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Onderwerp: Commissiedebat examens in het voortgezet onderwijs

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs,
Op woensdag 26 januari spreekt u over het maatregelenpakket voor de eindexamens in het schooljaar
2021/2022. Dit pakket beoogt leerlingen in het voortgezet onderwijs een faire kans te geven hun diploma
te behalen. De leerlingen die dit jaar eindexamen doen worden in drie jaren van hun middelbareschooltijd
door de gevolgen van de coronapandemie geraakt.
Onrust duurt voort
De VO-raad kon zich in december in grote lijnen vinden in het toen gepresenteerde maatregelenpakket,
maar ziet ook dat de onrust in het voortgezet onderwijs sindsdien is toegenomen. Hoewel scholen hun
uiterste best doen het onderwijs zo goed mogelijk gaande te houden, ontregelen de vervroegde
kerstvakantie, de oplopende besmettingen onder leerlingen en personeel én de beperkende
quarantainemaatregelen in hoge mate de continuïteit van het onderwijs.
De rust zal naar verwachting voorlopig nog niet terugkeren op de scholen. Daarom hebben wij begrip
voor de aanvullende maatregel, in de vorm van een duimregeling, die de minister in zijn brief van 24
januari aankondigt.
Examinering beroepsgerichte profielvak
Onderdeel van het maatregelenpakket van 17 december was ook het gedeeltelijk vervangen van het
centraal examen van het beroepsgerichte profielvak door een schoolexamen. Dit besluit blijkt in de
huidige ontregelde praktijk tot inhoudelijke en organisatorische problemen te leiden op de vmbo-scholen
en legt ook een onevenredig grote druk op de betrokken docenten.
Het beroepsgerichte onderwijs staat of valt met fysiek onderwijs op school en het kunnen inoefenen van
vaardigheden. Door lesuitval hebben vmbo-basis-, -kader- en -gl-leerlingen minder oefentijd en lopen als
gevolg daarvan vertraging op.
De VO-raad wil daarom voorstellen om het beroepsgerichte profielvak in het vmbo – net als vorig jaar ook dit schooljaar volledig af te sluiten met een schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun
onderwijstijd in het resterende deel van het schooljaar optimaal benutten om zich het profielvak eigen te
maken. De VO-raad benadrukt daarmee de oproep die de Stichting Platforms Vmbo aan u heeft gedaan.
Scholen kunnen daarbij gebruik maken van de centraal ontwikkelde examens en deze inzetten voor het
schoolexamen en de VO-raad zal scholen ook met nadruk oproepen dat te doen.
Ik heb dit voorstel afgestemd met de voorzitter van de MBO Raad en die steunt dit pleidooi.

Deze generatie examenleerlingen ondervindt in ernstige mate de gevolgen van de pandemie, zowel in hun
sociaal-emotionele als hun cognitieve ontwikkeling. We roepen u op om in het debat daarom bovenstaand
voorstel aandacht te geven, zodat de vmbo-leerlingen zich met meer zelfvertrouwen kunnen voorbereiden
op hun examens en daarmee het perspectief houden op een verantwoorde, maar ook soepele doorstroom
naar de vervolgopleiding van hun keuze.
Met vriendelijke groet,

Hein van Asseldonk
Voorzitter VO-raad

