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Geachte heer Slob, 

Langs deze weg bericht het College voor Toetsen en Examens u over enkele 

onderwerpen die raken aan de normering van de examenjaren 2020-2021,  

2021-2022 en verder. 

Onderzoek vaardigheid examenpopulatie 2021 

In mijn schrijven van 9 december 2020 met kenmerk 20.01426 berichtte ik u over 

het besluit van het College over de aangepaste normering van de centrale 

examens van 2020-2021. Ik zegde u toe na afloop van die examens een 

onderzoek uit te voeren naar de mate waarin de examenresultaten te relateren 

zijn aan die uit de examenjaren 2015-2019. Bijgaand zend ik u dit onderzoek toe. 

Uit het onderzoek blijkt dat de vaardigheid van de examenpopulatie van 2021 met 

0,2 tot 0,5 cijferpunt is gedaald ten opzichte van de vaardigheid van de populaties 

2015-2019. Alleen Engels vormt hierop een uitzondering met een stijging van 0,1 

tot 0,2 cijferpunt. Hoewel de vaardigheidsdaling in algemene zin gevolg lijkt van 

de pandemie, lijkt hij ook deels te zijn veroorzaakt door de mogelijkheid een cijfer 

weg te strepen bij de uitslagbepaling. De overige maatregelen lijken geen 

noemenswaardig effect te hebben gehad op de vaardigheid. Ook de verschillen 

tussen de scholen lijken niet te zijn toegenomen. 

Besluit College normering centrale examens 2021-2022 

Ook in het examenjaar 2021-2022 kan het College niet normeren conform de 

Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016. Net 

als in het afgelopen examenjaar kan het College niet aannemen dat de 

vaardigheid van leerlingen gelijk is aan die uit de examenperiode 2015-2019. Ook 

verhindert de diffuse uitwerking van de pandemie op het onderwijs het College de 

vaardigheid van de leerlingen te meten tijdens de examencampagne. 

Op basis van deze constatering heeft het College conform artikel 2, tweede lid, 

onderdeel e van de Wet College voor toetsen en examens besloten dezelfde 

aangepaste normering te hanteren in het examenjaar 2021-2022 als in het 

afgelopen examenjaar. Het College heeft in de toelichting bij de wijziging van de 

Regeling omzetting scores in cijfers VO (scrt. 2021, 18168) aangekondigd dat de 

regeling opnieuw zou worden gewijzigd zodra het College weer kan normeren 
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volgens het systeem dat tot dan toe gold. Dit is nog niet het geval. Ook in 2021-

2022 streeft het College er vanzelfsprekend naar de exameneisen te handhaven 

en te waarborgen dat iedere leerling een terechte (on)voldoende behaalt. Na 

afloop van de centrale examens zal het College wederom onderzoeken in welke 

mate het de examenresultaten van 2021-2022 kan relateren aan die uit de 

examenjaren 2015-2019. 

Aandachtspunt normering 2021-2022 

In het afgelopen examenjaar was het door het uitgebreide examenrooster met 

drie openbare examentijdvakken door tijd- en capaciteitsgebrek niet mogelijk om 

de N-termen voor alle schooltypes gelijktijdig te publiceren. Bij herhaling van dit 

rooster in 2021-2022 ziet het College zich geplaatst voor dezelfde onmogelijkheid. 

Het gelijktijdig bekend maken van alle N-termen is wel mogelijk bij een 

examenrooster van twee openbare tijdvakken dat na de afname voldoende tijd 

laat om de n-termen te bepalen. 

Normering na 2021-2022 

De aanhoudende pandemie maakt onzeker wanneer weer meer duidelijkheid 

ontstaat over de vaardigheid van de examenpopulatie. Het is niet vanzelfsprekend 

dat de normering zoals deze het laatst is gehanteerd in examenjaar 2018-2019 

dan weer onverkort toepasbaar is. Het College beraadt zich op de 

normeringsmogelijkheden op langere termijn en zal u hierover berichten in het 

najaar van 2022. 

Als steeds ben ik graag tot toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

drs. P.J.J. Hendrikse 

voorzitter 


