
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste examensecretarissen en schoolleiders van Nederland, 
 
Sinds januari 2014 bestaat PLEXS, het landelijke platform voor examensecretarissen met 
inmiddels ruim 600 leden. Graag informeer ik u in dit schrijven kort over het belang en het werk van 
PLEXS.  
Sinds de oprichting heeft het bestuur van PLEXS veel geïnvesteerd in het werven van leden en het 
leggen van contacten met alle organisaties die betrokken zijn bij de examenketen. Dit zijn het 
CvTE, het Ministerie van OCW, de Inspectie, Cito, DUO, VO-raad, AOC-raad en het Examenloket. 
Het bestuur en vele leden van PLEXS hebben de afgelopen 2 jaar concrete bijdragen geleverd in 
vele overleggen over onder andere de planning van examens (bij het CvTE), de digitale Wolf (van 
Cito), de nieuwe site van Examenblad (met CvTE) en het onderzoek naar de eventuele omkering 
van de 1

e
 en 2

e
 correctie (met OCW en VO-raad). Door de bijdrage van leden van PLEXS zitten nu 

op veel meer plekken ‘de uitvoerders’ aan tafel. Dit is een waardevolle toevoeging. Vanuit de 
praktijk is de kijk op het beleid en de uitvoering vaak heel anders dan voor de betrokken 
organisaties. Voorheen was het lastig om deze praktijk uit de scholen te raadplegen en te 
betrekken bij allerlei zaken. PLEXS is daarom een zeer betekenisvolle vereniging waar iedere 
examensecretaris (en/of andere medewerker die met examens te maken heeft) lid van zou moeten 
zijn.  
 
PLEXS is een vereniging van, voor en door de leden. We hebben actieve en betrokken leden nodig 
die van zich laten horen en die samen de handen uit de mouwen steken. We kunnen alleen invloed 
hebben als we veel leden hebben die samen sterk staan om ons geluid te laten horen. Ook moeten 
we samenwerken om van elkaar te kunnen leren en met elkaar nog beter te worden in ons werk. 
Mogelijk heeft u 25 augustus het krantenartikel ‘Inspectie: aantal ongeldige examens flink 
toegenomen’ in de Volkskrant gelezen. Ik voelde mij hierdoor onaangenaam aangesproken en de 
afspraak met de inspectie is inmiddels gemaakt om te bespreken hoe PLEXS met de inspectie kan 
samenwerken om dit te voorkomen.   
Om actieve leden en veel samenwerking te bevorderen werkt PLEXS in 8 verschillende regio’s. In 
deze regio’s worden 2x per jaar bijeenkomsten georganiseerd waar de examensecretarissen 
elkaar ontmoeten en overleggen over hun dagelijkse praktijk. Ook kunnen daar experts of 
contactpersonen van de betrokken organisaties uit de examenketen uitgenodigd worden. 
Daarnaast heeft PLEXS een website voor de leden met een actief forum waar leden elkaar vragen 
stellen en van elkaar leren. Ook organiseert het bestuur één keer per jaar een groot congres met 
rond de 25 verschillende workshops die zeer leerzaam zijn voor de examensecretarissen.  
 
Belangrijke PLEXS-data: 
31 oktober regiobijeenkomst West 
7 november regiobijeenkomst Midden, Zuid en Noord-West 
21 november regiobijeenkomst Zuid West  
13 maart 2017 PLEXS Congres in Bunnik 
 
Bezoekt u vandaag nog www.plexs.info om lid te worden of om een actieve bijdrage te leveren als 
u al lid bent? Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar bestuur@plexs.info. 
 
Bedankt voor uw aandacht en namens het bestuur van PLEXS wens ik u een mooi schooljaar toe.  
 
Noortje Schadenberg 
 
Voorzitter PLEXS 
voorzitter@plexs.info 


