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BETREFT   

AO Examens in het voortgezet onderwijs (24 juni 2015) 

 

 

Geachte Kamerleden, 

 

Op 24 juni voert u een algemeen overleg met staatssecretaris Dekker over de 

examens in het voortgezet onderwijs. Daar zal vooral het voorstel voor de 

omkering van de eerste en tweede correctie van het centrale examen ter discussie 

staan. In deze brief wil CNV Onderwijs haar visie geven op dit voorstel. Daarbij 

willen wij eerst uitleggen dat het voorstel ons voor een dilemma plaatst en 

vervolgens willen wij een alternatieve route voorstellen. Samenvattend gaat het 

daarbij om de volgende punten: 

1. Er moet een omvangrijkere pilot van een jaar op enkele tientallen scholen 

komen die meer zicht geeft op de praktische knelpunten bij de 

correctieomkering; 

2. De correctietijd wordt met een week verlengd in verband met de hoge 

werkdruk waaronder de centrale examens moeten worden nagekeken; 

3. De (regionale) examenbesprekingen krijgen een meer formele rol ter 

ondersteuning van het correctieproces. 

 

Ons dilemma 

CNV Onderwijs onderschrijft het belang van een integrale tweede correctie van de 

centrale examens, conform de wettelijke regels die daarvoor gelden. In dat opzicht 

waarderen wij de zoektocht naar een verbetering van de praktijk. Tegelijk ziet CNV 

Onderwijs fundamentele weeffouten in de vorm en de totstandkoming van het 

besluit door staatssecretaris Dekker. Beiden hebben te maken met de positie van 

de onderwijsprofessionals. De staatssecretaris neemt een besluit dat ingrijpt in het 

werk van docenten, maar de docenten hebben zelf geen stem gehad in het 

bestuurlijke spel waarin het besluit ontstaan is. Mogelijk mede hierdoor heeft het 

voorstel weinig oog voor de knelpunten die ervaren worden door de examinatoren 

in de periode van de eerste en tweede correctie. Het is dus een gemiste kans dat 

staatssecretaris Dekker zonder enige vorm van overleg met de vertegenwoordigers 

van de leraren het advies van de VO-raad voor omkering van de correctievolgorde 
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heeft overgenomen. In dit overleg was dan naar voren gekomen dat bij omkering 

van de correctievolgorde ook een aantal andere onderdelen van het proces 

aangepast moeten worden om te voorkomen dat risico’s zoals onzorgvuldigheid, 

fraude en tijdsverlies toenemen. CNV Onderwijs vindt dat de staatssecretaris nu 

voorbij gaat aan deze risico’s. Leraren ervaren de voorstellen als een motie van 

wantrouwen die binnen de beroepsgroep tot veel weerstand leidt. Hoe het debat 

ook zal aflopen; hier zit een het voornaamste verlies van deze gang zaken. Een 

beroepsgroep die vanuit betrokkenheid -gemiddeld genomen- goed werkt levert 

voelt zich geraakt in de beroepstrots. Dit wordt nog onderstreept door het gegeven 

dat evaluatie van het recent aangescherpt beleid (de ondertekening door de 

bestuurder/rector) niet is afgewacht. Hierdoor heeft het er schijn van dat de grond 

van het besluit meer met beeldvorming dan met evidence-based besluitvorming 

van doen heeft. Dit is geen manier om te bouwen aan sterker onderwijs! 

 

Ons alternatief 

CNV Onderwijs zoekt -gegeven de huidige situatie- de weg naar een betere 

correctiepraktijk. Wij menen dat zorgvuldigheid hierbij voorop hoort te staan. Het 

examen-cohort van 2015-2016 verdient een zorgvuldige afhandeling van de 

examens zonder ongelukken. De examinator en gecommitteerde verdienen een 

beter lot dan door ondoordacht beleid te worden klem gezet. De enige uitweg uit 

dit dilemma is het introduceren van meer geleidelijkheid. Daarvoor doet CNV 

Onderwijs de volgende drie concrete voorstellen als alternatief voor het besluit van 

staatssecretaris Dekker. 

 

1 Omvangrijkere pilot van een jaar 

Wij bepleiten een pilot van een jaar met enkele tientallen scholen die met alle 

vakken deelnemen aan de pilot. Deze scholen krijgen daarbij ondersteuning van 

OCW. Vooraf wordt een evaluatiemodel opgesteld waarin oog is voor de knelpunten 

die bij een dergelijke transitie te verwachten zijn. Ook kan de staatssecretaris 

onderzoeken of de benodigde vereenvoudigingen en facilitering van het 

correctieproces kunnen worden gerealiseerd. 

 

2 Correctietijd met een week verlengen 

De correctie van examenwerk is een arbeidsintensieve en verantwoordelijke klus 

die onder hoge tijdsdruk moet plaatsvinden. Door die hoge tijdsdruk neemt het 

risico op fouten toe. CNV Onderwijs constateert dat in alle onderzoeken tot nu toe, 

ook de pilots van de VO-raad, geen afdoende oplossing naar voren is gekomen voor 

deze tijdsdruk. We stellen daarom voor om de tijd tussen het laatste 

examenonderdeel en de normeringsvergadering van CITO en het College voor 

Toetsen en Examens (CvTE) met een week te verlengen, waardoor er meer 

correctietijd is voor de eerste en tweede correctie. 

 

3 Meer formele rol voor (regionale) examenbesprekingen 

Met het oog op een goede correctie moet gekeken worden naar de rol van de 

(regionale) examenbesprekingen. Deze hebben nu een niet-bindend karakter en 

zijn vooral bedoeld om vakdocenten te informeren over mogelijke alternatieve 

antwoorden. Hier kunnen ook hiaten 

in het correctiemodel worden gesignaleerd. CNV Onderwijs stelt daarom voor om 

deze besprekingen een meer formele plaats te geven in het correctieproces. Dit kan 

bijdragen aan meer uniformiteit in de correctie. Een bijkomend voordeel hiervan 

zou kunnen zijn dat er niet meer met merkwaardige N-termen hoeft te worden 

gewerkt. 
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Na evaluatie van deze omvangrijkere pilot kan worden besloten tot verdere 

invoering van de omkering van de correctievolgorde of tot een alternatief besluit. 

De door CNV Onderwijs voorgestelde alternatieve route doet recht aan het streven 

naar een versterking van de praktijk van de examencorrectie, waarborgt tegelijk 

zorgvuldigheid en zorgt voor een verbreding van het draagvlak.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

CNV Onderwijs,  

onderdeel van CNV Connectief 

 

 

 

 

 

Joany Krijt 

voorzitter 

 

 

Cc: staatssecretaris S. Dekker 

 


