen in de samenwerking met en tussen 

kandidaten en scholen. De monitoring maakt daarnaast duidelijk wat goed gaat en 

wat beter kan om staatsexamenkandidaten hun examen onder optimale condities 

te laten afleggen: 

 Vervolg versterken informatievoorziening voorzieningen 

Het CvTE investeert in 2023, evenals in 2022, extra in de 

informatievoorziening aan scholen. In 2023 verzorgt het CvTE samen met 

DUO weer enkele regionale informatiebijeenkomsten. Daarbij zal ook 

extra nadruk worden gelegd op het belang van het direct melden van 

incidenten en onregelmatigheden. Daarnaast is er een speciale online 

omgeving beschikbaar waarin scholen met elkaar, het CvTE en DUO 

kunnen afstemmen over vraagstukken. Voor individuele of 

schoolspecifieke vragen kunnen scholen en kandidaten bij DUO terecht. 

Op de website van DUO staat informatie over de voorzieningen en hoe 

deze aan te vragen. Daarnaast zijn er diverse andere partijen die 

daarover voorlichting verzorgen. Scholen geven over het algemeen 

voorlichting aan ouders en kandidaten over de mogelijkheden en de 

contactpersonen van de vso-scholen vragen de voorziening aan. De 

scholen zijn ook aan zet bij het leveren van eigen mentoren/docenten als 

bijzitdocent (vertrouwenspersoon); 

 Aandacht voor surveillanten 

Samen met de locatievoorzitter spelen surveillanten een belangrijke rol in 

de realisatie van een goede afname van de schriftelijke examens. De 

groep surveillanten volgt in 2023 een bijeenkomst om zich verder te 

professionaliseren als surveillant in de omgang met specifieke 

doelgroepen; 

 Examinatoren: stellen van hulpvragen 

Examinatoren volgen met enige regelmaat workshops over de omgang 

met specifieke doelgroepen, zoals autistische, blinde of dove 

staatsexamenkandidaten. Het stellen of uitstellen van een hulpvraag 

maakt hier onderdeel van uit. De professionaliseringsbijeenkomsten 

worden in de komende jaren blijvend aangeboden en verder 

doorontwikkeld als onderdeel van de Verbeteragenda staatsexamens vo; 

 Informatie voor kandidaten 

Voor kandidaten is het soms lastig in te schatten hoe een mondeling 

examen verloopt. Naast de reeds beschikbare informatie zullen in 2023 

aanvullende filmpjes beschikbaar komen die scholen en andere 

betrokkenen kunnen inzetten bij hun voorlichting aan kandidaten. 
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In zijn rapportage spreekt LBVSO de ambitie uit om vso-kandidaten zoveel 

mogelijk te ontzorgen en een impuls te geven aan een goede 

informatievoorziening voor deze jongeren. Het CvTE sluit zich hierbij graag en van 

harte aan om samen met LBVSO en andere belangengroepen te zorgen voor een 

nog beter staatsexamen voor elke kandidaat. 

 
2. Uitvoering van de Verbeteragenda staatsexamens vo 

Met de Verbeteragenda staatsexamens vo3 streeft het CvTE langs drie actielijnen 

naar het toekomstbestendig maken van het staatsexamen: 1) flexibilisering van 

het staatsexamensysteem voor meer capaciteit en flexibiliteit, 2) versterking van 

de aansluiting bij de vso-doelgroep en 3) het in beeld brengen van de 

consequenties die actielijnen 1 en 2 hebben voor de staatsexamenorganisatie. 

Onderstaand resumeer ik de voortgang die is geboekt op de actielijnen 1 en 2. 

Actielijn 3 zal tot resultaten leiden naarmate de concreet te treffen maatregelen in 

beeld komen. Voor nadere informatie verwijs ik u naar de Voortgangsrapportage 

verbeteragenda staatsexamens vo die als bijlage bij deze brief is gevoegd. 

Stand van zaken 2022 
Binnen Actielijn 1: flexibilisering van het staatsexamensysteem lag de focus in 

2022 vooral op het in kaart brengen van de huidige knelpunten en kansen voor 

een duurzaam staatsexamen in de toekomst. Nader onderzoek leverde een beter 

zicht op de kandidaten die zich aanmelden voor een examen en zich vervolgens 

terugtrekken en de kandidaten die zich aanmelden maar tijdens het examen niet 

komen opdagen (‘no-shows’). Uit de cijfers blijkt dat terugtrekkingen vooral 

plaatsvinden bij vso-scholen, voorafgaand aan het schriftelijk examen. No-shows 

doen zich met name voor bij kandidaten op havo en vwo-niveau die individueel 

staatsexamen doen of via particuliere onderwijsinstellingen. Ook zijn de ambities 

van deelcertificaatkandidaten uit het vso opnieuw onderzocht. Net als in 2021 

geeft ruim 80% van de vso-kandidaten aan dat zij staatsexamen doen om een 

diploma te behalen. 

In 2022 is daarnaast een nieuw professionaliseringstraject voor 

examenbetrokkenen gestart waarbinnen op termijn meer ruimte is voor maatwerk 

om te voldoen aan de behoeften van de diverse groepen die betrokken zijn bij de 

staatsexamens. Ook is een onderzoek aangevangen naar de vergoeding die 

examenbetrokkenen ontvangen voor hun werkzaamheden. De resultaten zijn 

beschikbaar in 2023. 

Het onderzoek naar de mogelijkheid om de afname van mondelinge college-

examens door het schooljaar te spreiden en kandidaten in de gelegenheid te 

stellen examen te doen wanneer zij daaraan toe zijn is uitgesteld tot 2023. In 

2022 was vrijwel alle onderzoekscapaciteit nodig voor de beantwoording van 

diverse beleidsmatige en politieke vragen. Deze verzoeken trokken een 

aanzienlijke wissel op de uitvoering van de verbeteragenda in een periode dat de 

staatsexamenorganisatie tevens uitvoering moest geven aan de extra 

maatregelen ten gevolge van corona en oplossingen moest vinden voor wederom 

veel afmeldingen van examinatoren. Deze vertraging had overigens geen 

gevolgen voor de modernisering van het staatsexamenlandschap bij DUO, die een 

voorwaarde is voor het op termijn kunnen flexibiliseren van het staatsexamen. 

Binnen Actielijn 2: versterking van de aansluiting bij de vso-doelgroep vond 

onderzoek plaats naar de inzet van vso-docenten die de college-examens 

afnemen op de eigen vso-school. Normaal gesproken nemen examinatoren geen 

examens af op de eigen school, nu is gericht onderzocht welke kansen en risico’s 

dit oplevert. Uit het onderzoek komen kansen naar voren om de 

examinatorenpool uit te breiden met docenten die de kandidaten uit het vso van 

nabij kennen, hen beter op hun gemak kunnen stellen en betere examenvragen 

kunnen stellen. Een belangrijk risico is dat deze docenten op een examendag 

                                                
3 Zie Kamerstuk 31289, nr. 505. 




