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› Ontwikkelingen Staatsexamens VO

› Herkansingen deelcertificaatkandidaten

› Verbeteragenda Staatsexamens VO

Inhoudsopgave
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8.500
aanmeldingen

4.000
certificaten

3.000
diploma’s

130
locaties in drie 
regio’s plus 
Caribisch Nederland

Bestaat uit centraal schriftelijk examen en college-examen (‘schoolexamen’) 
dat uit schriftelijk, mondeling en/of praktisch deel kan bestaan.

Staatsexamens VO: vangnet voor leerlingen

67.000
examens
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Route diplomakandidaat Staatsexamens

Aanmelden en 
aanvragen  
voorzieningen: 
tussen 1 december 
en 1 februari

Voorbereiden 
op examen: 
tot en met de eerste 
examendag

Schriftelijk examen 
(centraal examen en 
schriftelijk college 
examen): 
mei en juni

Mondeling examen 
(college-examen): 
juni en juli

Uitslag: 
na het laatste examen

(Herkansen): 
augustus en 
september

1 2 3

4 5 6
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› Elke kandidaat krijgt de best mogelijke kans te laten zien wat hij/zij kan en kent: 
kwaliteit en maatwerk

› Het staatsexamen vo leidt tot een volwaardig certificaat of diploma voortgezet 
onderwijs met civiel effect

› Continuïteit: zekerheid voor kandidaten

Leidende principes Staatsexamens VO
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› 2020: extra herkansingen, december rapport Oberon

› 2021: start opstellen Verbeteragenda Staatsexamens VO

› Eerste zicht op groep deelcertificaatkandidaten

› Meest intensieve examenperiode ooit: mei-juli vol. Extra herkansingen. 
Veel afmeldingen examinatoren.

Staatsexamens VO 2020 en 2021
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Terugtrekking kandidaten + afmelding examinatoren 2021

Totaal
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› Tot op heden jaarlijks mogelijkheid tot herkansen (‘sprokkelen’)

› Systeem is ingericht op diplomakandidaten, geen zicht op populatie 
deelcertificaatkandidaten. 2021: mogelijk 2.700 extra examens.

› Knelpunten: capaciteit en verouderd systeemlandschap

› Inzet 2023, maar geen garantie en afhankelijk van risico’s

Herkansingen deelcertificaatkandidaten



10

Ideeënstorm
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1. Flexibeler examensysteem dat meer aankan
werving, randvoorwaarden, bredere pool, no-show, jaarplanning

2. Aansluiting vso op staatsexamens (samen met veld)
afnamecondities en -vormen, informatie over en voorbereiding op examens

3. Uitvoeringsconsequenties staatsexamen in beeld
inzicht in cijfers voor leerlingen, uitvoeringsconsequenties verbeteragenda

Verbeteragenda Staatsexamens VO



Vragen?

12


