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Staatsexamens? Kende u dat begrip voordat u bij de staatsexamens voortgezet onderwijs 
betrokken raakte? Staatsexamens bestaan al jaren! Ik hoorde van een collega dat haar 
grootvader staatsexamen deed – na de kweekschool – om te kunnen studeren en  
hogerop te komen… En dat is hem gelukt. Zo zijn er vele generaties geweest die ofwel  
via een avondstudie of via de staatsexamens probeerden verder te komen.
Inmiddels zijn de staatsexamens niet meer weg te denken uit ons onderwijssysteem.  
Ze vormden en vormen voor vele kandidaten de mogelijkheid om toch dat diploma te  
halen op een manier die zo veel mogelijk gelijkwaardig is aan de ‘gewone’ schoolexamens 
en centrale examens zoals iedereen die kent. Bovendien doen de staatsexamens recht 
aan de omstandigheden en mogelijkheden van juist die kandidaten die het niet lukt of 
gelukt is om hun diploma via de gebruikelijke route te behalen. 

Bewezen functie
Honderdvijftig jaar staatsexamens, dat is een hele tijd. Een tijd waarin er veel veranderd 
is, en ook weer niet. Toen was het een kans om hogerop te komen en ook nu nog is het de 
mogelijkheid voor leerlingen om toch een diploma te halen. Een ontwikkeling van de laat-
ste decennia is dat de staatsexamens een steeds belangrijkere rol spelen in het voortgezet 
speciaal onderwijs. In die ontwikkelingen zijn verschuivingen waar te nemen; het doel en 
de functie van de staatsexamens zijn in grote lijnen echter gelijk gebleven. 
Dat is prachtig, en het is mooi dat wij in Nederland zo’n systeem hebben. Een systeem dat 
zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, zich op professionele wijze blijft ontwikkelen en 
meebeweegt met onderwijskundige en technische veranderingen en vernieuwingen. 

Ontwikkelingen
Sinds de start van het College voor Examens (CvE) in 2009, nu CvTE, heeft de sector  
Staatsexamens VO zich doorontwikkeld. Dat is terug te zien in de toenemende kwaliteit 
van de mondelinge examens en de aandacht voor maatwerk voor kandidaten met een 
beperking. Mooi dat we nu – samen met allen die meewerken aan dit unieke fenomeen 
– 150 jaar staatsexamens mogen vieren. 

Paspoort voor de toekomst
Dit boek heeft als rode draad: de waarde van de staatsexamens voor de individuele  
kandidaat. Die waarde staat, ook na 150 jaar, nog fier overeind. De portretten en de  
geschiedenis in dit boek getuigen daarvan. Ik feliciteer alle staatsexamenbetrokkenen  
met dit heugelijke feit en ik wens ons als CvTE en alle mensen die daarbij betrokken  
zijn nog heel goede, professionele, leerzame jaren toe waarin we jaar op jaar nieuwe  
lichtingen kandidaten via de staatsexamens een ‘paspoort’ bieden voor hun toekomst! 

Een oud instituut, maar nog springlevend!
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Eindexamen doen is een belangrijk moment in het leven. Ruim 
tweehonderdduizend leerlingen leggen jaarlijks centrale examens 
af. Niet iedereen is echter in staat om aan het reguliere onderwijs 
deel te nemen en daar examens af te leggen. Voor wie dat om  
een of andere reden niet lukt, bestaat de mogelijkheid tot een 
alternatieve route naar een diploma: het staatsexamen. 

Een staatsexamendiploma is gelijkwaardig aan een diploma van 
een reguliere school in het voortgezet onderwijs en heeft dezelfde 
maatschappelijk waarde. Voor jaarlijks vele kandidaten is  
het staatsexamendiploma een paspoort voor de toekomst.  
Het diploma verschaft de bezitter toegang tot nieuwe maatschap-
pelijke mogelijkheden zoals een vervolgopleiding of werk. 

Staatsexamens 150 jaar
In 2016 vieren we dat de staatsexamens 150 jaar bestaan. Ter ge-
legenheid van dit heuglijke feit heeft het College voor Toetsen en 
Examens (CvTE) het idee opgevat de geschiedenis van de staats-
examens te laten beschrijven en in beeld te brengen. De belang-
rijkste functie van de staatsexamens staat sinds 1866 nog steeds 
overeind: een paspoort voor de toekomst. De wijze waarop dit 
wettelijk geregeld en georganiseerd werd, is in de loop van de tijd 
aan verandering onderhevig geweest.

Het boek ‘150 jaar staatsexamens’ is opgedeeld in zes periodes die 
laten zien welke factoren bepalend zijn geweest voor de ontwik-
keling van 150 jaar staatsexamens. Door de jaren heen hebben de 

De derde periode van 1920 tot 1970 kenmerkt zich door een  
continuering van de wettelijke situatie rond de examens en de 
staatsexamens. Er vindt een transitie plaats waardoor de invloed 
van de school toeneemt en de taak van de overheid zich meer 
richt op toezichthouden. Er ontstaan nieuwe schoolsoorten.  
Allereerst binnen de HBS waar een alfa- en een bèta-richting  
ontstaan. Maar ook de MULO en het buitengewoon onderwijs 
krijgen hun plaats in het onderwijsstelsel.

De voorlaatste periode, vanaf 1970, laat een kentering zien in 
het onderwijsstelsel. Met de introductie van de Mammoetwet 
wordt de weg vrijgemaakt voor het middelbaar onderwijs zoals 
we dat – grofweg – vandaag de dag nog steeds kennen. Er komen 
meer mogelijkheden voor verbinding tussen de verschillende 
onderwijstypen. Doorstroom wordt mogelijk. Ook groepen die 
voorheen moeilijk toegang kregen tot onderwijs en examens,  
volwassenen en mensen met een beperking, worden in de gele-
genheid gesteld hun paspoort voor de toekomst te bemachtigen.

De laatste periode – vanaf 2009 – laat zien hoe de staatsexamens 
er tegenwoordig uitzien en hoe gewerkt wordt aan verdergaande 
ontwikkelingen. In 2009 wordt de Staatsexamencommissie,  
een zelfstandig bestuursorgaan, opgenomen in het College  
voor Examens, het huidige College voor Toetsen en Examens. 
Eén beeld is daarbij bepalend: ook leerlingen met een beperking 
moeten examen kunnen doen. 

staatsexamens verschillende vormen gekend. De behoefte aan 
uniformiteit, aan een adequate vorm van centrale examinering 
èn de behoefte te kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de 
examens, was daarbij steeds aanwezig. Het ging erom een zoda-
nig evenwicht te vinden, dat iedere deelnemer optimale kansen 
geboden werd, zonder dat aan de inhoudelijke exameneisen werd 
getornd. Dit boek geeft een beeld van de ontwikkelingen die de 
staatsexamens hebben doorgemaakt, en vooral: wat de waarde 
daarvan is voor de kandidaat van toen en nu. 

De eerste periode geeft de opmaat voor wat later zal leiden tot 
de eerste staatsexamens in 1866. Het is de tijd van de industriële 
revolutie, de maatschappij verandert snel. Het belang van  
onafhankelijke landelijke examinering is groot: het geeft meer 
mensen zicht op een betere positie in de samenleving. Onder 
invloed van de Wet op het middelbaar onderwijs (1863) worden  
in 1866 de eerste landelijke examens afgenomen. Het is de  
verwezenlijking van de in eerdere jaren ingeslagen weg. Voor het 
eerst is er middelbaar onderwijs dat niet opleidt tot een weten-
schappelijke studie, maar klaarstoomt voor een positie in de 
maatschappij. 

De periode 1866 – 1920. Deze periode wordt afgesloten in 1920, 
het jaar waarin de schoolexamens worden geïntroduceerd en 
minister De Visser de pacificatiewet invoert. Er ontstaan nieuwe 
scholen, zoals de HBS. De uitvoering van de de staatsexamens 
krijgt vorm in examencommissies en examenreglementen. 

Het aantal leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs dat 
jaarlijks staatsexamen doet, neemt in deze periode enorm toe. 
Het CvTE stelt daarvoor de richtlijnen, de kaders en de speel-
ruimte vast en levert in overleg met een school maatwerk als de 
standaardoplossing niet voldoet. Het uitgangspunt is dat de  
omstandigheden voor de kandidaten – gezien hun beperking – 
aangepast kunnen worden, maar dat aan de exameneisen niet 
getornd wordt. Alleen op deze wijze kunnen kandidaten zich  
optimaal ontplooien en een volwaardig diploma behalen dat 
toegang geeft tot het vervolgonderwijs. 

Nu, en ook in de toekomst, zijn de Staatsexamens VO voor  
individuele kandidaten en kandidaten uit het voortgezet speciaal 
onderwijs die niet aan reguliere examens kunnen meedoen.  
De staatsexamens staan voor een alternatieve route naar een 
diploma, een paspoort voor de toekomst, op maat waar dat  
haalbaar en mogelijk is. 

Inleiding
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11   tot 1863  Opmaat   

18 Kim Prenger 

23   1863-1866  Verwezenlijking

28 Elly Mulder-Kleiweg

33  1866-1920   Vormen 

46 Willem Norbruis

51  1920 – 1970   Transitie 

60 Tim Tadema

65   1970-2009  Verbinding 

84 Svenja Staats

89   2009-2016  Ontplooiing  

10 Jan van Maanen 

Inhoud
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Opmaat tot 1863 
Een periode van sociale ontwikkeling.  
Een tijd waarin de roep om maatschappelijke 
verandering en het belang van onafhankelijke 
diplomering toeneemt.  

1863



Een maatstaf voor kwaliteit en geleverde  
prestaties. Met het afleggen van een examen  
laat je zien hoe je presteert en wat je kunt.  
Niet alleen aan jezelf, ook aan de wereld om je 
heen. Het vormt een toegangsbewijs tot nieuwe 
maatschappelijke functies of vervolgopleidingen. 

Gildepenning van het 
schoolmeestersgilde.  

Vanaf de middeleeuwen hadden  
beroepsbeoefenaars bestaanszeker-
heid binnen hun gilde. Aan het eind 
van de 18e eeuw kwam een einde 
aan deze situatie: de gilden werden 
afgeschaft. 
In Nederland werden ze voor het 
eerst opgeheven in 1798, waarna ze 
verschillende keren weer werden  
opgericht en vervolgens weer  
afgeschaft. Uiteindelijk hakte men  
in 1818 de knoop door en werden  
de gilden definitief afgeschaft. 
Er ontstond een lagere klasse die 
veelal alleen lager onderwijs had  
genoten en een hogere klasse voor 
wie hoger onderwijs beschikbaar 
was. Voor de middenklasse ontston-
den aan het eind van de 18e eeuw  
op particuliere basis middenscholen, 
zoals de Franse scholen en avond-
cursussen georganiseerd door het 
Nut van ‘t Algemeen. 

Vergeleken met de landen om ons 
heen bleef onze samenleving achter: 
zowel in de ontwikkeling van ons  
onderwijs als in de industriële ont-
wikkeling. De roep om verandering 
nam steeds meer toe. In deze smelt-
kroes van veranderingen en ideeën 
ontstonden staatsexamens.

Proeve van bekwaamheid
Examens ontstaan met een bepaald 
doel. In de tijd van de gilden was een 
examen bedoeld om de betrokkene 
toegang te verlenen tot het gilde. 
Wanneer een jonge man de intentie 
had een bepaald beroep te gaan uit-
oefenen, dan trad hij in (loon)dienst 
van een gevestigd beroepsbeoefe-
naar. De leerling werd door de  
meester opgeleid in het vak.
Zo bestond er bijvoorbeeld niet een 
officiële opleiding om schoolmeester 
te worden; men leerde het vak van 

Latijnse scholen
Gedurende de eerste jaren van de 
19e eeuw kwam, vanuit de behoefte 
aan kwalitatief goede opleidingen, 
de focus te liggen op de waarde van 
een examen voor de maatschappij. 
Het lager onderwijs bloeide als nooit 
tevoren, maar de kwaliteit van het 
voortgezet onderwijs bleef achter. 
De overheid was in die tijd minder 
geïnteresseerd dan nu in onderwijs 
volgend op het lager onderwijs. 
Het onderwijs op de scholen voor 
voortgezet onderwijs werd gegeven 
door leraren met een lagere-school-
bevoegdheid, de inhoud van het  
onderwijs was amper geregeld en 
goede leermiddelen ontbraken. 
Eigenlijk bestonden er slechts twee 
niveaus: lager onderwijs en hoger 
onderwijs. Tot dat laatste behoor-
den, naast de universiteiten en  
athenea, ook de vanouds bekende 
Latijnse scholen. Regelgeving voor 
deze scholen was er nauwelijks,  
er werd vanuit gegaan dat de bevol-
kingsgroepen die hoger onderwijs 
verlangden, over voldoende finan-
ciële middelen beschikten om dat 
onderwijs zelf te regelen.

Franse scholen
De Latijnse school, met de exclusieve 
aandacht voor de klassieke talen, 
paste steeds minder bij de behoeften 
van de toenmalige maatschappij. 
Aansluitend op deze maatschap-
pelijke beweging ontstond in de  
18e eeuw op particulier initiatief een 
nieuw soort school, die aan deze  
behoeften tegemoet kwam, de zo-
genaamde Franse scholen. 
Op deze Franse scholen verdrongen 
de moderne vreemde talen Frans en 
Duits, de handels- en wetenschapstaal 
in die dagen, het Latijn. Bovendien 
werden praktische vakken ingevoerd 
zoals boekhouden, algemene vakken 
als aardrijkskunde en geschiedenis 
en maatschappelijk gewaardeerde 
vakken als muziek en handwerken. 
De Franse scholen – hoewel zonder 
wettelijke status – voldeden beter 
aan de maatschappelijke behoeften 
en waren daardoor geduchte concur-
renten van de Latijnse scholen. 

Om de concurrentie van de Franse 
scholen het hoofd te bieden werd in 
1838 op initiatief van de minister van 
Binnenlandse Zaken een onderwijs-
hervorming doorgevoerd waarbij 
naast de Latijnse school het gymna-
sium werd geïntroduceerd. Op dit 
nieuwe schooltype werd behalve aan 
de klassieke talen aandacht besteed 
aan moderne vreemde talen,  
wiskunde en natuurwetenschappen. 
De klassieke talen bleven echter de 
hoofdmoot vormen. Zakken voor het 
gymnasium op een vak als wiskunde 
– classici beschouwden het vak als 
minderwaardig – was ondenkbaar.

Staatsexamen
Op de Latijnse scholen werd het  
onderwijs afgesloten met een finaal 
examen, de promotie genoemd. Het 
slagen voor dat examen was sinds 
1815 voorwaarde geworden voor 
toelating tot de universiteit. Maar 
van uniformiteit en onafhankelijk-
heid was bij deze examens geen 
sprake. De examens waren namelijk 
geheel in handen van de scholen zelf 
en verschilden van school tot school. 
Mede door de concurrentie die  
uitging van de Franse scholen en de 
nieuwe gymnasia, kwam er vanuit de 
Latijnse scholen een beweging op 
gang om de Latijnse scholen hun 
oude prestigieuze status terug  
geven. Men hoopte dit te bereiken 
door een onafhankelijk examen in te 
voeren dat door de overheid moest 
worden afgenomen. In 1845 stelde 
de overheid daarom een examen in 
als afsluiting van de Latijnse scholen. 
Daarmee was voor het eerst in  
de geschiedenis sprake van een 
staatsexamen.

De geschiedenis van 150 
jaar staatsexamens 
begint in de 
negentiende eeuw.

Na de gedegen opleiding van 
een leerling bij zijn meester, 
kon hij erkend worden als 
vakman. Hij kreeg dan de titel 
gezel. Uiteindelijk kon hij de 
titel meester verkrijgen na het 
afleggen van de meesterproef. 
Pas daarna mocht hij zich 
vestigen als meester in het vak 
en kon hij lid worden van het 
desbetreffende gilde.

Nut van ‘t Algemeen  
Nederland kende in die tijd, en dat was  
revolutionair, een sfeer van vrijdenkers en 
democratie, een vrijzinnig-democratische 
humanitaire (patriottische) sfeer. Men 
streefde ernaar, en geloofde er in, dat allen 
door betere educatie zouden kunnen  
delen in een wereld van vooruitgang;  
dat er door betere educatie een betere 
toekomst zou kunnen komen met  
welvaart en welzijn voor allen. 

andere schoolmeesters. Eerst was je 
ondermeester, waarna je na enkele 
jaren schoolmeester kon worden.
Met de ‘meesterproef’ hebben we  
te maken met een eerste vorm van 
examen doen. Het examen was in  
de tijd van de gilden het ‘paspoort’ 
waarmee toegang verkregen werd 
tot het beroep. Dergelijke meester-
proeven kennen we nog steeds,  
in de vorm van eindscripties en  
profielwerkstukken.  
Een tweede overeenkomst tussen  
de staatsexamens en de gildes is,  

dat een examen werd afgenomen 
onder toezicht van het gilde – onaf-
hankelijk van de opleiding en de  
opleider. Ook dit is aan de orde bij de 
staatsexamens: de staatsexamens 
zijn onafhankelijk van opleiding en 
opleider. 
De beide genoemde functies van het 
examen zijn bij de gildes terug te 
zien. De waarde van de meester-
proef voor de kandidaat en voor de 
maatschappij zijn in de meesterproef 
in gelijke mate aanwezig.
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Hoger onderwijs was slechts bereikbaar  
voor de hogere klasse.  
‘Gezicht van het Doorluchtige School,  
van Binnen te zien, tot Amsterdam’.



Toelatingsexamen
De inschrijving aan de universiteit was  
vanaf de oprichting van de Leidse Academie 
in 1575 nooit aan voorwaarden gebonden 
geweest tot aan 1815, toen een diploma van 
de Latijnse School of een toelatingsexamen 
verplicht werd.

Theodorus Schrevelius, rector van het  
Leids Gymnasium (Latijnse School),  
waarschuwde zijn scholieren al in 1626  
voor een vroegtijdig vertrek van de  
school naar de universiteit: 

‘Moge de onstuimigheid van 
uw (nog) blinde geest u er niet 
toe drijven – dat is wel het 
gevaarlijkste – om als 
weerloze duiven, zonder 
vleugels, naar de nokken van 
de academie te willen vliegen.’

Tijdgeest
Vanwege het belang en de invloed 
van de Franse Revolutie in 1789 is 
het redelijk de negentiende eeuw al 
in dat jaar – de achttiende eeuw – te 
laten beginnen. Het einde van de 
‘eeuw’ wordt gemarkeerd door de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918); 
deze periode wordt ook wel ‘de lange 
negentiende eeuw’ genoemd. 
Oude regimes worden verlaten en 
het leven in vrijheid krijgt meer 
plaats in de samenleving. Voor velen 
was het allerminst duidelijk hoe dat 
moest, leven in vrijheid. De onder-
danigheid, hoezeer ook verfoeid, 
verschafte wél bestaanszekerheid. 
Die was van oudsher gegarandeerd 
in dienstbaarheid aan adel en gees-
telijkheid. 
De ontwikkelingen in de 19e eeuw 
volgden elkaar snel op. Talloze tech-
nische ontwikkelingen zagen het 
licht en de industriële revolutie die 
daarop volgde, veranderde het  
dagelijkse leven. 
Het leven voor de gewone man en 
vrouw was echter niet zo rooskleurig: 
banen waren er lang niet zoveel als 
nodig was en door de economische 
en industriële achterstand ten  
opzichte van de omringende landen 
leefde een groot deel van de bevol-
king in armoedige omstandigheden.

Toegangsbewijs 
Het toelatingsexamen was voor de 
universiteit onafhankelijk van het op 
de desbetreffende school gegeven 
onderwijs en het behaalde diploma 
vormde het toegangsbewijs tot 
maatschappelijke functies en tot een 
vervolgstudie aan de universiteit. 
In 1845 werd het staatsexamen  
ingesteld, waaraan alle aspirant- 
studenten zich moesten onder-
werpen. Dat gold niet alleen voor  
studenten die via het particulier  

onderwijs toelating zochten tot het 
hoger onderwijs, maar ook voor  
afgestudeerden van het gymnasium. 
Omdat er geen centraal toezicht was, 
gaven deze staatsexamens als toe-
latingsbewijs tot een universitaire 
opleiding beperkt zicht op de kwaliteit 
van het voorbereidende onderwijs. 
Deze staatsexamens waren dan ook 
een kort leven beschoren: in 1850 
werden zij alweer afgeschaft. 
Er waren ook politieke argumenten 
voor het afschaffen van de staats-
examens: de liberaal Thorbecke was 
tegen extra regelgeving; hij vond dat 
iedereen het recht had om naar de 
universiteit te gaan. En een hinder-
nis, zoals een toelatingsexamen,  
was in zijn ogen niet wenselijk.

Onvoorzien effect
Een onvoorzien effect was dat leer-
lingen uit de lagere klassen van het 
gymnasium, met name de vijfde, 
soms zelfs de vierde, zich voor het 
staatsexamen inschreven en de 
school verlieten. Met als gevolg dat 
er in de vijfde en zesde klas soms 
geen leerlingen zaten. 
Ook na de afschaffing van het staats-
examen, in 1850, toen de oude  
regeling weer terugkeerde van exa-
minering op school, kwam het nog 
regelmatig voor dat de hoogste klas 
vacant was. Het toelatingsexamen 
aan de universiteit werd – interes-
sant genoeg – door de universiteiten 
niet gebruikt als een middel tot  
selectie aan de poort. Integendeel, 
de universiteiten gebruikten het  
toelatingsexamen om de poort zo 
wijd mogelijk open te zetten om zich 
te wapenen tegen een teruggang  
van het aantal studenten. De univer-
siteiten lieten zelfs studenten toe die 
niet eens waren bevorderd naar de 
zesde klas. 

Theodorus Schrevelius,  
rector van de Leidse Academie 
vanaf 1609.

16 17

Na 1860 deed de 
industrialisatie 
langzaam haar intrede. 
Nieuwe technologieën 
werden toegepast en 
fabrieken groeiden.
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‘Hoe doe je  
wiskunde  
mondeling?  
De eerste keer 
wist ik dat ook 
nog niet.’ 
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Spannend, dat was het zeker, het halen van het staatsexamen 
voor Kim Prenger, sinds september 2015 studente toegepaste 
psychologie in Amsterdam. Kim woonde tot voor kort op  
Bonaire en haalde via de staatsexamens haar havo-diploma. 

‘Op Bonaire, waar we een aantal jaren woonden voor het werk 
van mijn vader, zat ik eerst op een privéschool. Die school liet 
de leerlingen examen doen via de staatsexamens omdat dat 
beter aansloot op het Nederlandse onderwijssysteem. Dat ben 
ik wel met ze eens. Maar toen ging de school failliet. Via de 
school wist ik van het bestaan van staatsexamens, dat ben ik 
toen gaan doen.’ 

‘Ik heb aardig wat moeite moeten doen. Ik kende niemand  
die staatsexamen deed. Ik moest veel familie ook steeds  
uitleggen. Huh, vroegen ze dan: hoe doe je wiskunde  
mondeling? De eerste keer wist ik dat ook nog niet, maar ik  
heb het drie keer moeten doen, dus nu weet ik het wel.’ 

‘In 2013 deed ik in alle vakken staatsexamen, maar ik haalde 
niet alle vakken. Ik bleek veel achterstand te hebben, met name 
voor Nederlands en geschiedenis. Geschiedenis en maatschap-
pijleer heb ik toen zelf bijgespijkerd, via internetcursussen van 
de NCOI. Gelukkig hebben mijn ouders en een paar leraren me 
enorm geholpen. Ook Joek van Werkhoven, locatievoorzitter op 
Bonaire, heeft me ondersteund door me steeds alle roosters te 
sturen en me te wijzen op de vakinformatie, zodat ik wist wat  
ik moest leren.’ 

‘Voor de examens zelf was ik enorm zenuwachtig. Ik was de enige 
van Bonaire, die staatsexamen deed. Alle andere kandidaten 
kwamen vanuit Suriname en Curaçao. Maar bij de mondelingen 
merkte ik al snel: iedereen is enorm aardig, ze doen ontzettend 
hun best, er is hele goede zorg. Even een praatje maken om 
je op je gemak te stellen. Dat wordt heel leuk gedaan door 
iedereen.’ 

‘Het allereerste examen dat ik deed was in het Plaza Hotel, 
waar alle schriftelijke examens worden afgenomen. Joek had 
net gevraagd om stilte en iedereen was stil, toen er ineens een 
dronken man de zaal binnenkwam: Hé hallo! De stress was toen 
gelijk weg, want iedereen moest lachen… Dat moment zal ik 
nooit vergeten! En het moment dat Joek zei: je hebt op twee 
paarden gewed en het is gelukt: je bent geslaagd!  
Het moment dat ik hoorde dat ik voor wiskunde een 6 had… 
Dat was… wauw!’

‘Wat ik door staatsexamen doen heb geleerd is dat ik heel goed 
voor mezelf kan werken en dat er genoeg mensen zijn die je  
willen helpen. En het is een goede voorbereiding. Vooral door 
het mondelinge gedeelte van de staatsexamens leer je  
dingen zo goed uitleggen. Als je het iemand kunt uitleggen, 
begrijp je het zelf ook beter. Daardoor ben ik vooruitgegaan.  
En nu denk ik: wauw, ik heb echt doorzettingsvermogen!  
En over mijn vervolgstudie: Ik heb zoveel alleen moeten doen, 
dat lukt me wel!’ 

Kim Prenger

Staatsexamen doen  
op Bonaire
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Verwezenlijking 1863-1866 
De moderne samenleving vraagt om onderwijs 
voor de middenklassen. Vanuit de politiek wordt 
het onderwijssysteem aangepast, met met meer 
aandacht voor centraal toezicht op de examens. 

1863

1866



Een overheid die het onderwijs niet als prioriteit 
stelde, een bevolking die nauwelijks mogelijkheden 
had tot ontwikkeling, een onderwijsstelsel dat  
eigenlijk geen samenhangend stelsel was, een 
maatschappij waarin de wetenschappelijk-technische 
ontwikkelingen razendsnel gingen en waarin  
behoefte was aan gekwalificeerd personeel,  
dat zijn zaken die om aanpak vroegen in deze jaren. 

Memorie van toelichting 
1863-1866
‘De benaming, middelbaar onderwijs, heeft niet 
op zich zelve eene vaste betekenis; zij erlangt die 
eerst door de wet of eene bepaalde inrigting. 
Wanneer men lager onderwijs volksonderwijs 
noemt in den zin, dat het, als eerste aanvang 
van ontwikkeling gelijkelijk bestemd is voor  
allen en hooger onderwijs bestemd acht voor 
het kleine getal van hen, die opleiding zoeken 
tot eene werkzaamheid of betrekking, waartoe 
geleerde vorming vereist wordt; dan omvat het 
tusschen beide inliggende gebied van het  
middelbaar onderwijs de vorming van die  
talrijke burgerij, welke het lager onderwijs te  
boven, naar algemeene kennis, beschaving  
en voorbereiding voor de onderscheidene  
bedrijven der maatschappij tracht.’ 

Dr. mr. Johan Rudolph Thorbecke
Minister van Staat, 9 februari 
1866 tot 4 juni 1872

In vergelijking met de landen om ons 
heen liepen de ontwikkelingen bij 
ons achter. Nieuwere vormen van in-
dustrie kregen door gebrek aan goed 
opgeleid personeel geen kans. Ons 
onderwijssysteem was verouderd.

In de herfst van 1862 diende Thorbecke 
als minister van Binnenlandse Zaken 
– waaronder ook onderwijs viel – bij 
de Tweede Kamer zijn ontwerp in 
voor een Middelbaar Onderwijswet. 
Een snelle behandeling volgde, 
waarna de Tweede Kamer al op  
12 maart 1863 de wet aannam. De 
wet op het middelbaar onderwijs 
van 1863 was een feit. Met deze wet 
werd de grondslag gelegd voor de 

anderhalve eeuw onderwijs die daar-
op volgde. In principe bestaat het 
huidige voortgezet onderwijs nog 
steeds binnen de contouren van de 
wet van Thorbecke uit 1863.
Al vanaf de grondwetsherziening in 
1848 werd er gediscussieerd over de 
vraag wat onder middelbaar onder-
wijs verstaan moest worden. Het 
ging er in feite om het onderwijs 
voor de ‘middenklasse’ te regelen. 
Men wilde tegemoet komen aan de 
eisen die de moderne maatschappij 
van toen stelde, zodat jongeren goed 
konden functioneren binnen die 
maatschappij. De Memorie van  
Toelichting bij de wet uit 1863 noemt 
dit expliciet. 

Het ging in het middelbaar onderwijs 
dus niet om het voorbereiden op een 
wetenschappelijke carrière, of om 
het voorbereiden op functies waar-
voor een wetenschappelijke studie 
noodzakelijk geacht werd, maar op 
het voorbereiden voor maatschap-
pelijke functies.

Vier soorten
De Middelbaar Onderwijswet onder-
scheidde vier soorten middelbare 
scholen: burgerscholen, hogere  
burgerscholen, landbouwscholen en 
de polytechnische school. Later ont-
stonden er tevens scholen voor lager 
huishoud- en nijverheidsonderwijs, 
lager economisch en administratief 
onderwijs, grafisch en nautisch on-
derwijs, allemaal als voorbereiding 
op het functioneren in de maat-
schappij.
De hogere burgerschool met de tot 
eigennaam geworden afkorting HBS, 
is tot het begin van de jaren zeventig 
van de twintigste eeuw in zwang  
gebleven. Het doel van Thorbecke 
was, een schooltype te introduceren 
dat ‘algemeene beschaving ten doel 
(heeft) van die burgerij, welke meer 
vrijheid bezit om denken en kennis 
te ontwikkelen, dan doorgaans  
ambachtslieden en kleine land-
bouwers...’
Aanvankelijk had Thorbecke twee 
soorten HBS voor ogen, een drie-
jarige en een vijfjarige. Er zou onder-
wijs gegeven moeten worden in  
wiskunde, de beginselen van de  
natuurkunde en de biologie, in ge-
schiedenis en aardrijkskunde, talen 
en tekenen. 
Als afsluiting van de driejarige HBS 
achtte Thorbecke een examen  
afgenomen door de leraren van de 
school zelf – een schoolexamen dus 
– voldoende. Als afsluiting voor de 

In het midden van de 19e eeuw had 
Thorbecke al enkele pogingen gedaan 
om tot een nieuw, samenhangend 
onderwijsstelsel te komen. Dat was 
nodig omdat het overgrote deel van 
de bevolking lager schoolonderwijs 
volgde, en slechts één op de twee-
duizend Nederlanders onderwijs  
genoot op een Latijnse school of een 
gymnasium. Het aantal studenten 
was vaak niet meer dan 1500. 
In 1861 was ongeveer een derde van 
de studenten ingeschreven bij een 
theologische faculteit. Tien jaar later 
was het aantal theologiestudenten 
tot een vijfde teruggelopen; de be-
langstelling voor medische weten-
schappen en natuurwetenschappen 
was enorm vergroot.

vijfjarige HBS vond hij een examen 
met centraal toezicht noodzakelijk, 
en wel een staatsexamen. De eerste 
van deze staatsexamens werden 
precies 150 jaar geleden afgenomen, 
in 1866.

Toelating op de universiteit
De wet van 1863 introduceerde het 
Middelbaar Onderwijs. De gymnasia 
gingen echter vooralsnog op de oude 
voet verder: de klassieke talen  
stonden centraal. 
De toelating tot de universiteit was 
slechts voorbehouden aan bezitters 
van het gymnasiumdiploma. Het in 
1863 geïntroduceerde Middelbaar 
Onderwijs gaf dit toelatingsrecht 
niet. 
Momenteel wordt een gymnasium 
vanwege de plaats in het onderwijs-
stelsel en de leeftijd van de leer-
lingen tot het secondaire onderwijs  
gerekend. In de 19e eeuw was dat 
niet het geval. Het gymnasiale  
onderwijs werd niet geregeld in de 
wet op het Middelbaar Onderwijs, 
maar in de wet op het Hoger  
Onderwijs (1876). Wel groeiden het 
Middelbaar Onderwijs en het gym-
nasiaal onderwijs steeds meer naar 
elkaar toe, als secundair onderwijs.
Het gymnasiumdiploma kon worden 
behaald aan een gymnasium, maar 
eveneens door het afleggen van een 
extraneusexamen ten overstaan  
van een staatscommissie. 

Klassikaal onderwijs op 
de Openbare School voor 
Buitengewoon Lager 
Onderwijs, Utrecht 1910. Met de 
Middelbaar Onderwijswet komt 
vervolgonderwijs in het zicht.
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Het aannemen van de Wet op het  
Middelbaar Onderwijs in 1863 is achteraf  
gezien een historisch besluit geweest dat vele 
generaties jongeren in staat heeft gesteld  
zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers.



150 jaar 
staatsexamens

De waarde van 
de staatsexamens
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Periode 1
Hoe het is begonnen

23

‘Ik wilde  
bewijzen dat ik 
mijn diploma 
kon halen,  
voor mezelf en 
mijn kinderen.’ 
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150 jaar 
staatsexamens

De waarde van 
de staatsexamens

Periode 1
Hoe het is begonnen

23

‘Als oudste dochter bleef ik thuis om mee te helpen in het huis-
houden en op mijn 15e ging ik werken in een verpleeginrichting. 
Pas op mijn 34e ging ik terug naar school. Zo heb ik toch mijn 
eindexamendiploma gehaald. Eén jaar deed ik alle zes de  
vakken. Maar toen bleek ik in verwachting van mijn derde kind 
en was er weinig tijd om de vakken af te ronden. Per twee  
vakken wist ik steeds wel mijn examens te halen.’ 

‘Ik wilde bewijzen dat ik mijn diploma kon halen, voor mezelf 
en mijn kinderen. Een goed voorbeeld zijn, dat is mijn drijfveer. 
Ik wilde ze meegeven dat je altijd kunt leren en groeien, ook als 
de omstandigheden tegen zitten. Ze hebben alle drie de mavo 
afgemaakt en doen het goed in het leven. Nog steeds zeg ik dat 
ze kunnen blijven leren.’

‘Op school zat ik niet tussen jongeren, maar met leeftijdsgeno-
ten. Dat gaf mij het gevoel dat ik er goed aan deed. Naar school 
gaan deed ik dan ook met plezier. Het eerste jaar was het wel 
makkelijk, ik had op de MULO al een hoop meegekregen.  
Maar later werd het moeilijker. Ik leerde weer om te leren. 

‘Voor de mondelinge examens maakte ik me druk. Dat is een 
heel ander manier van examineren. Het contact met de docent 

is directer dan met een schriftelijke toets. Dat maakte het 
spannend. Ik had zelfs de avond voordat ik voor geschiede-
nis mondeling op moest een migraineaanval van de spanning. 
Maar het ging de volgende dag weer en toen haalde ik het zelfs 
met een acht. Tijdens mijn examen Duits had ik een black-out. 
De lerares had dat in de gaten. Ze zei: ‘Je staat er zo goed voor, 
als je een onvoldoende hebt dan haal je je diploma nog’. Wat 
een fijn bericht is dat om te horen als het tegen zit. Dat vergeet 
ik niet meer.’

‘De meeste mensen om me heen waren heel trots op me dat  
ik voor mijn diploma aan het leren was. De vrouw op wiens 
kinderen ik paste, kwam zelfs naar mijn diploma-uitreiking.  
Zij wist hoe het was, zij ging zelf ook opnieuw naar school voor 
haar vwo-diploma.’ 

‘Ik ben voor mijn kinderen thuis gebleven, maar ben op mijn 
46e – na twintig jaar thuis te zijn geweest – toch aan het werk 
gegaan om op een andere manier betrokken te zijn in de maat-
schappij. Voor mijn werk had ik niet per se een diploma nodig. 
Voor mezelf is het wel belangrijk om te kunnen zeggen dat ik 
een diploma heb.’

Elly Mulder-Kleiweg

‘Mijn motto: Je bent nooit  
te oud om te leren’
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Vormen 1866-1920 
De overheid staat garant voor de kwaliteit van de 
diploma’s en neemt een deel van de kosten van 
het onderwijs voor haar rekening. Onderwijs en 
het behalen van diploma’s worden voor steeds 
meer mensen toegankelijk. 

1866

1920



Groningen
1864

Zutphen
1864

Haarlem
1864 Deventer

1864

Delft
1864

Leiden
1865

Den Haag
1865

Rotterdam
1870

Breda
1864

Tilburg 
1864

Sneek
1864

Roermond
1864

Maastricht
1864

Vanaf 1864  
kwamen de eerste 
gemeenten in  
aanmerking voor 
de vestiging van 
een HBS

Wanneer het aantal 
examenkandidaten per 
provincie te gering was, 
konden deze vanaf 1901 
samengevoegd worden. 
Bekend is het voorbeeld van 
de provincie Drenthe waar 
zich in 1889 slechts twee 
kandidaten voor het examen 
aanmeldden, waarvoor zeven 
examinatoren naar Assen 
moesten komen. Het was  
ook nog eens zo dat één 
kandidaat zich terugtrok voor 
het examen en de andere 
kandidaat zakte. 

Thorbecke vond het belangrijk om een succes te 
maken van het nieuwe onderwijsstelsel. Daarom 
zou de overheid een deel van de kosten voor haar 
rekening nemen. Een voor die tijd bijzondere 
maatregel, die tot protest in de Tweede Kamer 
leidde. 

Foto links: Gezicht op de 
Gemeentelijke Hogere 
Burgerschool (Catharijnesingel 
54) te Utrecht. (~1915)
Foto rechts: Aletta Jacobs, eerste 
Nederlandse vrouw toegelaten 
op de universiteit (1871)

Na een oproep van Thorbecke aan 
de besturen van gemeenten die naar 
zijn oordeel in aanmerking kwamen 
voor de vestiging van een HBS,  
begonnen in 1864 de eerste HBS’en 
(met vijfjarige cursus) in Groningen 
en Roermond, waarna Zutphen,  
Leiden, Delft, Haarlem, Sneek,  
Deventer en Maastricht en diverse 
andere steden volgden. Dit betroffen 
zowel rijksscholen als gemeentelijke 
scholen en vanaf ongeveer 1880 
rooms-katholieke en protestantse 
scholen. Ook het aantal leerlingen 
groeide gestaag. 

Bij het aantal leerlingen is ook het 
aantal meisjes inbegrepen, die in 
1871 voor het eerst op de vijfjarige 
HBS werden toegelaten, zoals Aletta 
Jacobs in Sappemeer. Ook werden er 
middelbare scholen speciaal voor 

meisjes opgericht, de Middelbare 
Meisjes-Scholen (MMS). De eerste 
(gemeentelijke) MMS werd in 1867 
opgericht en wel in Haarlem (gestart 
met 19 leerlingen, maar enkele 
maanden later al gegroeid tot 34 
leerlingen). Het waren scholen die in 
een duidelijke behoefte voorzagen 
en in de loop van de jaren op diverse 
plaatsen in het land werden opgericht.

Geslaagd
Aanvankelijk voelde Thorbecke niets 
voor regelgeving met betrekking tot 
examens. Hij zag echter in dat het 
voor het doel waarvoor de HBS  
ingesteld was, noodzakelijk was dat 
de overheid garant stond voor de 
kwaliteit van de opgeleide jongeren. 
Dat kon door een staatsexamen: een 
examen dat opgesteld, afgenomen 
en beoordeeld was namens de  
overheid. 
Van 1866 tot 1920 gold de regeling 
dat de Commissaris van de 
Koning(in) in elke provincie waar een 
HBS gevestigd was een examen-
commissie benoemde. De leden van 
die commissie waren leraren van de 
verschillende scholen waarvan de 
leerlingen eindexamen deden. 

Aan het afleggen van een examen 
waren geen speciale voorwaarden 
verbonden. Vanaf het begin waren er 
dan ook twee soorten kandidaten, 
namelijk zij die hun opleiding aan 
een HBS hadden gevolgd en zij die 
zich op andere wijze op het examen 
hadden voorbereid, de zogenaamde 

extranei, een begrip dat anno 2016 
nog steeds actueel is. 
Door de manier waarop de examens 
georganiseerd waren, konden  
verschillen ontstaan tussen de  
verschillende provincies. Dergelijke 
verschillen werden al in een vroeg 
stadium gesignaleerd. Zo werd de 
minister in 1866 door één van de in-
specteurs op dit fenomeen gewezen: 
niet alleen de inrichting van de  
examens verschilde, maar ook de  
eisen die aan de kandidaten werden 
gesteld. De bedoeling van de staats-
examens was om te zorgen voor 
eenheid. En die eenheid kwam er. 
In 1868 kwam minister Heemskerk 
met een reglement voor de eind-
examens HBS met het doel eenheid 
te brengen in de eisen en werkwijzen 
van de verschillende provinciale  
examencommissies. Er kwamen 
voorschriften voor de wijze waarop 
het examen georganiseerd moest 
worden, beschrijvingen van de leer-
stof, waarbij vooral de begrenzingen 
aandacht kregen en voorschriften 
voor de normering van het gemaakte 
werk. Zaken die momenteel nog 
steeds centraal staan bij de staats-
examens. Voortaan benoemde de 
Commissaris in mei de provinciale 
examencommissie en de voorzitter 
hiervan en bepaalde hij in welke  
gemeenten het examen zou worden 
afgenomen. 
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1905 1865 19201875 1890Aantal leerlingen 
HBS 5-jarig van 
1865 tot 1920

Het aantal leerlingen aan de Hogere 
Burgerscholen groeit gestaag.  
Twaalf jaar na de invoering van de 
Wet op het middelbaar onderwijs 
kent Nederland 34 Hogere 
Burgerscholen. Sinds 1871 werden 
meisjes toegelaten na goedkeuring 
door de minister en vanaf 1906 
werden meisjes algemeen 
toegelaten.

16 scholen

34 scholen 37 scholen 48 scholen

102 scholen

1187 leerlingen
waaronder 0 meisjes

2804 leerlingen
waaronder 7 meisjes

3521 leerlingen
waaronder 125 meisjes

7551 leerlingen
waaronder 1305 meisjes

17667 leerlingen
waaronder 4093 meisjes
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In 1871 werden de eerste middelbare scholen 
opgericht speciaal voor meisjes. Op de  
middelbare meisjesscholen (mms) kregen de 
meisjes een algemeen vormende opleiding. 



Schriftelijk en mondeling
Het staatsexamen bestond uit een 
schriftelijk en een mondeling  
examen. Er werd bepaald dat de  
volgende vakken schriftelijk werden 
geëxamineerd: wiskunde, mecha-
nica, natuurkunde, scheikunde,  
geschiedenis, aardrijkskunde,  
Nederlands, Frans, Engels, Duits, 
boekhouden, hand- en lijntekenen. 

Cijferconstellatie
Voor een mondeling examen in ieder  
ander vak is een kandidaat vrijgesteld die 
ten minste een bepaalde cijferconstellatie 
heeft behaald (in 1901: ten minste een 6 
voor het desbetreffende vak en voor het 
schriftelijk in de andere vakken van  
de afdeling waartoe dit vak behoort,  
niet minder dan het cijfer 5. In 1912 werd 
deze vrijstellingsregeling weer gewijzigd: 
vrijstelling voor het mondeling werd  
verleend als voor het schriftelijk in dat  
vak ten minste een 7 was behaald).

Een mondeling examen werd in  
ieder geval afgelegd in de vakken 
waarvoor geen schriftelijk examen 
werd afgelegd en voor de drie 
vreemde talen. 

Cijferconstellatie
De regels van de cijferconstellatie 
bleven tot begin jaren zeventig van 
de 20ste eeuw. 

Het afnemen van examens in  
het gymnastieklokaal van de 
Derde HBS met 3-jarige cursus 
rond 1925.

Het diploma 
Wanneer de kandidaat het  
examen ‘naar genoegen der  
commissie’ heeft afgelegd  
ontvangt de geëxamineerde een 
getuigschrift of een diploma 
waarvan het model door ‘Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken’ 
is vastgesteld: 

Model getuigschrift
de Commissie van Examen, krach-
tens art. 55 en 57 der wet van den 
2den Mei 1863 (Staatsblad no. 50), 
door den Commissaris der Koning in 
de provincie ….....................................
......................., bij beschikking van 
den …...............................no. 
…................, belast met het afnemen 
der eindexamens voor de hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus 
in gemelde provincie voor het jaar 
….............., heeft in hare zittingen 
van den …............................... geëxa-
mineerd …...........................................
........................................ geboren te 
…........................, den ….......................
................, en hem op grond van dat 
examen dit getuigschrift uitgereikt 
wegens voldoend afleggen van het 
eindexamen voor de hoogere bur-
gerscholen met vijfjarigen cursus. 
…................... den 

Namens de Commissie:

…..............., voorzitter. 
…..............., secretaris. 

Uitmuntend

Zeer goed

Goed

Ruim voldoende

Voldoende

Even voldoende

Onvoldoende

Gering

Slecht

Zeer slecht

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Het gehele verloop van het examen-
proces, vanaf het maken van de  
opgaven, het produceren daarvan, 
het toezenden aan de scholen, het 
toezicht houden bij het examen, het 
corrigeren, het mondeling examen, 
het bepalen van de uitslag en het 
uitreiken van de diploma’s tot het 
verslagleggen naar de minister was 
minutieus geregeld in het Algemeen 
Reglement. Hoewel aangepast aan 
de huidige tijd lijken de regels nog in 
hoge mate op de huidige regelingen 
van de staatsexamens.

Waardering in cijfers
De resultaten van de kandidaten 
werden uitgedrukt in cijfers.  
De betekenis van die cijfers was in 
grote lijnen dezelfde als nu, met  
uitzondering van het cijfer 5.

40 41



70%
geslaagd

70%
geslaagd

88%
geslaagd

89%
geslaagd

89%
geslaagd

90%
geslaagd

47%
geslaagd

40%
geslaagd

67%
geslaagd

50%
geslaagd

60%
geslaagd

1866 18901867 19051875 1920
HBS-kandidaten  23 
Extranei  15

HBS-kandidaten  63 
Extranei  10

HBS-kandidaten  205 
Extranei  6

HBS-kandidaten  331 
Extranei  -

HBS-kandidaten  980 
Extranei  80

HBS-kandidaten  1898 
Extranei  85

Het volgen van onderwijs 
aan de HBS had een relatief 
hogere slagingskans tot 
gevolg dan wanneer men  
als extraneus het examen 
aflegde.

Aantal kandidaten 
en percentage  
geslaagden van 
1866 tot 1920

HBS - 
kandidaten

Extranei 
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Een curieuze regel
In de laatste volzin van artikel 18 van het  
Algemeen Reglement van 1901 staat de  
volgende bepaling: ‘Indien de commissie 
grond heeft te vermoeden, dat er bij het 
schriftelijk werk bedrog is gepleegd,  
kan de candidaat, die zich daaraan schuldig 
heeft gemaakt, in alle vakken mondeling 
worden geëxamineerd.’ Een regel die  
tegenwoordig niet meer geldig is: in de  
huidige reglementen wordt in dergelijke  
situaties uitsluiting van het examen  
overwogen.

De vakken
De opsomming van vakken is per 
wet geregeld, maar de inhoud van de 
vakken niet. De afsluitende examens 
werden daarom bepalend voor de 
inhoud, de omvang en het niveau 
van de vakken. De staatsexamens 
hebben zo een regulerend effect  
gehad. 

De ‘Wet van den 2den Mei 1863, S. 50, 
houdende regeling van het MIDDEL-
BAAR ONDERWIJS’ geeft hierover  
uitsluitsel in art. 17: 

Aan de hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen cursus wordt onderwijs  
gegeven in:
a. de wiskunde; 
b.  de beginselen van de theoreti-

sche en toegepaste mechanica, 
van de kennis van werktuigen en 
van de technologie;

c.  de natuurkunde en hare voor-
naamste toepassingen;

d.  de scheikunde en hare voor-
naamste toepassingen;

e.  de beginselen der delfstof-, 
aard-, plant- en dierkunde;

f. die der kosmografie;
g.  de gronden van de gemeente-, 

provinciale- en staatsinrichting 
van Nederland;

h.  staatshuishoudkunde en de  
statistiek, inzonderheid van  
Nederland en van zijne koloniën 
en bezittingen in andere wereld-
deelen;

i. de aardrijkskunde;
k. de geschiedenis;
l.  de Nederlandsche taal en  

letterkunde;
m. de Fransche taal en letterkunde;
n. de Engelsche taal en letterkunde;
o.  de Hoogduitsche taal en  

letterkunde;
p.  de beginselen der handels-

wetenschappen, daaronder die 
der warenkennis en het boek-
houden;

q. het schoonschrijven;
r.  het hand- en rechtlijnig  

teekenen;
s. de gymnastiek. 

Afdelingen
Om de uitslag van het examen te 
kunnen bepalen waren de vakken  
ingedeeld in groepen (afdelingen  
genoemd) waarbij de kandidaat voor 
elke afdeling een cijfer behaalde  
(te bepalen als het gewogen  
gemiddelde van de tot die afdeling 
behorende vakken, waarbij de  
gewichten van de vakken nog al  
eens wijzigden). De afdelingen  
waren als volgt: 
A: de vakken a en b 
B: de vakken c, d, e, f 
C: de vakken g, h, i, k, p 
D: de vakken l, m, n, o 
E: het vak r 
Een kandidaat was geslaagd als hij 
voor elke afdeling ten minste het  
cijfer 5 had behaald. 
Had hij voor een of meer afdelingen 
minder dan 5 gehaald, dan beraad-
slaagde de commissie over het al of 
niet slagen, tenzij de kandidaat in 
twee van de afdelingen A, B, C, D een 
eindcijfer lager dan 5 had behaald. In 
dat laatste geval was hij afgewezen.

Onafhankelijk
Leraren en directeuren van scholen 
werden ingeschakeld om de afname 
van de examens te organiseren.  
Leraren werden uitgenodigd opga-
ven in te zenden voor de examens  
in hun vak, maar het was aan de  
inspecteur, als vertegenwoordiger 
van de minister, om te kiezen welke 
opgaven gebruikt zouden worden. 

Bij ieder beslispunt besliste in eerste 
instantie de voorzitter van de 
examen commissie, in tweede  
instantie de inspecteur en in derde 
instantie de Commissaris van de 
Koning(in). De directeur van de 
school en de leraren hadden uitvoe-
rende taken toebedeeld gekregen 
onder supervisie van de voorzitter. 
De uitvoering van het toezicht, zoals 
het innemen van het werk, was de 
taak van de directeur van de school 
en van de leraren. Het correctiewerk 
werd weliswaar door leraren verricht, 
maar dat waren altijd leraren van  

andere scholen dan die waarop de 
desbetreffende kandidaten zaten.  
Zo werd de onafhankelijkheid van  
de correctie geborgd. Die onafhan-
kelijkheid garandeert de waarde  
van de door de kandidaten behaalde 
diploma’s. 
In deze jaren slaagde gemiddeld 87% 
van de kandidaten. Dit percentage is 
gedurende lange tijd ongeveer gelijk 
gebleven. Zoals uit de tabel op de 
vorige pagina blijkt, is het percentage 
afgewezen extranei in deze jaren  
relatief hoger dan het percentage  
afgewezen HBS-ers. 
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‘Het voelde als 
een persoonlijke 
overwinning  
dat ik mijn  
vwo-diploma  
heb gehaald.’ 
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‘Het staatsexamen biedt mogelijkheden om verder te komen. 
Voor mij was het een toevallige samenloop van omstandig-
heden maar het heeft voor mij veel betekend. Het opende 
deuren. Want het kwartje viel toen wel. Ik was vroeger namelijk 
helemaal niet zo studieus. Het is geen gangbaar pad, maar als 
ik dit niet had gedaan dan weet ik niet of ik de weg had kunnen 
bewandelen die ik nu heb afgelegd.’

‘Ik heb er op meerdere manieren baat bij gehad. Ook als leraar 
en decaan. Weten dat de gebruikelijke schoolroute niet de enige 
manier is.’

‘Via de vriendin van mijn broer wist ik van het bestaan van de 
staatsexamens. Ik weet nog dat ik een klein wit boekje had 
waar de examenstof in stond. Er stond wel in wat je moest 
leren, maar niet hoe je aan die informatie kwam. Begeleiding 
was er niet.’ 

‘Ik heb me in december ingeschreven. Daarna heb ik wat oud- 
klasgenoten benaderd die boeken hadden liggen die ik kon 
gebruiken. In april maakte ik een schema, maar toen was 
het al bijna mei en examentijd. Ik was totaal niet goed voor-
bereid. Toen heb ik me 7 weken bij mijn moeder opgesloten 
en me alleen gericht op mijn examenvoorbereiding. 25 boeken 
voor Nederlands en 15 voor Engels. Ik las graag. Daar lag geen 
probleem.’ 

‘Het eerste examen was biologie. Er lag een afbeelding van het 
menselijk lichaam. Daarop moest je de organen aanwijzen. 

Geen idee dat ze dat ook op die manier konden vragen. Er was 
geen voorlichting over hoe het examen eruit zou zien. Ik dacht 
dat ik het helemaal verpest had. Geen uitzicht meer had op een 
vwo-diploma. Daardoor kwam er een soort rust over me heen 
tijdens de andere twee examendagen.’ 

‘Je moest ook toen al een gedicht voorbereiden voor het  
examen Nederlands. Ik weet nog dat het ging over verwachting. 
Ik had daar geen beeld bij. De docent probeerde me aan het 
praten te krijgen. Die ervaring zet ik nu in als examinator maat-
schappijleer. Ik ben blij met initiatief van een examenkandidaat. 
Een gesprek kunnen voeren. Zo toets ik kennis en inzicht.’ 

 ‘Sinds mijn examen is er een hoop veranderd als het gaat om 
de communicatie over de staatsexamens. Er zijn publicaties 
over de vakinformatie, proefexamens, een filmpje met wat een 
kandidaat kan verwachten tijdens het mondeling examen.  
Ik wist alleen waar ik moest zijn de examendag. Meer niet.’

 ‘Toen ik staatsexamen deed werd je aan het einde van de 
derde dag voor de uitslag verwacht in de aula. Ze reikten eerst 
de deelcertificaten uit. Ik dacht dat ik er toch wel een paar zou 
krijgen. Maar niets. Ik werd niet afgeroepen. Daarna waren de 
mensen aan de beurt die het diploma kregen. Dat betekende 
dus dat ik het gehaald had, en ik dacht: het is gelukt waarvoor ik 
geknokt heb! Het besef dat het echt gelukt was drong pas veel 
later tot me door. Een heel bijzonder gevoel en een geweldige 
ervaring.’ 

Willem Norbruis

Van kandidaat tot  
examinator staatsexamens
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Transitie 1920-1970 
De invloed van de scholen op de examens 
neemt toe. De overheid neemt afstand en houdt 
toezicht. Voor het eerst wordt een minister van 
onderwijs aangesteld. 

1920

1970



Voor het onderwijs is 1920 een cruciaal jaar, het 
markeert de overgang van het onderwijs naar de 
twintigste eeuw. Het jaar staat bekend als het 
jaar van de ‘onderwijspacificatie’. Hiermee kwam 
een einde aan de ‘schoolstrijd’ en werden het  
bijzonder (religieus) onderwijs en het openbaar 
onderwijs gelijkgesteld.

In de aanloop naar 1920 werd in 1918 
voor het eerst een zelfstandige  
minister van onderwijs benoemd,  
dr. J.T. de Visser. Minister De Visser 
wist met zijn lager onderwijswet de 
financiële gelijkstelling van het 
openbaar en het bijzonder onderwijs 
te bewerkstelligen. De onderwijs-
pacificatie gaf het startschot voor 
een toename aan bijzondere scholen.

Keerpunt voor de staats-
examens 
Er gingen steeds meer stemmen op 
om de invloed van scholen op de 
examens te vergroten. In 1920 werd 
het eindexamen gedeeltelijk een 
schoolexamen. Leraren van de exa-
menklas zouden vanaf dat moment 
optreden als leden van de eindexa-
mencommissie, zij werden dus de 
examinatoren van hun leerlingen.  
De directeur van de school werd 
voorzitter van de examencommissie. 
Een tot dan toe ongekende situatie. 
Hiermee kwam er een einde aan de 
discussie over de wijze van examine-
ren, door een onafhankelijk partij of 
door de schoolleraar zelf. De leraren 
vonden namelijk dat zij zélf beter in 
staat waren om hun eigen leerlingen 
te examineren. De leraren kenden 
hun leerlingen en waren op de hoog-
te van wat zij konden presteren. 
Tegelijk hield deze verandering in  
dat de overheid de kwaliteit van de 
examens op de scholen niet meer 

kon garanderen, aangezien de over-
heid ‘op afstand’ geplaatst was. Om 
aan dit bezwaar tegemoet te komen 
bepaalde de wet op het Middelbaar 
Onderwijs dat naast de directeur en 
de leraren ook rijksgecommitteerden 
in de examencommissie benoemd 
zouden worden. ‘De gecommitteer-
den kunnen tegen misbruiken wa-
ken’ schreef de Visser in zijn toelich-
ting op de wet. Overigens was lang 
niet iedereen het eens met de invoe-
ring van de schoolexamens. Zowel in 
het parlement als in het onderwijs-
veld bestonden bezwaren. Toch 
werd de wet aangenomen. Deze 
schoolexamens, bedoeld als afsluiting 
van het gevolgde onderwijs aan een 
HBS, werden zowel voor de rijks-
scholen, als voor de gemeente-
scholen en de bijzondere scholen  
ingevoerd.
Het lijkt erop dat er door de intro-
ductie van de schoolexamens een 
einde was gekomen aan de staats-
examens. Voor het reguliere school-
onderwijs was dat inderdaad het  
geval, maar niet voor diegenen die, 
hoewel ze niet op een school zaten, 
toch examen wilden afleggen om  
zo toegang te krijgen tot bepaalde 
beroepen en verdere studie. Het zou 
maatschappelijk niet wenselijk zijn 

deze kandidaten niet meer in de  
gelegenheid te stellen een examen 
af te leggen. En zo bleven de staats-
examens bestaan, nu uitsluitend voor 
diegenen die tot dusver waren aan-
geduid met de term ‘extranei’. Cen-
traal in dit besluit stond dus de 
waarde die een staatsexamen voor 
een kandidaat had. 
De staatsexamencommissie kreeg 
de naam extranei-commissie en 
daarmee bleven de staatsexamens 
een rol spelen in het bepalen van  
het niveau van de examens in het 
voortgezet onderwijs. De extranei-
commissie nam jaarlijks het staats-
examen af. 
Al langer was de wens geuit de twee 
hoogste leerjaren van de HBS te 
splitsen in een afdeling waarin de 
letterkundige en economische vak-
ken centraal zouden staan (afdeling 
a), naast een afdeling waarin de wis- 
en natuurkundige vakken centraal 
stonden (afdeling b). Juridische  
obstakels verhinderden echter de 
uitvoering van die wensen. De wet 
op het middelbaar onderwijs voor-
zag namelijk niet in de mogelijkheid 
om een splitsing in richtingen aan  
te brengen. Na het wegnemen daar-
van in 1923 werd de introductie van 
HBS-a naast HBS-b een feit.

Een opvallende wijziging was de  
betekenis van het cijfer 5. Tot dan  
toe betekende een 5 ‘even voldoende’ 
– en was je geslaagd – en op deze  
betekenis was de uitslagregeling  
gebaseerd. Bij de wijziging van  
het Reglement van 1929 werd de  
betekenis van het cijfer 5 veranderd  
in ‘bijna voldoende’, waarmee je niet 
geslaagd was. Deze verandering 
bracht de nodige commotie teweeg. 
Zelfs zo dat een woordvoerder van  
de minister van mening was dat het 
leek alsof deze cijferwijziging de  
belangrijkste wijziging was sinds de 
wet van Thorbecke uit 1863.

Extranei-commissies 
komen jaarlijks samen om 
staatsexamens af te nemen. 

De leraren vonden dat zij zélf beter in 
staat waren om hun eigen leerlingen 
te examineren. De leraren kenden 
hun leerlingen en waren op de 
hoogte van wat zij konden presteren.

Foto links: Klaslokaal met 
leerlingen van de driejarige ULO 
met MULO rond 1930.
Foto rechts: Dhr. Visser, de 
eerste minister van Onderwijs 
in de twintigste eeuw. Hij 
speelde een belangrijke rol 
in de totstandkoming van de 
onderwijspacificatie. 
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Voorbereiding op het examen Duits.



1925 1930 1935 1940 1946 1950 1955 1960

Stijging
Het aantal staatsexamen 
kandidaten direct na de Tweede 
Wereldoorlog laat een sterke 
stijging zien ten opzichte van 
vóór 1940.

Aantal kandidaten 
sinds 1925

115 kandidaten 96 kandidaten 96 kandidaten 120 kandidaten 334 kandidaten 334 kandidaten 472 kandidaten 732 kandidaten
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Nederlandse Nobelprijswinnaars 
Van ‘t Hoff (links), Van der Waals 
(midden) en Lorentz (rechts).

Ook andere wijzigingen waren van 
belang, zoals welke vakken wel  
en welke vakken niet mondeling  
geëxamineerd moesten worden  
en welke onderwerpen aan bod 
moesten komen. 

Nieuwe ontwikkeling voor 
extranei
Extranei, zij die op eigen kracht exa-
men deden via de staatsexamens, 
waren kandidaten die hun talenten 
wilden uitbouwen, toegang wilden 
krijgen tot een wereld die tot dan toe 
voor hen gesloten was gebleven, 
met het doel hun positie op de  
arbeidsmarkt te verbeteren. Vele  
extranei, niet alleen voor de staats-
examens HBS, maar ook voor de 
staatsexamens gymnasium, maak-
ten van die mogelijkheid gebruik. 
Tot de laatste categorie behoorden 
met name zij die in het bezit waren 
van een HBS-diploma, maar met dat 
diploma niet konden studeren aan 
een universiteit. De universiteit was 
immers uitsluitend voorbehouden 
aan gediplomeerden met een  
gymnasiumdiploma. 

Inmiddels was er eind 19e eeuw voor 
HBS-ers al een opening gemaakt om 
wis- en natuurkunde of medicijnen 
te kunnen studeren, door hun de 
kans te geven een aanvullend staats-
examen Latijn en Grieks te doen.  
Onder deze groep HBS-ers waren 
Nederlandse Nobelprijswinnaars in 
natuurwetenschappen als Van der 
Waals, Lorentz en Van ‘t Hoff. 
Deze ontwikkeling was niet meer te 
stuiten en in 1917 werd bij wet be-
paald dat bezitters van een vijfjarig 
HBS-diploma het recht kregen uni-
versitaire studies te volgen aan de 
faculteiten wis- en natuurkunde en 
geneeskunde.
Na 1920 gingen deze ontwikkelingen 
door, later kregen ook HBS-a-kandi-
daten soortgelijke studierechten en 
eind jaren zestig van de 20ste eeuw 
bestonden er geen formele belem-
meringen meer voor HBS-ers om 
toegelaten te worden tot de univer-
siteit. 
Later werden toelatingseisen gesteld 
die te maken hadden met inhoudelij-
ke overwegingen: zo moest men bij-
voorbeeld voor theologie klassieke 

talen in de vooropleiding hebben ge-
had. Via de staatsexamens kon men 
die vakken halen en zo toch de ge-
wenste studie volgen. Mede door 
deze ontwikkelingen kwamen het 
gymnasium en de HBS steeds dichter 
bij elkaar. Zozeer zelfs dat men in 
brede kring tot de overtuiging kwam 
dat het niet meer logisch was beide 
schoolsoorten in verschillende wet-
ten te regelen.  

Andere schoolsoorten
Ook in andere schoolsoorten is de ontwikkeling 
van de staatsexamens herkenbaar. 
 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
De MULO is een schoolvorm die ontstond onder  
de wet op het Lager Onderwijs van 1857, en niet 
onder de wet op het Middelbaar Onderwijs (1863). 
Het is een schooltype dat volgt op de lagere 
school. De naam voor de scholen spreekt voor 
zich: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. De MULO 
was een schooltype dat jongeren opleidde voor de 
middenberoepen in de maatschappij, denk aan 
administratieve kantoorfuncties. Daartoe werd in 
vier jaar tijd een lesprogramma doorgewerkt dat 
ongeveer overeenkwam met de eerste drie leer-
jaren van het Middelbaar Onderwijs (dus van de 
driejarige HBS). Om zowel de waarde voor de leer-
ling als die voor de maatschappij zeker te stellen, 
werd al vroeg de behoefte gevoeld aan afsluitende 
examens. Aangezien de MULO wettelijk gezien  
tot het lager onderwijs behoorde, was er geen 
examenfaciliteit toegekend. Daarom namen de 
organisaties waarin de MULO-scholen zich verenigd 
hadden het heft in eigen hand door zelf examens 
te organiseren. Leraren en directies van scholen 
voor MULO organiseerden samenwerkings-
verbanden, waarin deze examens vorm kregen.  
De kandidaten werden zowel schriftelijk als  

Het komt betrekkelijk vaak 
voor dat extranei hun 
examens spreiden in de tijd, 
door telkens één of meer 
vakken af te leggen. Door het 
afleggen van deelexamens 
kunnen zij uiteindelijk een 
volledig diploma behalen.
Deelexamens zijn dan ook 
voor veel kandidaten van 
grote betekenis voor hun 
ontwikkeling. 

mondeling geëxamineerd door ‘vreemde’ leraren 
– niet hun eigen leraren – in aanwezigheid van  
een rijksgecommitteerde. De organisatorische  
regelingen die de samenwerkingsverbanden voor 
deze examens hadden opgesteld, waren vrijwel 
identiek aan die voor de (staats)examens van het 
Middelbaar Onderwijs en voor de staatsexamen in 
het voortgezet onderwijs nu.
Vanaf 1920 namen de MULO-scholen een grote 
vlucht, waardoor de meerderheid van de leerlingen 
uit de leeftijdscategorie rond 16 jaar op deze  
scholen een gedegen opleiding heeft gekregen en 
via de MULO-verenigingen hun examens hebben 
afgelegd. Zij werden met de door hen verkregen 
diploma’s door de maatschappij gewaardeerd en 
vonden emplooi in diverse sectoren van de maat-
schappij. Het belang van een diploma voor de 
kandidaat en voor de maatschappij ging hier weer 
gelijk op: onafhankelijk van de opleiding met een 
paspoort naar de maatschappij.  
De MULO-scholen hebben onder de werking van 
de wet op het lager onderwijs bestaan tot begin 
jaren zeventig van de 20ste eeuw.  

Buitengewoon Onderwijs 
Wat hiervoor beschreven is met betrekking tot de 
MULO-scholen, geldt in grote lijnen ook voor de 
scholen voor jongeren met een geestelijke en/of 
lichamelijke beperking. Deze scholen behoorden 

tot het zogeheten Buitengewoon Onderwijs. Het 
onderwijs aan deze leerlingen, ouder dan die in 
het lager onderwijs, werd toch geregeld in de wet 
op het Lager Onderwijs. Deze onderwijsvorm had 
daarmee dus net als de MULO-scholen ook geen 
wettelijke basis om examens af te nemen.  
Zo kon in deze periode noch via de scholen, noch 
door extranei via de staatsexamens een diploma 
worden behaald. 
Tot 1985 konden leerlingen met een beperking, 
bijvoorbeeld slechtziende, blinde, slechthorende 
of dove leerlingen en leerlingen met een motorische 
beperking terecht in het buitengewoon onderwijs. 
Onder verantwoordelijkheid van de onderwijs-
inspectie konden zij een examen afleggen ten 
overstaan van een daartoe ingestelde commissie.
Op 1 augustus 1985 is de Wet op het speciaal  
onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs 
ingevoerd. Leerlingen van het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs legden vanaf die tijd zowel centraal 
(schriftelijk) examen als het mondeling examen  
af onder verantwoordelijkheid van de staats-
examencommissie vso.
In 1997 is deze commissie samengevoegd met de 
staatexamencommissie voortgezet onderwijs.

Foto links: Blinden 
Instituut De 
Wijnberg in Grave, 
Noord-Brabant 1939. 
Blind meisje schrijft 
brief met behulp van 
een systeem met 
‘drukletters’.
Foto rechts: Leerling 
oefent met braille 
op een school voor 
blinden. Amsterdam 
1920.
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‘Wat mij sterkt? 
Dat ik kan laten 
zien dat ik  
meer ben dan 
mijn beperking.’
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‘Vanuit Zwolle ging ik elke dag naar Bartiméus in Zeist, de 
school voor slechtzienden en blinden. Voor mij was dit de  
beste mogelijkheid voor aansluitend onderwijs; er wordt  
basisonderwijs en voortgezet onderwijs aangeboden. De school 
is volledig gericht en aangepast op mijn beperking. Ik heb er 
lessen gevolgd voor mijn examens, maar ook zelfstandig leren 
leven met mijn beperking en méédoen in de maatschappij  
waren onderdeel van de begeleiding. Ik vergat er soms dat  
ik een beperking had. Dat was eigenlijk wel een fijn gevoel.’ 

‘Als ik terug kijk op mijn examenperiode dan is het behalen van 
mijn diploma als een overwinning. Een bevestiging voor mezelf 
en bewijs aan anderen dat ik de druk aan kon. Ik was behoorlijk 
nerveus voor de examens. Dat is toch het grote moment waar je 
naar toe werkt. Soms leek het wel een muur waar je door heen 
moest. Ik weet dat mezelf druk maken geen zin heeft, maar het 
overkomt je toch. Het is gewoon een spannend moment.’

‘Op school werd ik voorbereid door mijn docent, tegelijkertijd 
mijn mentor. Er werd een planning gemaakt wat op welk  
moment geleerd moest worden in de meivakantie. Het is niet 
zo dat ik die precies gevolgd heb hoor. Het meeste werk was 
natuurlijk al gedaan in de lessen. Want tijdens de lessen vertel-
den de docenten wat wij konden verwachten. Ook klasgenoten, 
die al eens eerder examen hadden gedaan, deelden hun  
ervaringen. Daar heb ik veel aan gehad en nam ook iets van de 
spanning weg. De voorbereiding op de mondelinge examens 
kan achteraf wel beter. Het was bijvoorbeeld wel fijn geweest 
als we de mondelinge examens meer hadden geoefend.’ 

‘De setting van de examens beviel mij wel goed. De begin-
vragen van de mondelingen vond ik vaak wel lastig. Maar dan 
bleek dat een vraag een gesprek werd, en daar kon ik mezelf 
uiteindelijk goed in uitdrukken. De druk die ik van tevoren had, 
vloeide daarmee weg. Eigenlijk wel een prettige manier om 
examen te doen. Ik vond de mondelingen makkelijker dan de 
schriftelijke examens.’ 

‘Of ik nog een keer staatsexamens zou doen? Ik voel me eigen-
lijk beter bij het idee dat in meerdere jaren wordt toe gewerkt 
naar het eindexamen, en dat dan – zoals op de reguliere  
scholen – de schoolonderzoeken meetellen. Dan weet je  
met welke cijfers je het centraal examen ingaat. Dat is bij de 
staatsexamens niet zo, met eerst het schriftelijke en later het 
mondelinge examen. Het lijkt mij een fijn idee dat niet alles  
op het laatste moment aankomt.’ 

‘Ik heb door de staatsexamens mijn vmbo-diploma (tl) gehaald. 
Het behalen van het diploma is voor mij eigenlijk niet zo  
belangrijk. Veel belangrijker vind ik dat ik met mijn diploma  
kan doorstuderen en toegang heb tot een vervolgopleiding.  
Ik volg nu een mbo-opleiding tot juridisch medewerker, en dat 
is niet per se de makkelijke weg die ik kies. Ik ben op school  
de enige met mijn beperking. De schooltrappen zijn er zelfs 
voor aangepast, zodat ik kan zien waar de traptreden zijn.  
Wat mij sterkt? Dat ik kan laten zien dat ik meer ben dan mijn 
beperking.’

Tim Tadema

‘Laten zien dat je meer  
bent dan je beperking’
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Verbinding 1970-2009 
De Mammoetwet zorgt voor betere door-
stroming in het onderwijs en het behalen  
van diploma’s wordt toegankelijk voor een  
groter publiek. De overheid legt nog meer  
verantwoordelijkheid bij de scholen.

1970

2009



‘Gelijke kansen voor iedereen’ was een leus die 
centraal stond in het denken over onderwijs  
vanaf de jaren zeventig. Het onderwijsstelsel had 
te weinig samenhang, de schoolsoorten sloten 
niet goed op elkaar aan. 

Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen 
J.M.Th. Cals heeft de officiële 
opening verricht van het nieuwe 
gebouw van de huishoud- en 
industrieschool (St. Agnes)  
te Roermond, 22 oktober 1959. 

Mammoetwet
De naam van de wet is te danken 
aan het ARP-kamerlid Anton 
Roosjen, die het er niet mee eens 
was: ‘Laat die mammoet maar  
in het sprookjesleven voort-
bestaan,’ had deze gezegd.  
De term Mammoetwet werd  
zo een bijnaam voor de Wet op 
het voortgezet onderwijs.

Leerlingen kwamen automatisch  
terecht op de school die aansloot op 
het milieu waar ze vandaan kwamen. 
Daarbij kwam nog dat het algemeen 
vormend onderwijs en het beroeps-
onderwijs niet op elkaar aansloten. 
In de samenleving ontstond de roep 
om betere doorstroming naar ande-
re onderwijstypen. 
Het heersende standsverschil werd 
ondenkbaar. Het gymnasium kon  
alleen maar toegankelijk zijn voor  
de hogere klasse zoals de ambachts-
school dat was voor de lagere. 
De democratiseringsgolf in het  
onderwijs – deelname aan het  
onderwijs door bevolkingsgroepen 

die tot die tijd meestal daarvan  
verstoken waren – stelde de scholen 
voor nieuwe uitdagingen.
In beleidskringen had men de stem 
van de tijd goed gehoord: minister 
Cals kwam met de Wet op het voor-
gezet onderwijs (WVO), in de wande-
ling de ‘Mammoetwet’ genoemd. 
Hierin werden de tot dan toe  
verschillende schoolsoorten in één 
wettelijk kader samengebracht. 

De MULO en de HBS hielden op te 
bestaan, scholengemeenschappen 
deden hun intrede: mavo, havo, 
atheneum en gymnasium vonden 
een plek in dit nieuwe verband. 

Onderwijsveld
In het secundaire onderwijsveld was dus 
geen sprake meer van Lager (waaronder 
de MULO, Buitengewoon Onderwijs, 
Vervolgonderwijs), Middelbaar (de HBS) en 
Hoger (het Gymnasium) Onderwijs. Mavo, 
havo, atheneum, gymnasium (de laatste 
twee samen aangeduid met de naam 
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs, 
vwo), behoorden nu alle tot het Voortgezet 
Onderwijs (VO). 

Door de nieuwe wetgeving werden de MULO,  
mms en HBS afgeschaft en vervangen door de  
mavo (wat later vmbo is geworden), havo en vwo. 
Het gymnasium bleef bestaan, maar werd binnen 
het vwo naast het atheneum geplaatst. Een leerling 
kon doorstromen van mavo naar havo en van havo 
naar vwo – maar ook andersom.
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Lager onderwijs
– MULO
– buitengewoon onderwijs
– vervolgonderwijs

Voortgezet onderwijs:

– mavo
– hav0
–  vwo:  

 – atheneum  
– gymnasium

Middelbaar onderwijs
– HBS A
– HBS B

Hoger onderwijs
– Gymnasium

voor 1968 na 1968



Het voortgezet onderwijs kende 
nieuwe examenregels, met een in  
de loop van de jaren wisselende 
mate van vrijheid in te kiezen vak-
kenpakketten, nieuwe uitslagregels, 
en een nieuwe examensystematiek. 
De eindexamens voor alle school-
soorten van het voortgezet onder-
wijs bestonden vanaf nu uit een 
centraal schriftelijk gedeelte en een 
schoolonderzoek. 
Dat het examen nu in handen van  
de school lag, kwam voort uit het 
idee dat het examen gezien werd als 
onderdeel van het onderwijsproces 
zoals dat op de school vorm had  
gekregen. De intensieve bemoeienis 
van de inspectie met de examens  
zoals die tot op dat moment bestond, 
verdween; de verantwoordelijkheid 
voor de examens werd bij de scholen 
gelegd. 
Alleen de samenstelling van de cen-
trale (schriftelijke) examens, het vast-
stellen van de vragen, de opgaven  
en de teksten die aan de kandidaten 
werden voorgelegd, was nog in  
handen van de inspectie. Op die  
manier kon de rijksoverheid nog  
invloed uitoefenen op de kwaliteit 
van het eindniveau. Maar ook daar-
aan kwam langzamerhand een einde.

De aanstelling van externe deskun-
digen, ook wel gecommitteerden  

genoemd, werd afgeschaft en de 
examens kwamen volledig in handen 
van de scholen. Het afschaffen van 
de externe deskundigen was ook 
noodzakelijk : door de grote toeloop 
van leerlingen bleek het niet meer 
mogelijk voldoende externe deskun-
digen aan te stellen. 

Toename staatsexamens 
Als gevolg van de democratiserings-
golf was er een enorme toevloed van 
leerlingen die een examen wilden  
afleggen op een van de vier school-
soorten van het voortgezet onderwijs.
In het midden van de 20ste eeuw 
ging ongeveer 50% van de leerlingen 
naar de verschillende scholen voor 
lager beroepsonderwijs (lto, lhno, 
leao, lao, lgo, lno) of naar het voort-
gezet lager onderwijs (vglo), circa 
35% van de leerlingen volgde het 
MULO-onderwijs en circa 15% ging 
naar een HBS of gymnasium.
Na de invoering van de Mammoet-
wet ging circa 75% naar scholen  
voor mavo, havo, atheneum of gym-
nasium. Vergeleken met de vroegere 
HBS en het gymnasium gingen nu 
bijna twee keer zoveel leerlingen 
naar een school voor havo of vwo 
(atheneum of gymnasium). 
Vóór 1970 waren er twee staats-
examencommissies: een commissie 
voor het afnemen van de staats-

verschafte scholen geen zelfstandige 
examenlicentie, maar door een spe-
ciale door de overheid goedgekeurde 
constructie konden de vso-leerlingen 
toch deelnemen aan de staatsexa-
mens. Zo konden ook deze scholen 
opleiden voor het staatsexamen 
mavo, havo of vwo. 
Ook het nijverheidsonderwijs,  
zoals dat vóór de Mammoetwet was 
georganiseerd, kreeg een andere  
invulling en vormde later samen met 
de mavo het vmbo. Zo konden ook 
deze leerlingen in het bezit komen 
van een diploma. 
Aanvankelijk was er alleen sprake 
van staatsexamencommissies per 
schoolsoort met ieder een eigen  
algemeen voorzitter; vanaf 1997 
werden de mavo-, de havo/vwo- en 
de vso-commissie samengebracht, 
waarmee aan het zelfstandig  
bestaan van de verschillende  
commissies een einde kwam. 

Op de moedermavo werd 
rekening gehouden met het 
dagritme van de huisvrouwen. 
Zo startten de lessen een 
kwartier later dan de 
basisscholen en de laatste les 
van de moeders eindigde een 
kwartier eerder. Sommige 
moedermavo’s waren zelfs 
voorzien van crèches of 
peuterspeelzalen.

Staatsexamen voor diverse 
schoolsoorten
In het begin van deze periode was er 
een toename van de zogenoemde 
’moedermavo’s’, een vorm van 
voortgezet onderwijs waaraan met 
name huisvrouwen deelnamen.  
Niet alleen kwamen er scholen  
voor mavo, maar ook voor havo en 
atheneum.
Voor iedere vorm van algemeen 
voortgezet onderwijs bestond er nu 
de mogelijkheid een staatsexamen 
af te leggen voor een door de over-
heid ingestelde commissie. Daarmee 
was tevens een eind gekomen aan 
de uitsluiting van groepen potentiële 
kandidaten. Want ook het mavo- 
diploma was nu via het staatsexamen 
te behalen. 
Ook voor de groep kandidaten met 
een beperking was het afleggen van 
een examen binnen hun bereik  
gekomen. Het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso) werd geregeld via  
eigen wetgeving. Die wetgeving  

Leerlingen van  
de moedermavo.

Groepsfoto Rijks HBS  
Bergen op Zoom,  
klas B5, 1969.

examens HBS A en HBS B en een 
commissie voor het afnemen van  
de staatsexamens gymnasium.  
Na invoering van de Mammoetwet 
werden deze samengevoegd tot een 
commissie voor afname van de 
staatsexamens havo-vwo. Voor de 
mavo kwam er een aparte staats-
examencommissie. Daarnaast is er 
tijdelijk een staatsexamencommissie 
geweest voor de afname van  
examens aan vso-scholen. 

In 1978 verscheen in De Telegraaf 
een interview met oud-inspecteur 
dr. G.B.W. Huizinga, de toenmalig 
algemeen voorzitter van de 
staatsexamens havo-vwo.  
De leukste reden om te gaan leren, 
vindt de heer Huizinga, is de reden 
van de snel groeiende groep huis-
vrouwen: ‘Zij doen het als hobby. 
De tijd die zij door het afnemende 
kindertal en de vele moderne 
huishoudelijke apparaten over 
hebben, kunnen ze niet beter  
besteden. Door te studeren, 
verzekeren zij zich later van een 
gevulder leven als de kinderen de 
deur uit zijn. Ze kunnen door dat 
diploma misschien aan de slag.’ 
De heer Huizinga is over deze 
vrouwen vol lof: ’… het zijn vaak de 
beste leerlingen. Die huismoeders 
komen soms met prachtige  
resultaten uit de bus.’
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1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Grote vlucht
Sinds 1970 heeft het aantal 
kandidaten een grote vlucht 
genomen. Sommige kandidaten 
gaan voor slechts één vak op, 
anderen voor een aantal vakken, 
weer anderen voor een volledig 
pakket. Enkele globale getallen 
om een indruk te geven. 

Aantal kandidaten 
sinds 1970

100 kandidaten 3500 kandidaten 6000 kandidaten 7400 kandidaten 6000 kandidaten 3400 kandidaten 3500 kandidaten 3000 kandidaten
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Staatsexamens en de  
Inspectie van het Onderwijs
Grondwettelijk heeft de regering, in 
deze context de minister van Onder-
wijs, de plicht haar zorg uit te strek-
ken over het onderwijs – waartoe ook 
de examens behoren. Voor de staats-
examens, die rechtstreeks onder de 
ministeriële verantwoordelijkheid 
vallen, geldt de zorgplicht ook.  
De onderwijsinspectie, vroeger wel  
de oren en ogen van de minister  
genoemd, geeft namens de minister 
handen en voeten aan deze zorg. 

In het voorgaande is de rol van de 
minister, via de getrapte delegatie 
aan commissaris van de Koning(in) 
en de inspecteur al kort aangegeven. 
Tot aan de Mammoetwet vielen de 
examens van HBS en gymnasium 
rechtstreeks onder de verantwoor-
delijkheid van de inspectie, niet  
alleen formeel, maar ook operatio-
neel. De opgaven en de normering 
werden vastgesteld door de inspec-
tie en ook de leiding van de staats-
examens was in handen van de  
inspectie. Er bestonden directe en 
nauwe banden tussen de inspectie 
en de minister die rechtstreeks over 
de voortgang en de uitkomsten  
werd geïnformeerd. Het college van  
inspecteurs voor HBS en gymnasium 
bestond dan ook voornamelijk uit 
vakinspecteurs, specialisten op het 
terrein van de schoolvakken. 

Na invoering van de Mammoetwet 
ging de verantwoordelijkheid voor 
de eindexamens geleidelijk over naar 
de scholen. Bij de staatsexamens 
bleef de inspectieverantwoordelijk-

heid voor de opgaven en normering 
nog geruime tijd bestaan, tot in de 
tachtiger jaren van de 20ste eeuw. 
Daarna veranderde ook deze situatie. 
Waar de inspectie zich in toenemen-
de mate ging richten op de evaluatie 
van het onderwijs en van de examens, 
was het niet meer passend dat zij  
eigen examens evalueerde. Vanaf de 
negentiger jaren trokken de inspec-
teurs zich daarom langzamerhand 
terug uit de staatsexamens. Wel is 
het tot 2012 nog zo geweest dat  
enkele gepensioneerde inspecteurs 
de rol van algemeen voorzitter of  
locatievoorzitter vervulden. 

De staatsexamens in  
bijzondere situaties
Wanneer reguliere scholen niet in 
staat zijn om examens af te nemen, 
kan dat in sommige gevallen wel via 
de staatsexamens. 

Vuurwerkramp Enschede
Toen op 13 mei 2000 – enkele dagen 
voor de afname van de centrale  
examens – een vuurwerkfabriek in 
Enschede explodeerde, waren er  
ongeveer 300 leerlingen die door 
deze ramp niet in staat waren om de 
examens te maken zoals dat in een 
normale situatie wel het geval zou 
zijn. Maatwerk was nodig. Leerlingen 
zijn in de gelegenheid gesteld om  
het schriftelijk examen op een later 
moment opnieuw te maken, onder 
verantwoordelijkheid van de staats-
examencommissie.   

Volendam 
Op 1 januari 2001 brak in een jonge-
renuitgaanscentrum in Volendam 

brand uit. Voor een aantal jongeren 
uit Volendam was het niet mogelijk 
om bij de schriftelijke examens in 
mei twee vakken op één dag af  
te leggen. Via de staatsexamen-
commissie is daarvoor een oplossing 
gezocht: ‘per dag één schriftelijk 
examen doen en de vakken die  
‘s middags waren ingeroosterd  
werden door deze kandidaten aan-
sluitend aan de periode voor het 
schriftelijk examen (met geheime 
opgaven) afgelegd’. Het resultaat 
was dat op de betreffende school het 
percentage geslaagde kandidaten 
ongeveer even hoog (zelfs iets hoger) 
was dan de voorgaande jaren.

Vuilnis? 
Een marinier die zich ingeschreven had voor 
staatsexamens moest juist ten tijde van de 
afnamedata van de schriftelijke examens 
op missie in de Stille Oceaan. De kandidaat 
mocht op zijn schip onder verantwoorde-
lijkheid en toezicht van zijn commandant 
het schriftelijk examen maken. 
Het gemaakte werk moest overgebracht 
worden naar het hoofdschip van de vloot 
en dat gebeurde op een ouderwetse  
manier: een lijntje overschieten en het werk, 
dat in een grijze vuilniszak goed tegen  
vocht was ingepakt, werd langs de lijn  
overgebracht, waarna het verzonden  
zou worden naar Nederland. Toen de ont-
vangende mariniers die vuilniszak zagen, 
deponeerden zij die zonder te openen  
direct in de vuilvernietiger, denkend dat  
het afval was. De consternatie was groot. 
De marinier mocht het betreffende examen 
na thuiskomst natuurlijk overdoen,  
uiteraard met andere opgaven. Hij slaagde.  

De onderwijsinspectie 
werd vroeger de  
oren en ogen van de 
minister genoemd.
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Economiedocent bereidt zijn leerlingen voor 
op het examen.



De organisatie verandert 
De staatsexamens zoals deze zich 
sinds 1866 hebben ontwikkeld zijn  
in 2009, als de staatsexamencom-
missie opgaat in het College voor 
Examens (CvE), nog steeds spring-
levend. Staatsexamens worden  
afgelegd door kandidaten die op  
een school zitten die geen examens 
mag afnemen. Dat zijn bijvoorbeeld 
leerlingen van particuliere scholen, 
scholen voor voortgezet speciaal  
onderwijs (de vso-scholen voor  
leerlingen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking), maar ook 
kandidaten die in geheel andere om-
standigheden verkeren, bijvoorbeeld 
ouderen die alsnog een diploma of 
een certificaat willen behalen. 
Ook de reguliere scholen krijgen in 
deze tijd in toenemende mate te  
maken met de werkzaamheden van 
de staatsexamencommissie. In som-
mige gevallen is het scholen namelijk 
niet toegestaan examens af te  
nemen, bijvoorbeeld voor een aantal 
vakken in het tweede examentijdvak 
in juni en voor alle vakken in het  
derde examentijdvak in augustus. 

Deze examens worden onder verant-
woordelijkheid van – toen nog – de 
staatsexamencommissie afgenomen. 
Ook in andere situaties wordt de hulp 
en de kennis van de staatsexamen-
commissie steeds vaker ingeroepen, 
als scholen bijvoorbeeld niet in staat 
zijn bij (bijvoorbeeld) een dove of 
blinde kandidaat het examen af te 
nemen. Dan worden de examina-
toren van de staatsexamens ingezet 
om door middel van specifieke  
examencondities het examen toch te 
realiseren. Zo verwerven de staats-
examens zich steeds meer een plek 
op het gebied van het examineren 
van kandidaten met een beperking. 
In vroeger tijden legden de bezitters 
van een HBS-diploma die bijvoor-
beeld theologie of rechten wilden 
gaan studeren, maar met hun diplo-
ma geen toelating tot deze studies 
konden verkrijgen, een staatsexamen 
gymnasium af. Daarvoor bekwaam-
den ze zich, vaak met behulp van een 
privéleraar, in met name de klassieke 
talen. Zo bereiden kandidaten zich 
nog steeds voor op hun staats-
examen mavo (vmbo-tl), havo, vwo.

Fraude
Er kwam een verzoek binnen tot vrijstelling 
van een jonge man die documenten over-
legde waaruit bleek dat hij op school voor 
het havo-examen was opgegaan en een 
aantal voldoendes had behaald. Hij vroeg 
daarvoor vrijstellingen aan. De documenten 
die werden voorgelegd zagen er op het  
eerste gezicht betrouwbaar uit, maar toch 
wekten ze argwaan. Daarom werd er  
informatie ingewonnen bij de school.  
Daarbij bleek dat de school in kwestie was 
opgeheven en samengegaan was met een 
andere school. Gelukkig was er een  
conrector afkomstig van die oorspronkelijke 
school die zich de leerling in kwestie  
herinnerde. ‘Geen sprake van dat hij examen 
gedaan heeft,’ zei de man in kwestie: ‘hij is na 
de tweede klas zelfs van school verwijderd!’ 
Knippen en plakken met bestaande  
documenten hadden met behulp van de 
computer echt uitziende documenten  
opgeleverd. Een puur geval van fraude.

Foto: Experimenteel examen 
(1972). In de aula doen leerlingen 
examen met een koptelefoon op. 

Zelfstandig bestuursorgaan
In de Wet op het Voortgezet Onderwijs is geregeld 
dat er een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) is,  
genaamd staatsexamencommissie, die de staats-
examens afneemt. Die commissie bestaat in deze 
jaren uit één persoon, de voorzitter, die de wet-
telijke taak heeft examinatoren en andere mede-
werkers te benoemen om de examens vorm  
te geven en af te nemen. Een afdeling van de  
Informatie Beheer Groep (IBG, de huidige Dienst 
Uitvoering Onderwijs) regelt de organisatorische 
en financiële aspecten. Globaal gezegd: de com-
missie is verantwoordelijk voor de inhoud en de 
afname van de examens, terwijl de ambtelijke  
afdeling van de IBG de logistieke, financiële en  
organisatorische aspecten regelt.

Categorieën van kandidaten
De afname van de staatsexamens voor vmbo, 
havo en vwo valt vanaf 28 juli 2000 onder de  
werking van het Staatsexamenbesluit. Dit besluit 
lijkt erg veel op het Eindexamenbesluit, dat de 
examens regelt op de reguliere scholen, maar op 
een aantal wezenlijke punten wijkt het Staats-
examenbesluit af. De verschillen houden direct 
verband met de specifieke achtergronden van de 
staatsexamenkandidaten, en het eigen karakter 
van de staatsexamens.
Staatsexamenkandidaten zijn namelijk geen  
leerlingen van een school die de bevoegdheid 
heeft examens af te nemen. Het zijn bijvoorbeeld 
kandidaten die zich individueel voor een examen 
hebben voorbereid (bijvoorbeeld door middel van 
een schriftelijke cursus), leerlingen van particuliere 
scholen, scholen zonder examenlicentie of leer-
lingen van scholen uit het voortgezet speciaal  
onderwijs.
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Tot deze groepen 
behoren in deze  
jaren zeer veel  
verschillende  
kandidaten

Voortijdig schoolverlaters
Jongeren die de school om welke 
redenen dan ook voortijdig 
hebben verlaten en alsnog een 
diploma willen behalen. Velen 
bereiden zich via een particulier 
instituut of een schriftelijke 
cursus voor op het examen.

Ouderen
Ouderen die zich willen 
bekwamen in één of meer 
vakken die zij vroeger nooit 
bestudeerd hebben, bijvoorbeeld 
een taal of filosofie, en deze 
studie met een officieel erkend 
certificaat willen afronden. Er 
zijn kandidaten met een hoge 
leeftijd, tot wel 80 jaar!

Jonge leerlingen
Jonge (vaak hoogbegaafde) 
kinderen die bijvoorbeeld al 
op 12-jarige leeftijd een vwo-
diploma willen behalen en 
daarvoor op een reguliere school 
niet de mogelijkheid hebben.

Vso-leerlingen
Leerlingen van vso-scholen 
die op hun eigen school geen 
examen kunnen doen.  
De staatsexamens bieden hun 
de mogelijkheid een diploma 
voortgezet onderwijs te behalen.

Personen in detentie
Personen die in detentie zitten 
en zich ten behoeve van hun 
terugkeer in de maatschappij 
willen voorbereiden op een 
examen. Zij krijgen daartoe 
meestal ook de gelegenheid. 
Staatsexamens vormen voor hen 
de mogelijkheid examen te doen.

Leerlingen buiten Nederland
Leerlingen die om dringende 
redenen plotseling naar het 
buitenland gaan (bijvoorbeeld 
in verband met het leveren 
van een sportieve of muzikale 
topprestatie) kunnen in 
bepaalde gevallen (schriftelijk) 
staatsexamen doen op een 
ambassade of consulaat in 
landen buiten Europa.

vso

Examenlocaties
Omdat de staatsexamens losstaan 
van de scholen, moeten er voorzie-
ningen getroffen worden voor de  
afnamelocaties. De diversiteit van  
de kandidaten vereist speciale maat-
regelen. Maar er bestaat ook een  
andere, meer principiële reden.  
De staatsexamencommissie is een 
exameninstelling. De commissie 
neemt ‘slechts’ examens af en leidt 
niet op voor een examen. De kandi-
daten die staatsexamen doen, zijn 
dan ook niet in een organisatorisch 
verband opgenomen.
Om deze redenen worden de staats-
examens afgenomen op specifieke 
locaties, namelijk: op gehuurde  
examenlocaties, vso-scholen, in 
jeugdinrichtingen en gevangenissen, 
maar ook op legerbases, marine-
schepen en ambassades buiten  
Europa.
Op een zevental plaatsen in Neder-
land worden zalen gehuurd waar  
de centrale examens worden afge-
nomen en er is een drietal (grote) 
schoolgebouwen waar de monde-
linge examens plaatsvinden. Deze 
locaties zijn verdeeld over de drie  
regio’s: noord, midden en zuid.
Soms is het echter niet mogelijk  
kandidaten naar de examenlocatie te 
laten komen. Regelmatig zijn dit 
vso-leerlingen met een beperking. 

Zij leggen het examen af (zowel het 
centraal schriftelijke als het mon-
delinge deel) in hun eigen school-
gebouw, maar wel ten overstaan  
van een examencommissie van de 
staatsexamens. Datzelfde geldt voor 
kandidaten die in detentie zitten:  
het examen wordt in de inrichting/
gevangenis afgenomen. 

Structuur staatsexamen
Om een diploma te behalen, moet 
een kandidaat examen doen in een 
aantal vakken, afhankelijk van  
de richting die hij of zij kiest. De 
structuur van het staatsexamen is 
identiek aan die op de scholen. Het 
examen dat de kandidaat op een 
school aflegt, bestaat voor vrijwel  
ieder vak uit een schoolexamen en 
een centraal examen. Het school-
examen wordt door de scholen  
gespreid over het examenjaar en 
eventueel één of twee daaraan  
voorafgaande jaren. Het eindcijfer 
per vak is het gemiddelde van het 
behaalde cijfer voor het school-
examen en het centraal examen.  
De benaming ’schoolexamen’ moet 
bij de staatsexamens vervangen 
worden, omdat er in de meeste  
gevallen geen sprake is van een  
(reguliere) school. In deze jaren 
wordt dan ook gesproken over  
een ‘commissie-examen’ dat naast 

het centrale examen moet worden 
afgelegd. Omdat spreiding van het 
commissie-examen door het jaar 
heen niet mogelijk is, omdat de  
kandidaten niet in één organisatie-
verband beschikbaar zijn, bestaat 
het commissie-examen uit bijna  
allemaal mondelinge examens. 
Daaraan worden in bepaalde geval-
len schriftelijke of praktijktoetsen 
toegevoegd. Soms is een mondeling 
examen niet mogelijk, zoals bij het 
schrijfvaardigheidsonderdeel bij de 
moderne vreemde talen.

Naast de commissie-examens leg-
gen de kandidaten dezelfde centrale 
examens af als de kandidaten op  
de reguliere scholen en op dezelfde 
tijdstippen als op de scholen het  
geval is. Het eindcijfer per vak is het 
gemiddelde van het cijfer voor het 
commissie-examen en het cijfer voor 
het centrale examen.

Mondelinge examinering
Het commissie-examen is een gelijk-
waardige vervanging van het school-
examen op de scholen. Binnen het  
commissie-examen worden de kandidaten, 
afhankelijk van het vak, geëxamineerd in: 
- schrijfvaardigheid; 
- spreekvaardigheid; 
- luistervaardigheid; 
-  (presentatie van) praktische opdrachten; 
-  (presentatie van) profiel- resp.  

sectorwerkstuk; 
-  vakinhoud (d.m.v. een gesprek,  

mondeling examen); 
-  het maken van een werkstuk voor  

tekenen, handenarbeid, of textiele  
werkvormen; 

-  een praktisch en theoretisch deel  
voor muziek.

Kandidaten die in 
detentie zitten, maken 
hun examen in de 
gevangenis.
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Zwoegende leerlingen tijdens hun examen. 
Dat is van elke tijd... 



Deelexamens
Een wezenlijk verschil met de exa-
mens op de reguliere scholen vormt 
het feit dat bij de staatsexamens een 
deelexamen gedaan kan worden: 
een examen in één of meer vakken. 
Kandidaten hebben daarmee de  
mogelijkheid in een aantal jaren  
een volledig diploma te behalen.  
Gezien de specifieke situatie van  
de kandidaten is deze mogelijkheid 
van groot belang. Velen zijn in hun 
levenssituatie gewoon niet in staat 
om in één jaar een volledig examen 
af te leggen. Ook door de mogelijk-
heid van deelexamens komt de 
waarde en de gerichtheid op de  
individuele kandidaat van de staats-
examens duidelijk naar voren.

Indeling examenjaar
Ook het tijdschema van de staats-
examens wijkt enigszins af van dat 
van de scholen. In mei leggen de 
staatsexamenkandidaten precies 
hetzelfde schriftelijk examen  
(centraal examen) af als de kandi-
daten op de reguliere dagscholen.
De herkansingsregeling voor kandi-
daten op dagscholen voorziet er in 
dat iedere kandidaat voor één vak 
mag herkansen. Dit gebeurt in het 
tweede tijdvak in juni. Onder alle 
vakken zijn er ook vakken, die  
aangeduid worden met de naam 
’aangewezen vakken’. Dit zijn vakken 
waarvoor relatief weinig herkan-
singskandidaten zijn. Deze her-
examens worden geheim gehouden. 
Vanwege dit geheime karakter  
worden deze examens niet op de 
scholen afgenomen, maar door de 
staatsexamencommissie op de 
staatsexamenlocaties.

De staatsexamencommissie gebruikt 
het tweede tijdvak in juni eveneens, 

namelijk voor díe staatsexamen-
kandidaten die om redenen van 
ziekte of anderszins (een gedeelte 
van) het examen in mei niet hebben 
kunnen afleggen. Zij worden in de 
gelegenheid gesteld hun examen in 
dit tijdvak voltooien.
Het derde tijdvak in augustus is  
bestemd voor díe schoolkandidaten 
die nog een herkansing moeten 
doen of hun examen nog moeten 
voltooien. Ook deze examens zijn 
geheim en worden daarom eveneens 
door de staatsexamencommissie af-
genomen op staatsexamenlocaties.
Het derde tijdvak voor de scholen, 
wordt door de staatsexamencom-
missie gebruikt om staatsexamen-
kandidaten in de gelegenheid te  
stellen herkansingen af te leggen. 
Het derde tijdvak in augustus  
fungeert voor de staatsexamen-
kandidaten dus als het tweede tijd-
vak voor de reguliere scholen.
Om de staatsexamenkandidaten  
dezelfde mogelijkheden te bieden 
als de reguliere kandidaten in augus-
tus krijgen, worden er in september/
oktober nog laatste staatsexamen-
zittingen georganiseerd.
 
In deze laatste jaren van de zelfstan-
dige staatsexamencommissie wor-
den de staatsexamens ingeschakeld 
bij vernieuwingen op examengebied. 
Staatsexamens draaien mee: 
–  in de pilot ’meerdere examen-

momenten’, een experiment in het 
kader van flexibele examinering, 
konden kandidaten al in de maand 
januari examen doen. Dit januari-
examen werd door de staats-
examencommissie afgenomen; 

–  bij experimenten met nieuwe 
examenvormen, bijvoorbeeld  
experimenten met digitale  
examens.

‘Souplesse’ in de regel-
geving
Wettelijk gezien zijn voor de eind-
examens aan de scholen strakke  
en specifieke regels gesteld, zowel 
wat betreft examencondities als  
examentijdstippen. De hiervoor  
vermelde verschillen vergen dat er in 
de organisatie van de staatsexamens 
meer rek ingebouwd wordt, om de 
voor alle kandidaten geldende rege-
lingen in individuele gevallen te  
kunnen aanpassen aan de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van de 
kandidaat. De examencommissie 
heeft hierin een zekere mate van 
vrijheid van handelen, bijvoorbeeld 
om een mondeling examen naar een 
andere datum en/of locatie te ver-
schuiven. Vanuit dergelijke specifieke 
individuele situaties heeft de wet-
gever het mogelijk gemaakt de  
regelgeving met betrekking tot de 
staatsexamens hierop af te stem-
men. Daarbij moet in acht genomen 
worden dat de staatsexamens gelijk-
waardig moeten zijn aan de examens 
die op de reguliere scholen worden 
afgenomen.

Indeling examenjaar 
staatsexamens en 
centrale examens  
per tijdvak

In de organisatie van de 
staatsexamens is rek 
ingebouwd om de voor alle 
kandidaten geldende 
regelingen in individuele 
gevallen te kunnen aanpassen 
aan de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de 
kandidaat.

Om te kunnen voldoen aan de  
behoefte aan maatwerk heeft de 
staatsexamencommissie de  
bevoegdheid gekregen om in zeer 
ernstige gevallen buiten de daartoe 
aangewezen tijdvakken een herkan-
singsmogelijkheid te bieden, door de 
zogenoemde hardheidsclausule aan 
te wenden. Bedacht moet worden 
dat de staatsexamens een belang-
rijke – vangnetfunctie – vervullen in 
de meest uiteenlopende situaties. 
Via de hardheidsclausule in het 
Staatexamenbesluit heeft de alge-
meen voorzitter hiertoe de bevoegd-
heid gekregen. In het eerste Staats-
examenbesluit uit 1987 waren al  
op diverse onderdelen bijzondere 
bevoegdheden toegekend aan de 
voorzitter. De wetgever geeft hier-
mee te kennen dat rubricering van 
maatwerkoplossingen gewoonweg 
niet mogelijk is, en souplesse in de 
wetgeving noodzaak is. 

Centrale examens

Examen voor 
kandidaten die het 
examen in mei niet 
konden afleggen

Herkansing voor
één vak

Centrale examens

Herkansing voor  
één vak

Herkansing, 
afgenomen door 
staatsexamen

Staatsexamens Centrale examens

Tijdvak 1

Tijdvak 2

Tijdvak 3
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Staatsexamens 
buiten de Europese  
landsgrenzen

Curaçao en Bonaire
Tussen 2008 en 2010 werden staatsexamens 
afgenomen op Curaçao. Eind 2009 werd 
bepaald dat Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
vanaf 10 oktober 2010 bijzondere gemeenten 
zouden worden van Nederland. Er zijn 
maatregelen getroffen om vanaf 10 oktober 
2010 ‘gewone’ staatsexamens op Bonaire te 
organiseren. 

Singapore
Staatsexamens worden 
in bepaalde gevallen – en 
soms ook structureel – in het 
buitenland afgenomen. Zo zijn 
voor kandidaten in Zuidoost-
Azië, met name Singapore en 
Indonesië, van 1995 tot 2000 
staatsexamens Nederlands 
afgenomen in Singapore. Deze 
examens werden destijds gefaxt 
naar de examenlocaties.

Suriname
Leerlingen van niet door de overheid bekostigde 
instellingen in Suriname en de (toenmalige) 
Nederlandse Antillen voelden in toenemende mate de 
behoefte om in alle vakken Nederlandse examens af te 
leggen. Aangezien het juridisch onmogelijk was om deze 
leerlingen de reguliere examens op hun school te laten 
afleggen, moest een andere vorm van examinering 
worden ingesteld. Tot 2007 zijn daarvoor constructies 
gehanteerd die de leerlingen in staat hebben gesteld ter 
plaatse staatsexamens te doen.
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150 jaar 
staatsexamens
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‘Mijn  
praktijk gedeelte 
vonden de  
examinatoren 
geen examen, 
maar een  
cadeautje.’ 
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150 jaar 
staatsexamens

De waarde van 
de staatsexamens

Periode 1
Hoe het is begonnen

23

‘Op mijn middelbare school was het vanaf 4 gymnasium niet 
meer mogelijk om mijn vioolstudie te combineren met de 
dagelijkse lessen. Het leek alsof ik moest kiezen tussen school 
en viool, maar ik wilde ik eigenlijk helemaal niet kiezen: het 
was allebei heel belangrijk voor me. In het reguliere onderwijs-
systeem lijkt er eigenlijk geen passende oplossing te zijn voor 
jong, ambitieus muzikaal talent in Nederland. Veel jongeren, 
zoals ik, moeten dan kiezen tussen school en muziek en haken 
dan bij een van de twee af. Dat vind ik zo zonde!’

‘Toen ik 5 was begon ik met vioolspelen. Ik kan me geen leven 
meer voorstellen zonder dit prachtige instrument!’

‘Ik ben daarom na 4 gymnasium overgestapt naar het Luzac 
College en zo heb ik – hoewel het hard werken was – school 
en viool kunnen combineren. Ik vond het belangrijk om een 
vwo-diploma te halen zodat ik ergens op terug kan vallen. Op 
het Luzac wordt muziek niet als vwo-examenvak aangeboden, 
maar toch wilde ik dat graag doen. Toen ben ik gaan zoeken 
naar alternatieven om toch het vak muziek als eindexamenvak 
te doen en kwam ik uit bij het Staatsexamen.’

‘Na het winnen van het Prinses Christina Concours toen ik  
14 was, heb ik als soliste veel concerten gegeven in het  
binnen- en buitenland. Door een concertreis naar Canada  
en de Verenigde Staten en direct daarna een masterclass in 
Athene in Griekenland, was mijn voorbereidingstijd op het 

schriftelijke examen zeer beperkt. Ik heb voor het theoretische 
gedeelte alleen de proefexamens bekeken en gezien dat de 
nadruk lag op de klassieke periode. Dat kwam mij goed uit  
want daar weet ik natuurlijk veel van omdat ik al vanaf mijn  
9e jaar in de Jong Talentklas van het Conservatorium zat.  
Ook de syllabus en de website van over de staatsexamens 
waren goede informatiebronnen waarmee ik me goed kon 
voorbereiden op het examen.’ 

‘Het praktische deel van het staatsexamen ging me goed af; 
ik had me voorbereid alsof ik een concert gaf. Er heerste een 
bijzondere sfeer op de examenlocatie. Je bent daar met zoveel 
mensen van verschillende leeftijden en ieder heeft gewoon  
zijn/haar eigen verhaal. Maar je hebt allemaal hetzelfde doel:  
je examen halen. Dat bindt gewoon op zo’n dag. Ik vond de 
sfeer serieus en formeel, maar wel ontspannen. Het viel mij op 
dat de docenten het allemaal echt leuk vinden om de examens 
af te nemen. De examinatoren vonden mijn praktijkgedeelte 
geen examen maar ‘echt een cadeautje’. Dat is natuurlijk super 
leuk om te horen en ze beloonden het met een 10!’ 

‘Advies voor toekomstige kandidaten? Kies stukken die je 
goed beheerst – zeker als je nooit concerten geeft – en speel je 
programma eerst ook een aantal malen voor publiek (vrienden 
en familie) thuis. Het is dan niet meer zo spannend om ook voor 
de examinatoren te spelen en dan kun je je meer focussen op 
je spel.’

Svenja Staats

Onderwijs combineren met 
het nastreven van een droom
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Ontplooiing 2009-2016 
Niet iedereen is in staat om aan het reguliere  
onderwijs deel te nemen en examens af te  
leggen. Voor hen bestaat de mogelijkheid tot 
een alternatieve route naar een diploma: het 
staatsexamen.

2009

201688



Vaardigheden ontwikkelen en 
bijschaven. Daar draait het om. 
Mondelinge examinering vraagt 
naast het beheersen van de 
examenstof namelijk ook goede 
sociale vaardigheden en zelfkennis.

Op 1 oktober 2009 werden de Staatsexamens VO 
als zelfstandig bestuursorgaan opgeheven en 
opgenomen in het College voor Examens, sinds 
2014 het College voor Toetsen en Examens. 

Het College waarborgt namens de 
overheid de kwaliteit en het niveau 
van toetsen en examens en stelt 
scholen en instellingen in staat de 
afname van toetsen en examens 
vlekkeloos te laten verlopen. Voor de 
dagelijkse organisatie van de Staats-
examens VO werd een kernteam  
gevormd. Het kernteam richtte zijn 
beleid op kwaliteitsverbetering en 
-borging van de staatsexamens, met 
name wat betreft de mondelinge 
examinering. Door de groei van het 
aantal individuele kandidaten en 
vso-kandidaten nam in de loop van 
de jaren ook het aantal examinato-
ren toe. Om de examinatoren meer 
houvast te geven bij de wijze van 
examinering en beoordeling stelde 
het kernteam duidelijke kaders vast 
en werden de richtlijnen nog meer 
geconcretiseerd. Het is in het belang 
van de kandidaat dat het niveau van 
het examen niet afhangt van de 
plaats waar het examen wordt afge-
nomen; een staatsexamendiploma 
behaald in Zwolle heeft immers  
dezelfde maatschappelijke waarde 

als een staatsexamendiploma  
behaald in Tilburg.

Borging kwaliteit  
mondelinge examens 
Transparantie, betrouwbaarheid, 
uniformiteit en objectiviteit zijn 
kernwoorden wanneer het gaat om 
kwaliteit en de beoordeling van  
examens. Om een onafhankelijk  
oordeel te krijgen over de kwaliteit 
van de mondelinge toetsing bij  
de staatsexamens is in 2011 een  
nul meting uitgevoerd. Het onder-
zoek leverde aanbevelingen op: 
verhel dering van afspraken en  
procedures (transparantie), meer 
concrete en tastbare richtlijnen  
voor examina toren en vakgroepen 
(uniformiteit) en meer aandacht voor 
vraag- en toetsinstrumenten en de 
examenprotocollen (objectiviteit en 
tevens interbeoordelingsbetrouw-
baarheid).
In de periode van 2011-2015 is  
het kernteam aan de slag gegaan 
met de aanbevelingen. Er kwam  
een heldere wervings- en selectie-

Vakgroepen komen geregeld bij elkaar voor 
overleg. Foto: De vakgroep Turkse taal maakt 
afspraken over de vakinformatie en de 
schriftelijke en mondelinge examens. 

Mondelinge examinering vraagt 
naast het beheersen van de examen-
stof namelijk ook goede sociale 
vaardigheden en zelfkennis. Het 
ontwik kelen en bijhouden van de 
juiste vaardigheden is cruciaal. Daar-
om zet de organisatie in op het op-
leiden van examinatoren. Want hoe 
stel je als examinator een kandidaat 
– die je voor het eerst ziet – op zijn 
gemak aan het begin van een mon-
deling examen, hoe krijg je in het 
korte tijdsbestek van het examen 
een goed beeld van de kennis en 
vaardigheden van de kandidaat, met 
welke hulpmiddelen kun je een blinde 
of een dove kandidaat zodanig toet-
sen dat er recht wordt gedaan aan de 
kandidaat zonder de exameneisen 
aan te tasten. Gezien de verantwoor-
delijkheid van de examinatoren is 
het duidelijk dat investeren in mens 
en organisatie een voorwaarde is om 
te kunnen voldoen aan de eisen die 
worden gesteld aan betrouwbaar en 
objectief examineren. 
In 2015 is een vervolgonderzoek in-
gesteld met in grote lijnen eenzelfde 
vraagstelling als in 2011. Het onder-
zoek laat zien dat er sprake is van 
een zichtbare kwaliteitsverbetering 
van het mondelinge college-examen. 
De inspanningen hebben geleid tot 
een professionaliseringsslag, waar 
ook kandidaten (en hun eventuele 
opleiders) hun tevredenheid over 
uitspreken. De site van Dienst  
Uitvoering Onderwijs (DUO) over  

de inhoud van de staatsexamens  
is toegankelijker geworden, kandi-
daten kunnen op de verschillende  
instructiefilmpjes zien hoe een  
mondeling examen in z’n werk gaat 
en er zijn voor alle vakken oefen-
examens van de schriftelijke college-
examens met correctievoorschriften 
beschikbaar. De kandidaat wordt in 
de gelegenheid gesteld zich goed 
voor te bereiden en zich een beeld te 
vormen van de mondelinge examens 
De inspanningen die in de afgelopen 
jaren zijn geleverd, hebben steeds 
bijgedragen aan de borging van de 
kwaliteit van de examens. Waar het 
voor de organisatie onder meer gaat 
om het zorgvuldig afnemen van de 
examens is het voor de kandidaat 
uiteindelijk bepalend wat de maat-
schappelijk erkende waarde is van 
het staatsexamendiploma. De zicht-
bare kwaliteitsverbeteringen hebben 
bijgedragen aan de maatschappelijke 
waardering van het staatsexamen-
diploma. Daarmee wint het begrip 
civiel effect aan inhoud. 

Toename individuele  
kandidaten
De populatie van individuele kan-
didaten bestaat de laatste 10 jaar 
voornamelijk uit twintigers.  
Leerlingen die zonder een diploma 
het voortgezet onderwijs verlaten, 
kunnen voor het behalen van een  
diploma een keuze maken voor  
volwassenonderwijs of voor een 

procedure en een introductiedag 
voor nieuwe examinatoren, er  
werden informatie- en instructie-
bijeenkomsten georganiseerd voor 
surveillanten/toezichthouders  
en voor (nieuwe) voorzitters en  
secretarissen.  
Ook de zogeheten examinatoren-
dagen staan in het teken van het  
verfijnen van ieders kwaliteit bij  
de mondelinge toetsing. Vaardig-
heden ontwikkelen en bijschaven. 
Daar draait het om.  

Onderzoeksopbrengst
‘Examinatoren hebben een meer professio-
nele houding, geven duidelijkere instructies, 
stellen de kandidaten meer op hun gemak, 
nemen het examen af volgens inhoudelijke 
en procedurele afspraken et cetera. Ook de 
manier waarop de examinatoren na afloop 
van het examen tot een oordeel komen en de 
wijze waarop zij dit verantwoorden op het 
protocol is verbeterd. Nota bene: de kwaliteit 
van het mondelinge college-examen is  
tijdens de nulmeting in 2011 reeds met een 
voldoende beoordeeld.’

staatsexamen. Persoonlijke omstan-
digheden bepalen waar een jongere 
voor kiest. Daarnaast legt een aantal 
jongeren staatsexamens af op een 
hoger niveau, om bijvoorbeeld  
naast het op school behaalde havo-
diploma in het bezit te komen van 
een vwo-diploma. Toelating tot  
vervolgonderwijs wordt hierdoor 
aanzienlijk verruimd.

Toename vso-kandidaten
In 2009 werd het door een wets-
wijziging mogelijk dat ook kandida-
ten van de kaderberoepsgerichte 
leerweg (kb) en basisberoepsgerichte 
leerweg (bb) aan de staatsexamens 
deelnemen en niet uitsluitend tl-, 
havo- en vwo-kandidaten. Vooral de 
vso-scholen maken gebruik van deze 
mogelijkheid. Het behalen van een 
diploma komt voor meer kandidaten 
binnen bereik nu examens in alle 
schoolsoorten aangeboden worden. 
Voor leerlingen uit het vso is een  
diploma van onschatbare waarde, 
een teken van belang dat je met  
betrekking tot kennis en vaardig-
heden meetelt in onze (diploma-)
maatschappij. 
Het staatsexamen toetst uitsluitend 
de theoretische vakken. Vso-scholen 
zoeken daarom zo mogelijk symbiose 
met een vmbo-school in de buurt,  
zodat een leerling een compleet  
diploma kan verkrijgen door onder 
verantwoordelijkheid van het vmbo 
de praktijkvakken te volgen.  

Een tweede verklaring voor de groei 
van het aantal vso-leerlingen is de 
kwaliteitsslag die het vso heeft door-
gemaakt naar aanleiding van de in-
voering van ‘de Wet Kwaliteit (v)so’ 
in 2013. De invoering van deze wet 
heeft een emancipatiegolf binnen 
het vso-onderwijs met zich mee-
gebracht. Vso-scholen zijn verplicht 
voor iedere leerling een ontwikke-
lingsperspectief vast te stellen. In het 
ontwikkelingsperspectief staat onder 
meer naar welke vervolgbestemming 
de leerling doorstroomt: het uit-
stroomprofiel dagbesteding, het ar-
beidsmarktgerichte uitstroomprofiel 
of het uitstroomprofiel vervolgon-
derwijs. Meer dan voorheen worden 
leerlingen nu in het ‘uitstroomprofiel 
vervolgonderwijs’ geplaatst. De toe-
name van het aantal vso-kandidaten 
in 2014, 2015 en 2016 illustreert deze 
ontwikkeling.
De effecten van passend onderwijs, 
waarbij meer leerlingen met een be-
perking in het reguliere onderwijs 
opgevangen worden, zullen waar-
schijnlijk over een paar jaar merk-
baar worden. De staatsexamenkan-
didaat van nu is in ieder geval zeker 
van kwalitatief goede examens en 
maatschappelijk erkend diploma en 
is ongetwijfeld gelukkig met het 
door hem behaalde diploma.
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Het mondelinge examen wordt afgenomen 
door gebruik te maken van een niet-confron-
terende examenopstelling. 



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Groei van staatsexamens VO
Tussen 2008 en 2016 is de 
deelname aan de staatsexamens 
aanzienlijk toegenomen. Het 
aantal individuele kandidaten is 
bijna verdubbeld en het aantal 
kandidaten in het voortgezet 
speciaal onderwijs bijna 
verdrievoudigd. 

Aantal kandidaten 
sinds 2008

3538 kandidaten 4029 kandidaten 4712 kandidaten 5137 kandidaten 5944 kandidaten 6230 kandidaten 7059 kandidaten 7802 kandidaten
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150 jaar 
staatsexamens

De waarde van 
de staatsexamens

Periode 1
Hoe het is begonnen

23

‘Als je mij goed 
kunt nadoen, 
dan heb je al snel 
een voldoende, 
maar: stop daar 
niet.’ 
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150 jaar 
staatsexamens

De waarde van 
de staatsexamens

Periode 1
Hoe het is begonnen

23

‘Het reguliere onderwijstraject heb ik als bèta-gymnasiast 
gevolgd. Toen ik na de vierde klas niet de richting koos met 
het complete programma oude talen, vond een van de leraren 
oude talen dat erg jammer. Hij was een bevlogen docent en hij 
spoorde mij aan om vooral door te gaan met deze vakken. Dat 
heb ik uiteindelijk gedaan, op mijn tempo. In 1971 heb ik via het 
staatsexamen één van mijn twee middelbare schooldiploma’s 
gehaald, gymnasium alfa. In gymnasium bèta heb ik een jaar 
later op school examen gedaan.’

‘Vanzelfsprekend was het niet om deze route te bewandelen. 
Het was naast mijn eigen inspanningen vooral dankzij de inzet 
van mijn docent dat ik de vakken heb weten te halen. Hij gaf me 
naast de normale schooltijden extra lessen. Samen hebben we 
veel kilometers gemaakt. Het allerleukste waren de niet-voor-
bereide afspraken. Het was een plezier om de bevlogen docent 
te zien die vertrouwen heeft in zijn leerling. Dat heb ik in hem 
gewaardeerd en dat is mij steeds bijgebleven, ook in mijn eigen 
carrière in het onderwijs.’

‘Ik zie de setting van het mondelinge staatsexamen wiskunde 
nog steeds voor me. Ook omdat het later mijn vak is geworden. 
Het examen werd afgenomen door twee Roomse paters, wis-
kundigen, die blij verrast waren dat ze een alfa voor zich hadden 

die begreep waar het om ging. Dat zeiden ze dan ook. Ik herin-
ner me dat het een goed opgebouwd examen was. Het knappe 
was dat er dwarsverbanden zaten tussen de verschillende 
onderdelen van het examen. Voor mij nog steeds een voorbeel-
dig examen, door adaptieve toetsing, verdieping en verbinding.’

‘Achteraf heeft deze periode mij verder gebracht. Door de 
toetsing heb ik mijn kennis op niveau gebracht, maar daar gaat 
het mij niet om. Niet zozeer de kennis of het diploma, maar de 
ervaring die ik opdeed. Verrijking is een doel op zich. Dat geeft 
je bouwstenen om verder te komen. Die instelling heb ik vast-
gehouden en proberen over te brengen op mijn eigen leerlingen. 
Na mijn studie wiskunde ben ik in 1977 direct het onderwijs 
ingegaan als wiskundeleraar in het vwo. Dat was trouwens mijn 
tweede aanstelling op dezelfde middelbare school. Tijdens  
mijn schooltijd mocht ik namelijk invallen bij een lagere klas.  
Steeds heb ik leerlingen die tot meer in staat waren proberen  
te stimuleren om niet op te houden, om ook tijdens de  
schoolperiode door te leren en hun nieuwsgierigheid ruimte te 
geven. Ik zei altijd tegen leerlingen: als je mij goed kunt nadoen, 
dan heb je al snel een voldoende, maar stop daar niet. Dat ben 
ik blijven doen. Ik begeleid nog steeds. Als hoogleraar didactiek 
van het wiskundeonderwijs stimuleer ik nu promovendi.  
Dat zit in mij.’

‘Alfa én bèta: je hoeft geen 
keuze te maken’

Jan van Maanen
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