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Geachte heer, mevrouw, 

In deze brief wil ik u graag informeren over ontwikkelingen op het gebied 
van examens in het voortgezet onderwijs. In mijn brief 'examinering in 
het VO' van 23 oktober 20081 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de 
maatregelen die ik ga nemen op gebied van examens. Het gaat daarbij 
om de aanscherping van de slaag-zakregeling en de zogenaamde 
escalatieladder die ingezet zal worden bij een te groot verschil tussen de 
gemiddelde cijfers voor het school- en centraal examen (SE/CE). 

Op 22 januari j l . zijn deze maatregelen in een algemeen overleg2 met de 
vaste kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besproken 
en is zij hiermee unaniem akkoord gegaan. De wijzigingen die nodig zijn 
in wet- en regelgeving, waaronder de WVO, zijn in voorbereiding. Omdat 
de genoemde maatregelen echter nu al consequenties hebben voor het 
beleid op uw school, bijvoorbeeld bij de invulling van het programma van 
toetsing en afsluiting (PTA), informeer ik u vast over de strekking ervan. 

Aanpassing slaag-zakregeling 
Om de doorstroom naar het vervolgonderwijs te verbeteren, acht ik het 
nodig enkele wijzigingen door te voeren in de slaag-zakregeling. Voor 
leerlingen die in het schooljaar 2011-2012 examen afleggen en waarvoor 
na het centraal examen in 2012 de uitslag wordt vastgesteld, zullen de 
volgende aanscherpingen gaan gelden. 

1 Kenmerk VO/OK/20977. U kunt de brief inclusief bijlagen vinden op 
www.minocw.nl onder het onderwerp 'Examens voortgezet onderwijs' 
2 Een verslag van dit overleg is als Kamerstuk 2008-2009, 31289, nr. 52 te 

vinden op http://parlando.sdu.nl 
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1. Alle leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor het 
centraal schriftelijk examen. Een leerling is dus gezakt als het 
gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5. Ik beëindig 
daarmee de situatie dat een leerling met gemiddeld een onvoldoende 
voor zijn centraal examen toch kan slagen. 

2. Leerlingen in het havo en vwo mogen ten hoogste één vi j f als 
eindcijfer voor de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde 
scoren. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf 
voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus 
gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; 
b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. 
Deze maatregel acht ik nodig om een goede doorstroom naar het 
hoger onderwijs te bevorderen. De Onderwijsraad heeft een advies 
uitgebracht over de vraag of deze aanscherping ook in het vmbo moet 
gaan gelden. Bij brief van 12 augustus j l . is mijn reactie op dit advies 
naar de Tweede Kamer gezonden3. Ik kies voor een gefaseerde, 
lerende aanpak waarbij eerst het referentiekader taal en rekenen 
zorgvuldig wordt ingevoerd in het vmbo voordat besloten wordt tot 
aanscherping van de exameneisen. 

3. Bij de invoering van het vmbo kreeg de basisberoepsgerichte leerweg 
een afwijkende uitslagregeling. Het schoolexamen van de 
basisberoepsgerichte leerweg weegt twee keer zo zwaar als het 
centraal examen. De basisberoepsgerichte leerweg heeft zich intussen 
bewezen en er is voldoende ervaring met centrale examinering binnen 
het vmbo. Het ligt dan ook voor de hand om, nu het centraal examen 
zwaarder gaat wegen, deze afwijkende uitslagregeling te beëindigen. 
Dat heeft geen negatieve effecten voor het slaagpercentage. De 
cijfers voor het centraal en het schoolexamen in de 
basisberoepsgerichte leerweg zijn namelijk vrijwel gelijk. 

Escalatleladder 
De inspectie heeft geconstateerd dat bij een aantal scholen er een groot 
verschil is tussen het gemiddelde cijfer behaald bij het schoolexamen ten 
opzichte van het centraal examen. Het verschil tussen het SE en CE is nu 
al één van de vier indicatoren die de inspectie gebruikt om de 
opbrengsten van een school te beoordelen. Het is mijn wens leerlingen op 
verschillende scholen zo veel mogelijk gelijke kansen te bieden. Ik vind 
het daarom nodig voor de indicator verschil SE/CE uit het toezichtkader 
van de inspectie een apart beleid te voeren. 
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3 Kenmerk VO/OK/144762. U kunt de brief vinden op www.minocw.nl onder het 

onderwerp 'Examens voortgezet onderwijs'. 
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Examenspecialisten zijn het er over eens dat de gemiddelden voor het 
centraal examen en het schoolexamen niet ver uiteen hoeven te lopen. 
In bepaalde gevallen is een verschil tussen het SE en het CE goed 
verklaarbaar, zeker bij individuele leerlingen of individuele vakken. In het 
SE wordt vaak andere stof getoetst en verschillen de toetscondities. De 
inspectie baseert haar oordeel over het verschil tussen de resultaten van 
SE en CE daarom op de cijfers van alle leerlingen en alle vakken over de 
laatste drie leerjaren van een onderwijssoort. Daarmee zou dat verschil 
moeten uitmiddelen. 
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Bij de meeste scholen zijn er ook geen opvallende verschillen tussen het 
SE en CE. Toch is er een beperkte groep scholen waar het verschil te 
groot is: 0,5 punt of meer over drie jaar gemiddeld. Bij een enkele school 
is het verschil zelfs 1,0 punt of meer. Deze scholen ondermijnen de 
validiteit en betrouwbaarheid van het eindexamen. 

Omdat deze situatie onwenselijk is, acht ik het noodzakelijk hiertegen 
maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn vervat in de zogenaamde 
escalatieladder, waarbij ik als ultimum remedium een school gedurende 
twee jaar de examenlicentie of examenbevoegdheid kan ontnemen. In 
dat geval zal de staatsexamencommissie worden ingezet om de examens 
af te nemen onder de condities zoals vermeld in het Besluit 
staatsexamens vwo-havo-mavo 2000. Na twee jaar mag de school dan 
weer zelf examens afnemen. 

Ik besef terdege dat de inzet van de staatsexamencommissie een zwaar 
middel is. Een dergelijke beslissing zal ik daarom niet lichtvaardig nemen. 
De escalatieladder ziet er zo uit dat een school voldoende tijd krijgt orde 
op zaken te stellen. Daarbij wordt in de regel uitgegaan van de volgende 
stappen. 

1. De inspectie spreekt een school aan als er naar het oordeel van de 
inspectie sprake is van een groot (0,5 punt of meer) óf een zeer groot 
verschil (1,0 punt of meer). Waar nodig zal de school onder 
verscherpt toezicht komen te staan en zal er een verbeterplan worden 
opgesteld. De inspectie zal de jaren erop nagaan of er inderdaad 
verbeteringen optreden. 

2. Wanneer blijkt dat het verschil desondanks blijft bestaan, zal de 
inspectie hierover aan mij rapporteren. De inspectie rapporteert aan 
mij als zij voor het derde jaar op rij het oordeel 'zeer groot verschil' 
moet uitspreken of als zij voor het vijfde jaar op rij het oordeel 'groot 
verschil' geeft. 

3. Aan de hand van deze rapportage zal ik een besluit nemen over de 
inzet van de staatsexamencommissie. 
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Stap één van de escalatieladder is feitelijk al van toepassing, want een 
geconstateerd groot verschil van meer dan een half punt is nu al reden 
voor de inspectie om de school daarop aan te spreken. De uitgebreidere 
aanpak door middel van de escalatieladder voert de inspectie vanaf dit 
schooljaar in. Dat betekent dat per schooljaar 2013-2014 voor het eerst 
sprake kan zijn van inzet van de staatsexamencommissie. Ik heb er 
echter vertrouwen in dat deze stap slechts sporadisch nodig zal blijken. 

Datum 
24 augustus 2009 

Onze referentie 
VO/OK/145595 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

l̂ farja van Bijsterveldt-Vliegenthart 

/ 

- ? 
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