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Voorwoord 
 

Het Voortgezet Onderwijs (VO) kent verschillende soorten opleidingen. Binnen VAVO 
Haaglanden worden de volgende drie trajecten aangeboden: vwo, havo en mavo (vmbo-
theoretische leerweg). Elk van deze trajecten kent profielen of leerwegen, waaruit een leerling 
een keuze moet maken. Deze keuze wordt al gemaakt voordat de leerling zich bij het VAVO 
aanmeldt en is afhankelijk van de voorkeur, eerdere schoolloopbaan en de capaciteiten van 
de leerling. De drie trajecten worden in het laatste jaar afgesloten met het examen. 
 
Dit examen bestaat uit twee delen: een Schoolexamen en een Centraal Examen. Het 
Schoolexamen (hierna te noemen SE) is het gedeelte van het examen dat binnen wettelijke 
kaders door de school wordt georganiseerd en geëxamineerd. Het Centraal Examen (hierna 
te noemen CE) is een landelijk examen, dat aan het eind van het laatste schooljaar centraal 
wordt afgenomen. In het schooljaar 2019-2020 is er geen Centraal Examen afgenomen 
vanwege het uitbreken van het corona-virus. In plaats van het Centraal Examen kreeg de 
leerling de mogelijkheid voor maximaal twee vakken het eindcijfer op te halen door het 
afleggen van een Resultaatsverbeteringstoets. 
De resultaten en het behalen van een diploma zijn daarom dit schooljaar alleen gebaseerd op 
het eindcijfer van de schoolexamens per vak, wel conform een aangepaste  
zak-/slaagregeling. 
 
vwo en havo 
Bij het vwo en havo bestaan de volgende profielen: 

- Cultuur en Maatschappij (C&M); 
- Economie en Maatschappij (E&M); 
- Natuur en Gezondheid (N&G); 
- Natuur & Techniek (N&T). 

 
Elk profiel bestaat uit drie categorieën, namelijk : 

- het gemeenschappelijk deel; 
- het profieldeel; 
- het vrije deel. 

 
Het totaal aan vakken levert gezamenlijk een wettelijk vastgestelde, hoeveelheid studielast op, 
die voor elk van de profielen binnen een opleiding gelijk is. 
 
mavo 
Bij het mavo bestaan de volgende profielen: 

- Economie; 
- Landbouw; 
- Techniek; 
- Zorg en Welzijn. 

 
 Elk profiel bestaat uit drie categorieën, namelijk: 

- het gemeenschappelijk deel; 
- het profieldeel; 
- het vrije deel. 

 
Dit jaarverslag examinering 2019-2020 is in vastgesteld door de examencommissie van VAVO 
Haaglanden van ROC Mondriaan). 
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Algemeen 

 

 

1.1 Inleiding 

 

Afgelopen jaren is landelijk een aantal maatregelen genomen die de zak- slaagregeling van de 
examens hebben aangescherpt op de onderstaande punten.  
 
Kernvakkenregeling 

 
- De kernvakkenregeling bij het havo en het vwo houdt het volgende in: van de vakken 

Nederlands, Engels en wiskunde mag er hoogstens voor één van die drie vakken één 
onvoldoende (minimaal een 5,0) behaald worden. Heeft de leerling twee onvoldoendes behaald 
in de genoemde vakken, dan is de leerling gezakt. In schooljaar 2019-2020 is deze regeling 
niet toegepast omdat er geen Centraal Examen is afgenomen. 

- De kernvakkenregeling bij het mavo is als volgt: Bij het mavo moet er voor het vak Nederlands 
een eindcijfer 5 of hoger worden behaald om te slagen voor het diploma. In schooljaar 2019-
2020 is deze regeling niet toegepast omdat er geen Centraal Examen is afgenomen.  
 

Aanmelden vrijstellingen/opvoeren eerder behaalde cijfers 
- Na de melding van de Schoolexamenresultaten aan DUO begin mei (voor de start van het 

Centraal examen) mag er geen vrijstelling ingebracht worden voor een vak dat eerder is 
behaald met als doel alsnog te slagen. De leerling mag wel een extra vak na de uitslag alsnog 
laten vallen om te slagen. In schooljaar 2019-2020 was de melding aan DUO voor 4 juni i.p.v. 
begin mei vanwege het niet doorgaan van het Centraal Examen. 

 
Rekenen 

- Havo: elke leerling zonder wiskunde in het pakket bij havo diende een rekentoets af te leggen; 
dit betrof leerlingen met het profiel CM 

- Mavo: elke leerling zonder wiskunde in het pakket diende een rekentoets af te leggen. 
 
LOB bij mavo 
Om te slagen diende elke leerling een LOB-dossier gemaakt te hebben. 
 
De gestelde normen in het schooljaar 2019-20 zijn gebaseerd op alleen de behaalde eindcijfers van 
de schoolexamens omdat i.v.m. het coronavirus er geen centraal examen is afgenomen.  
 

De norm m.b.t. de resultaten die door het ministerie van OCW is gesteld aan de vo-scholen is:  
-      dat het gemiddelde van het gemiddeld CE-cijfer per traject (havo, mavo of vwo) groter of gelijk 
is 
       dan een 6,0 gemeten over de laatste drie jaar. Bij afwezigheid van het CE cijfer is in schooljaar 
       2019-2020 i.p.v. het CE cijfer het SE eindcijfer als maatstaf genomen.  
- dat het verschil tussen SE en CE per traject kleiner is dan 0,50 punt, gemeten over de laatste 

drie jaar.  Deze regel is in schooljaar 2019-2020 niet van toepassing. 
- tenminste 65% van de behaalde resultaten van het Centraal Examen (in schooljaar 2019-2020 

eindcijfer Schoolexamen) een 5,5 of hoger is, gemeten over de laatste 3 jaar. Dit criterium moet 
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de 6,0 bij het CE gaan op termijn gaan vervangen. In het schooljaar 2019-202 zijn de behaalde 
resultaten van het CE vervangen door de behaalde resultaten van het SE. 

- Het behaalde percentage voldoendes van de gevolgde vakken per traject groter of gelijk is dan 
65% (eindcijfer van SE en CE tezamen, in schooljaar 2019-2020 alleen gebaseerd op SE 
eindcijfers) 
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1.2 Examencommissie VAVO 

 

 

 

 
De organisatie en uitvoering van de examens bij VAVO Haaglanden is door het College van Bestuur 
opgedragen aan de examencommissie.  
 
De examencommissie bestond voor het schooljaar 2019-2020 uit:  
 
Voorzitter:  Dhr. P.A. van Veen 

 
Secretaris Dhr. J.H. Kooistra 

 
Leden:  Mw. M. Groenewegen, trajectcoördinator examinering mavo 

Mw. M.L.B. van Gool, trajectcoördinator examinering havo (EM en CM) 
Mw. I.M. Rozendaal, trajectcoördinator examinering havo (NG en NT) 
Mw. M. Storm, trajectcoördinator examinering havo (1e jaars van 2 jarig 
traject) 
Dhr. W. Rots, trajectcoördinator examinering vwo 
Mw. H Hilgeman, trajectcoördinator PWS (profielwerkstuk) 
(De examencommissie bestond uit drie personen per afdeling (de 
voorzitter, de examensecretaris en de trajectcoördinator van het traject).  
De examenvergaderingen zijn daarom meestal per traject gehouden. 
Docenten werden zo nodig worden gehoord.) 
 

Adres:  Theresiastraat 8 
2593 AN Den Haag 
 

Tel.:   088-6663760 
Email: j.kooistra@rocmondriaan.nl 

 
 
 
 

Toelichting 
De samenstelling examencommissie is in overeenstemming gebracht met de aanpassing van de 
interne organisatie Vavo Haaglanden 2019. De examencommissie is uitgebreid met een of meer 
vertegenwoordiger uit elke afdeling 
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Deel 2 Naleving examenvereisten 

 

 

 

2.1 Wettelijke vereisten 

Kader 

Examenbesluit VO 

Aan alle onderstaande wettelijke eisen moet zijn voldaan: 

• het tijdig en zorgvuldig informeren van studenten over 
onderwijs en examinering 

• examencommissie 

• commissie van beroep examens 

• jaarverslag examinering 
 

Richtvraag 

 
- Wordt voldaan aan de bepalingen in het Eindexamenbesluit? 
- Hoe heeft de examencommissie zich hiervan vergewist? 
- Is aan alle wettelijke vereisten voldaan? 
 
 

 

- De PTA’s per afdeling en het Handboek Examinering VAVO  ook afgelopen schooljaar 

aangepast aan de gewijzigde regelgeving vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschappen. De PTA’s en het Handboek Examinering zijn vastgesteld door de 

schooldirecteur van VAVO Haaglanden en het College van Bestuur van ROC 

Mondriaan. De implementatie van de landelijke ontwikkelingen binnen het 

examenproces heeft ook dit examenjaar geleid tot een aantal wijzigingen in de 

verschillende PTA’s en het Handboek Examinering VAVO. Dit is gebeurd naar 

aanleiding van mededelingen van OCW, de commissie van toetsing en examens 

(CvTE). 

 

- De PTA’s zijn voor 1 oktober aan docenten en examenleerlingen verstrekt. 
 

- De PTA’s zijn conform het wettelijke voorschrift voor 1 oktober ingeleverd  bij de 
Inspectie van het Onderwijs. Het Handboek Examinering is aan het begin van het 
schooljaar onder docenten verspreid en staat op de teamsite van de school, is 
beschikbaar voor leerlingen en medewerkers. 
 

-  
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- In de PTA’s is het examenreglement VAVO opgenomen. In het examenreglement staat 
de hele procedure omtrent de afname van examens vermeld met alle regels en 
geldende afspraken waar de leerlingen, docenten en overige medewerkers zich aan 
moeten houden. Een klachtenprocedure is ook in het examenreglement opgenomen.  
 

- In het Handboek Examinering VAVO staat voor alle examenprocessen de procedure 
beschreven met vermelding van degenen die verantwoordelijk zijn voor een adequate 
uitvoering daarvan. Na elke schoolexamenperiode is een evaluatie gemaakt van 
organisatie en van de behaalde resultaten. Leidde de evaluatie tot een verbeteractie die 
gevolgen heeft voor de beschreven examenprocessen, dan zijn deze verwerkt in het 
Handboek Examinering voor schooljaar 2020-2021. 

- een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) per traject ingeleverd, vóór 1 oktober, 
bij de inspectie van het onderwijs. 
 

- De handleiding Profielwerkstukken (PWS) voor mavo, havo en vwo is geactualiseerd; 
hetzelfde geldt voor de handleiding PWS van mavo, deze anders van opzet dan havo 
en vwo, gelet op het verschil in wettelijke eisen. 
 

- Vastgelegd zijn schoolexamenformulieren en instructies waaraan  schoolexamens 
moesten voldoen, deze zijn verspreid onder de docenten; in begin van het schooljaar is 
tevens vastgesteld wie van de docenten constructeur was van de te maken 
schoolexamens en wie de examens screende op inhoud, lay-out, antwoorden, 
normering en wettelijke vereisten. De examencommissie heeft vervolgens de 
schoolexamens vastgesteld. 
 

- Van elke examenperiode (SE en CE) is een evaluatie gemaakt; deze is besproken en  
 vastgesteld in de examencommissie. In dit schooljaar was er geen CE i.v.m. corona. 
 

- Na elke examenperiode is per afdeling een Examencommissievergadering 
georganiseerd waarin besluiten zijn genomen naar aanleiding van de afgenomen 
examens en waarin resultaten zijn vastgesteld, evaluaties hebben plaatsgevonden en 
bijstellingen zijn vastgesteld ten behoeve van de examen gerelateerde documenten voor 
het schooljaar 2020-2021.  

Bovenstaande stukken zijn bij het VAVO ter inzage beschikbaar en/of op te vragen. 

Toelichting 

Een adequate communicatie met de leerlingen is een vast een aandachtspunt. Leerlingen zijn 
tijdens de introductie speciaal voorgelicht over het gebruik van de Mondriaan-mail en hoe de 
koppeling naar hun eigen mobiele telefoon moet worden gedaan.  
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2.2.1 Verschil SE – CE 
(n.v.t. omdat er door corona geen CE is afgenomen) 

 

De verschillen tussen het cijfer SE en CE zijn van een aanvaardbaar niveau. 

-    Gering verschil: een half punt of minder (0-0,49) 

-    Groot verschil: meer dan een half punt (0,50-0,99) 

-    Zeer groot verschil: meer dan 1,0 punt (1,0 of groter) 

 
 

   

 

In verband met het ontbreken van het Centraal Examen i.v.m. corona is er in schooljaar 2019-

2020 geen verschil SE/CE te bepalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel verschil SE-CE 2019-2020 

 SE CE Verschil SE/CE 

VWO 6,28 n.v.t. n.v.t. 

HAVO 6,11 n.v.t. n.v.t. 

MAVO 6,28 n.v.t. n.v.t. 
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2.2.2 Gemiddeld CE-cijfer  
(n.v.t. omdat er door corona geen CE is afgenomen) 

 

Het gemiddeld CE-cijfer van een opleiding dient een 6,0 te zijn gemeten over drie schooljaren. 
(Voor schooljaar 2019-2020 is i.p.v. het CE cijfer het eindcijfer SE genomen omdat er in dat 
schooljaar geen CE is afgenomen). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gemiddeld CE-cijfer 

Het gemiddeld CE-cijfer 2019 – 2020 voldoet voor mavo, havo en vwo aan de norm, dat geldt 

ook voor het driejaars gemiddelde. 

N.B. De eis dat het gemiddeld CE cijfer minimaal een 6,0 moet zijn, wordt op termijn vervangen 

door de eis dat het aantal behaalde voldoendes van het Centraal Examen (CE) minimaal 65% 

van het totaal moet zijn per opleidingsvariant. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel verschil SE-CE 

 SE 

2020 

CE 

2020 

Verschil 

SE/CE 2020 

 

Gemiddeld 

over de laatste 

die schooljaren 

VWO 6,28 n.v.t. n.v.t. 6,01 

HAVO 6,11 n.v.t. n.v.t. 6,13 

MAVO 6,28 n.v.t. n.v.t. 6,22 
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2.2.3 Aantal voldoendes 

 

 
Het aantal voldoendes van een opleiding dient 65% of hoger te zijn gemeten over drie schooljaren. 

 

 

 

 

  

VAVO 
Haaglanden/ 
ROC 
Mondriaan 

Aantal gevolgde 
vakken met een CE 
cijfer per traject 

% behaalde 
voldoendes van het 
CE (groter gelijk een 
5,5) 

driejaargemiddelde 

traject 2018 2019 
 

2020 2018 
 

2019 
 

2020 cijfer oordeel 

VAVO MAVO 239 291 
 

311 67,4 
 

70,3 
 

81,4 73,0 positief  (>65) 

VAVO HAVO 731 750 
 

1076 71,1 
 

69,1 
 

75,8 72,0 positief  (>65) 

VAVO VWO 288 275 
 

339 67,4 
 

64,0 
 

88,0 73,1 positief  (>65) 
 

NB: In 2018 en 2019 het CE cijfer gebruikt en in 2020 het SE eindcijfer omdat er door corona geen CE is afgenomen. 

 

Toelichting: 

- Voor de drie opleidingen voldoen we aan de norm, zowel voor 2019-2020, als voor het 

driejaars gemiddelde is het % behaalde voldoende groter of gelijk aan 65%.  
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- De examencommissie heeft vastgesteld dat de toegepaste exameninstrumenten voldoen aan 

de vereiste kwaliteitseisen die beschreven zijn in het Handboek Examinering VAVO, 

het examenreglement VAVO en het PTA HAVO, VWO en MAVO. 

 

➢ Zoals eerder aangegeven: elke leerling ontvangt een PTA voor de gevolgde opleiding. Dit 

PTA bevat:  

➢ het Examenreglement; 

➢ schriftelijke schoolexamenroosters en het voorlopige CE1 examenrooster; 

➢ de schoolexamenonderdelen van elk vak van de desbetreffende opleiding, genoemd: 

stofomschrijving; het betreft schriftelijke en mondelinge schoolexamens, praktische 

opdrachten, kennisexperimenten economie, praktische examens tekenen, 

handelingsdelen talen en wiskunde. 

➢ hulpmiddelen die gebruikt mogen worden bij de examens en de stofomschrijving per 

examen per vak. 

➢ algemene beschrijving waar het profielwerkstuk aan moet voldoen. 

 
- Alle schoolexamens moesten op een van te voren vastgestelde wijze worden aangeleverd. 

Aan het begin van het schooljaar zijn er Schoolexamenvoorbladen en Voorwaarden waaraan 

schoolexamens moeten voldoen verspreid/gemaild naar de docenten. Deze formulieren zijn 

ook terug te vinden op de personeelssite van het VAVO.  

 
- Een schoolexamen van een vak van een van de drie hierboven genoemde opleidingen wordt 

gemaakt door een toetsconstructeur (docent) en gescreend door een vakcollega op inhoud 

met behulp van de examensyllabus van het desbetreffende vak van , zoals vastgesteld door 

de landelijke Commissie voor Toetsing en Examinering van OCW lay-out, antwoorden en 

(voorlopige) normering en op basis daarvan aangepast. De toetsconstructeur en de 

toetsscreener zijn samen verantwoordelijk voor een geconstrueerd schoolexamen. 

Schoolexamens worden taaltechnisch afgestemd op het taalniveau van het desbetreffende 

traject. De docenten leverden bij schriftelijke schoolexamens ook het antwoordmodel en 

normering in bij het examenbureau. Dit gebeurde na screening door een vakcollega die de 

toetsen screende middels een vaststellingsformulier. Zo nodig zijn schoolexamens na 

screening door de constructeur aangepast. 

 

 

 

2.3 Kwaliteit exameninstrumentarium 
 

 

VAVO Haaglanden waarborgt de kwaliteit van het instellingsexamen en van andere 

toetsinstrumenten. Het gaat om de schriftelijke toetsen en afspraken over de beoordeling van 

werkstukken, praktische opdrachten en handelingsdelen. 
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- Het vaststellingsformulier waarop de items staan, waarop gescreend moet worden, wordt 

eenmaal per jaar (voorafgaand aan de eerste SE periode), ondertekend door de docenten, 

ingeleverd bij het examenbureau. De docenten die de schoolexamens maken, de 

constructeurs, committeren zich hiermee aan de verplichting dat zij schoolexamens die zij 

maken, gescreend moeten worden op de wijze die genoemd wordt in het 

vaststellingsformulier. De vakcollega’s die de schoolexamens op vorm, inhoud en taal 

controleren, de screeners, committeren zich hiermee aan de vastgestelde procedure voor het 

screenen van schoolexamens. De constructeur en de screener stelden samen het 

schoolexamen vast. Alle schoolexamens zijn gescreend op taalniveau, op fouten en op de 

genoemde lesstof die in het PTA staat en op de syllabus van het Ministerie van Onderwijs. Het 

vaststellingsformulier is net zoals de procedure tot vaststelling van schoolexamens terug te 

vinden in het Handboek Examinering VAVO Haaglanden. 
 

- De kwaliteit van het examen is voldoende geborgd. De toetsen worden gescreend door een 

vakcollega. De toetsen van kleine vakken (filosofie, tekenen, Spaans en Duits worden 

gescreend door een collega uit de betreffende vakgroep (vakgroep talen, vakgroep 

maatschappijvakken of de vakgroep exacte vakken).  Bij deze genoemde vakken is binnen het 

VAVO geen screener aanwezig die hetzelfde vak doceert).  

 

- In schooljaar 2019-2020 is conform de bijgestelde examenvoorschriften van het ministerie van 

OCW als gevolg van COVID-19 aan elke examenkandidaat de mogelijkheid geboden voor 

twee afgesloten vakken twee resultaatverbeteringstoetsen (RVT’s) af te leggen genomen aan 

het eind van het schooljaar. Deze RVT’s zijn gekomen i.p.v. het centraal examen dat dit 

schooljaar is vervallen i.v.m. corona. DE RVT’s betroffen de gehele schoolexamenstof van een 

vak. Indien een examenkandidaat: 

> een RVT aflegde, dan het behaalde RVT-cijfer niet mee als het cijfer lager was dan het 

gemiddelde eindcijfer van het eerder afgesloten vak; het eerder behaalde cijfer voor het vak 

werd dan het eindcijfer voor het vak; 

> RVT aflegde, dan telde het behaalde RVT-cijfer wel mee als hoger was dan het eerder 

behaalde gemiddelde cijfer; het RVT-cijfer werd dan gemiddeld met het eerder behaalde 

gemiddeld cijfer van alle schoolexamenonderdelen van het desbetreffende vak; 

> geen RVT aflegde voor een vak dan werd het eerder behaalde gemiddeld cijfer van een vak 

het eindcijfer. 

Toelichting 

- De examencommissie ziet toe op scholing van alle betrokkenen bij het examenproces.  

- Jaarlijks zijn er gesprekken tussen de schooldirecteur, voorzitter examencommissie en 
vaksecties over de behaalde resultaten  

- Er is sprake van periodiek overleg tussen de schooldirecteur, voorzitter examencommissie 
en de examensecretaris en/of de trajectcoördinatoren examinering, waarin de resultaten, de 
kwaliteit en borging van de schoolexamens onderwerp van gesprek zijn. 
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2.4 Afname en beoordeling 

 
 

 

De afname en beoordeling zijn deugdelijk en verlopen zoals beoogd (volgens voorschrift).  
In gelijke gevallen wordt gelijk geoordeeld. De beoordeling is zo objectief mogelijk. Voorzieningen die 
zijn getroffen om dat te bereiken worden adequaat  toegepast.  
 
Om vast te stellen of de beoordeling adequaat verloopt, wordt gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld 
resultatenanalyses, deelnemer evaluaties en gegevens uit (steekproefsgewijze) dubbele 
beoordelingen. De examencommissie legt vast wanneer beoordelingsresultaten worden aangepast, 
en tot welke verbeteracties deze correcties leiden of hebben geleid. De examencommissie analyseert 
wat mogelijke oorzaken zijn als de beoordelingen niet naar wens verlopen. 
 
 

 
Afname en beoordeling 
 

- De wijze van examenafname, het examenreglement en de lesstof per schoolexamen 

zijn beschreven in de PTA’s, het Examenreglement en het Handboek examinering. Het 

examenreglement staat ook in het Handboek Examinering VAVO als apart hoofdstuk.  

 

- De afname en beoordeling van alle schriftelijke en mondelinge schoolexamens, kijk-
luistertoetsen, profielwerkstukken, praktische opdrachten en handelingsdelen vond 
plaats op de wijze die beschreven is in het Examenreglement VAVO Haaglanden, Plan 
van Toetsing en Examinering (PTA)  en het Handboek examinering VAVO 
Haaglanden. De RVT’s zijn onder dezelfde voorwaarden afgenomen zoals hierboven 
is beschreven bij de schoolexamens.  
 

- Het examenbureau droeg zorg voor inname, kopiëren en klaarleggen van schriftelijke 

schoolexamens voorafgaande aan de schoolexamenperioden, inclusief die van de 

resultaatverbeteringstoetsen (RVT’s), zie onder. 

 

- De beoordeling of een leerling in aanmerking komt voor speciale voorzieningen bij het 

afleggen van toetsen vindt altijd individueel plaats op basis van ingeleverde 

bewijsstukken door de zorgcoördinator en de examensecretaris. De vaststelling om wie 

het gaat en welke voorzieningen worden voorafgaand aan de eerste 

schoolexamenperiode vastgesteld.  

De leerlingen die speciale voorzieningen (dyslexie, dyscalculie, korter dan 6 jaar in 

Nederland etc.) nodig hebben voor het afleggen van hun examens hebben daar 

melding van gemaakt bij hun intake en deze melding is ook opgenomen in het 

leerlingendossier. Deze leerlingen hebben zich middels een formulier 

Aanvraagformulier verlenging toetstijd”, voorzien van  de juiste documenten ook 

gemeld bij het examenbureau (vóór de herfstvakantie). Deze speciale voorzieningen 

zijn voor de desbetreffende leerlingen geregeld, conform de hiervoor geldende 

wettelijke kaders.  
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- Er is per schoolexamenronde een surveillancerooster gemaakt door de roostermaker. 

De schriftelijke schoolexamens zijn conform deze roosters afgenomen, uitgezonderd 

de derde schoolexamenperiode. Als gevolg van COVID-19 is in de laatstgenoemde 

periode een aantal schoolexamens uitgesteld tot in mei. De RVT’s zijn in juni 

afgenomen. 

 

Besluitvorming en evaluatie door examencommissie 

- Na elke SE-periode kwam de examencommissie om in elke afdeling besluiten te 

nemen over een eventuele extra inhaalmogelijkheid voor leerlingen die na de twee 

georganiseerde schoolexamenmomenten alsnog schoolexamens hadden gemist.  

- Daarnaast zijn ook enkele klachten van leerlingen over examens besproken en 
onderzocht. Leerlingen en collega’s zijn gehoord. Enkele klachten waren gegronde 
klachten en in die gevallen hebben aanpassingen in de beoordeling  plaatsgevonden. 

- Deze klachten gingen eenmaal over beoordeling en eenmaal over ongelijke 

afnamemogelijkheden. De normering van de desbetreffende schoolexamen is door 

de twee vaksectie aangepast na overleg met de examencommissie.  

Een klacht van een leerling is voorgekomen bij de Commissie van Beroep van 
Examens van ROC Mondriaan. Deze klacht is door de commissie ongegrond 
verklaard. 

- Naar aanleiding van de overleggen van de examencommissie is een aantal 
verbeterpunten vastgesteld. Deze zijn tezamen met aanbevelingen en voorschriften 
van OCW als verbeterpunt voor het schooljaar 2020-2021 opgenomen, zie bijlage. 

- Naar aanleiding van de resultaten in en aan het eind van het schooljaar is ook met een 
aantal vaksecties gesprekken gevoerd over de resultaten van leerlingen in de 
desbetreffende vakken. Deze hebben ook tot verbeterpunten geleid in het jaarplan 
2020-2021van deze vaksecties. Deze gesprekken zijn gevoerd door de directeur met 
de programmaleider onderwijs/voorzitter examencommissie en de vaksectievoorzitter. 
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2.5 Diplomering 
 

 
De diplomering is deugdelijk en geborgd. 

De examencommissie besluit op basis van de examenresultaten van de student, en het Examenbesluit, 

tot het verlenen van vrijstellingen voor delen van het examen en tot het verstrekken van certificaten 

(indien van toepassing) en diploma’s. De examencommissie neemt deugdelijke besluiten op grond van 

de beoordelingen van de examenonderdelen en legt op basis van registratie van de besluitvorming 

verantwoording af. 

 

 

- Aan het begin van het schooljaar zijn per leerling de vrijstellingen (=behaalde voldoendes van 
vakken die de leerling niet bij het VAVO volgde of een 4 of 5 als dat uiteindelijk tot een diploma 
leidde) door het examenbureau ingevoerd in het leerlingvolgsysteem MAGISTER.  
 

- In de loop van het schooljaar hebben de leerlingen met name tijdens de drie 
schoolexamenperiodes schoolexamens afgelegd. Volgend op de examenperiodes hebben er 
examencommissievergaderingen plaatsgevonden en per afdeling  een leerlingbespreking, 
waarbij altijd een lid van de examencommissie aanwezig was. Bij de leerlingbesprekingen per 
afdeling zijn de studieresultaten per leerling besproken en de besluiten van de 
examencommissie t.a.v. de leerlingen gedeeld. Van de drie examencommissievergaderingen is 
een verslag gemaakt waarin de eventueel gemaakte afspraken zijn vermeld.  
 

- Begin juni 2020 is per leerling het eindgemiddelde van alle schoolexamenonderdelen van de 
vakken die hij/zij bij het VAVO volgden, berekend m.b.v. MAGISTER, geverifieerd en 
vastgesteld,. De leerling heeft een voorlopige cijferlijst met alle eindcijfers van de schoolexamens 
van de vakken ontvangen, waar de leerling lessen in heeft gevolgd en waarvoor hij 
schoolexamens heeft gemaakt bij het VAVO. Op de voorlopige cijferlijst stonden ook alle 
ingebrachte vrijstellingen vermeld. Elke leerling heeft de gegevens op de cijferlijst kunnen 
controleren en een verzoek in kunnen indienen om correcties voor te stellen, als er iets in zijn 
haar/ogen niet klopte. Na het doorvoeren van de eventuele correcties zijn  de SE-cijfers eind 
april definitief vastgesteld door de examencommissie. 
 

- Begin juni 2020 is aan BRON (geautomatiseerd systeem van het ministerie van onderwijs) de 
vrijstellingen, het eindgemiddelde van de schoolexamens van alle vakken en het 
profielwerkstukcijfer per leerling gemeld aan BRON (DUO) m.b.v. MAGISTER, conform de 
wettelijke verplichting waaraan alle vo-scholen zich moeten houden. De leerlingen hebbe in juni 
2020 twee rvt toetsen (twee resultaatverbeteringstoetsen van een  examenvak over de gehele 
schoolexamenstof) gemaakt van de examenvakken die aan BRON zijn gemeld. Het inbrengen 
van nieuwe vrijstellingen in plaats van rvt toetsen maken in een vak was vanaf het melden aan 
BRON begin juni voor het lopende schooljaar niet meer mogelijk, conform de hiervoor landelijk 
geldende wettelijke eisen. 
 

- Het geautomatiseerde systeem (MAGISTER), dat jaarlijks wordt aangepast aan de veranderde 
examen(diploma) eisen van het ministerie, genereert de uitslag of een leerling geslaagd of 
gezakt is. 
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- Per afdeling zijn verificatievergaderingen onder leiding van een lid van de examencommissie 
gehouden In deze vergaderingen is de definitieve uitslag per leerling bepaald. Deze 
uitslagbepaling verliep volgens de wettelijk geldende slaag-/zakregeling van de desbetreffende 
afdelingen (zie hiervoor Examenreglement in het PTA per afdeling). 

 

Jaarlijkse meldingen resultaten aan BRON 

- Begin juli 2020 zijn alle definitieve examengegevens aan BRON gemeld vanuit MAGISTER. De  
eindmeldingen van alle examengegevens van juli 2020 aan BRON (DUO) zijn bij verzending 
vanuit MAGISTER gecontroleerd. BRON gaf, indien noodzakelijk, via een terugkoppeling 
eventuele foutmeldingen  die vervolgens door het VAVO gecorrigeerd zijn. De gecorrigeerde 
meldingen zijn wederom aan BRON gemeld vanuit MAGISTER. 
 
Het ministerie van OCW (inspectie van het onderwijs) neemt na het afgesloten schooljaar in 
september  contact op met de examensecretaris van het VAVO als zij vragen heeft over 
bepaalde diploma’s en/of uitslagen. Dat is over schooljaar 2019-2020 niet gebeurd.  
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Statistiek 2019-2020 VAVO Haaglanden, incl. rvt toetsen  
HAVO 

Opgegaan 337 leerlingen waarvan: 

Diploma leerlingen  202 LEERLINGEN  

Aantal diploma’s 176 DIPLOMA’S  

% geslaagd HAVO 87,13 % 

Certificaat leerlingen 135 LEERLINGEN 

 

MAVO  

Opgegaan 89 leerlingen waarvan: 

Diploma leerlingen 70 LEERLINGEN                                 

Aantal diploma’s 55 DIPLOMA’S                                   

% geslaagd MAVO 78,57 % 

Certificaat leerlingen 19 LEERLINGEN 

 

VWO  

Opgegaan 108 leerlingen waarvan: 

Diploma leerlingen 83 LEERLINGEN                        

Aantal diploma’s 73 DIPLOMA’S                                       

% geslaagd VWO 87,95 % 

Certificaat leerlingen 25 LEERLINGEN 
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Deel 3 
Bijlagen 

 

Bijlage 1: Deskundigheid examenfunctionarissen 
 

De vereiste deskundigheid van examenfunctionarissen is terug te vinden in de functie die zij 

binnen het VO en met name binnen het VAVO vervullen: 

- docent (constructeur/screener); 

- taakcoördinator Examinering (lid van de examencommissie voor het desbetreffende 

examentraject); 

- examensecretaris; 

- voorzitter examencommissie; 

- schooldirecteur. 

 

Daarbij geldt voor allen dat zij t.b.v. het onderhouden van de vereiste deskundigheid op de 

hoogte dienen te blijven van de veranderingen, aanpassingen in  wettelijke voorschriften 

rondom examinering van het Voorgezet Onderwijs. Het VAVO is lid van PLEXS, een platform 

van alle examensecretarissen van het voorgezet onderwijs. De examensecretaris is namens 

het VAVO lid van het PLEXS. Jaarlijks organiseert PLEXS een congres waar er o.a. 

workshops over allerlei onderwerpen binnen het voorgezet onderwijs te volgen zijn.  

De examensecretaris:  

- neemt eenmaal per jaar deel aan een congres met workshops van PLEXS (platform 

van examen secretarissen van het voortgezet onderwijs). Het VAVO is daar lid van. 

- is contactpersoon van het VAVO op het gebied van examinering met de inspectie, 

CvTE en het Examenblad. De examensecretaris wordt regelmatig via mails op de 

hoogte gehouden van alle wijzigingen die relevant zijn voor de examinering binnen 

het VAVO. 

- De examensecretaris neemt als het nodig is contact op met het examenloket VO van 

het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie voor alle vragen 

 die spelen rondom examinering. 

 

Op de hierboven beschreven wijze is de examensecretaris op de hoogte van de 

ontwikkelingen binnen het VO op het gebied van examinering. De examensecretaris 

communiceert over alle noodzakelijke aanpassingen met de overige medewerkers van het 

examenbureau. Jaarlijks worden de te verspreiden stukken zoals het Handboek Examinering 

Vavo, het PTA HAVO, VWO en MAVO en het Examenreglement aangepast aan de recente 

ontwikkelingen m.b.t. examinering  binnen het vo (voorgezet onderwijs). 
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Bijlage 2: uitgevoerde verbeteracties 2019 – 2020 

 

1. De samenstelling examencommissie is in overeenstemming gebracht met de 

aanpassing van de interne organisatie Vavo Haaglanden 2019. De 

examencommissie is uitgebreid met een of meer vertegenwoordiger uit elke afdeling.  

De examenvoorzitter en examensecretaris hebben in het schooljaar 2019-2020  met 

de trajectcoördinatoren van elke afdeling overleg gehad na afloop van elke 

schoolexamenperiode. De examencommissie maakte op deze wijze effectief gebruik 

van de aanwezige kennis en inzicht in situaties van leerlingen bij het nemen van haar 

besluiten. 

 

2. Conform de vereiste van inspectie en VO-Raad is in het schooljaar 2019-2020 een 

visie op examinering ontwikkeld door de examencommissie. Deze is geaccordeerd 

door de directie en College van Bestuur en opgenomen in de Handboek Examinering 

van schooljaar 2020-2021.  

 

3. Systematische controle op de kwaliteit van de exameninstrumenten aan de hand van 

de opgestelde eisen inzake toetsconstructie 2019 . Middels a-selecte steekproeven 

wordt een oordeel gegeven en een advies over verbetering van het maken van 

schoolexamens. Op basis van bevindingen uit steekproeven vaststellen training 

docenten op het gebied van toetsconstructie i.o.m. vaksecties en/of eigen acties 

vaksecties  t.b.v. verbetering exameninstrumenten. Dit heeft op bescheiden wijze 

plaatsgevonden, mede vanwege het feit dat de corona-crisis andere prioriteiten 

vroeg. Het is opnieuw als verbeteractie opgenomen voor schooljaar 2020-2021. 

 

4. Analyseren van examenresultaten na iedere examenperiode en rapportage met 

verbeteradviezen aan de schooldirecteur. Deze analyse is met name na de laatste 

examenperiode gemaakt, per vak. Op basis daarvan is voor de zomer 2020 een 

aantal gesprekken gevoerd met een aantal vaksecties over de behaalde resultaten, 

omdat bij die vakken de gemiddelde eindcijfers onvoldoende waren. Naar 

aanleiding van de vastgestelde verbeterpunten hebben de desbetreffende 

vaksecties de jaarplannen 2020-2021 daarop bijgesteld. Deze uit te voeren 

analyses worden structureel opgenomen in het Plan van Toezicht, in het Handboek 

Examinering. 
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Bijlage 3: Verbeteracties schooljaar 2020-2021 

 

1. Monitoren vaststelling cijfers na elke schoolexamenperiode: 

 

Expliciet en daarmee transparanter maken hoe definitieve cijfers van 

schoolexamens tot stand komen. Vaksecties leveren na elke schoolexamenperiode 

een voorstel in voor de normering en eventueel bijgesteld antwoordmodel op basis 

van de verrichte correcties. Op basis van deze voorstellen en op basis van de 

bevindingen van de eigen analyse van de schoolexamenresultaten per vak stelt de 

examencommissie vervolgens in overleg met de vaksecties de definitieve cijfers van 

een schoolexamenperiode vast. 

 

2. Ter voorbereiding op elke schoolexamenperiode ontvangen leerlingen een 

schoolexamenspecial met alle afspraken en informatie. 

 

3. Er vindt voor en na elke schoolexamenperiode een overleg met de voltallige 

examencommissie plaats ter voorbereiding en ter evaluatie. 

 

4. Het Handboek Examinering wordt door een extern deskundige gescreend en op 

basis van de bevindingen bijgesteld voor het schooljaar 2021-2022. 

 

5. De PTA’s worden door een deskundige gescreend en op basis daarvan worden 

verbeteracties geformuleerd en uitgevoerd ten behoeve van de PTA’s van 2021-

2022. 

 

6. De periodisering de schoolexamens wordt opnieuw bekeken en besproken. Op 

basis van bevindingen zullen aanpassingen in de programmering plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

 


