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Aanleiding 

Bijgevoegd treft u de Kamerbrief besluit eindexamen vo 2022 aan. U heeft de 

Kamer aangegeven deze brief voor de kerst aan hen te willen versturen. 

 

Besluiten door ondertekening 

 Gaat u akkoord met verzending van deze brief door ondertekening? 

 

Toelichting 

 Op 14 december jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over het 

eindexamen voortgezet onderwijs in 2022. 

 De uitkomsten van het overleg zijn verwerkt in de bijgevoegde conceptbrief. 

 Naar aanleiding van het overleg is er met een aantal partijen nader contact 

geweest die tijdens het overleg aangaven nog vragen te hebben of nog met 

een aanvullende standpunt te komen. 

o Met het LAKS is contact geweest waarin werd aangegeven dat er 

substantiële maatregelen gewenst zijn om de gevoelde druk bij leerlingen 

te verlagen. De duimregel zou daar onderdeel van moeten uitmaken. Als 

dat niet zo is, dan gaat het besluit niet goed vallen bij leerlingen. 

o Met de bonden is contact geweest over de consequenties van de 

maatregel om leerlingen te kunnen laten spreiden waarvoor een derde 

tijdvak op scholen nodig is. Zij hebben aangegeven begrip te hebben 

voor de keuze vanuit het perspectief van leerlingen, maar kunnen hier 

niet mee uit de voeten vanuit het perspectief van docenten en scholen. 

Zij zullen in reactie op de brief inzetten op inperken van de correctielast 

op enigerlei manier.  

o Met ouders en onderwijs is contact geweest om een aantal vragen die 

leefden te beantwoorden.  

o Tot slot heeft ook nog overleg plaatsgevonden met LBVSO over het 

standpunt dat was opgesteld naar aanleiding van het bestuurlijk overleg. 

 De conceptbrief wordt op uw verzoek vertrouwelijk gedeeld met de betrokken 

onderwijs- en belangenorganisaties op vrijdagochtend 17 december en waar 

nodig op punten afgestemd. 

 Beoogde verzenddatum is vrijdagmiddag 17 december. 

 Gelijktijdig met deze brief zal ook de Kamerbrief Verbeteragenda 

Staatsexamen VO 2022-2024 verzonden worden. 
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