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Doelen PLEXS

Samenwerking en uitwisseling tussen examensecretarissen stimuleren

Ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden voor examensecretarissen

Gesprekspartner zijn voor organisaties in de examenketen 

Positionering van examensecretaris in de schoolorganisatie



Betekenis PLEXS

Groot netwerk van examensecretarissen

Landelijk congres, regiobijeenkomsten

Informatieve website

Opleidingsmogelijkheden

Invloed bij ketenpartners

Mogelijkheid tot overleg met ketenpartners



Website PLEXS.info



Ketenpartners PLEXS

Ministerie van OCW

Inspectie van het onderwijs

CvTE

VO-raad

Cito

DUO



Wat merken jullie hiervan?

Betrokken bij protocollen examens, checklists

Betrokken bij opzetten collegiale consultatie (project van de VO-raad) 

Betrokken bij handreiking positie secretaris eindexamen 

Betrokken bij Ik ben secretaris eindexamen

Betrokken bij calamiteiten 

Adviesverzoeken ketenpartners

Informatie uit de praktijk naar ketenpartners 

https://www.examenblad.nl/onderwerp/ik-ben-examensecretaris/2020


Wij zijn PLEXS

Een belangenvereniging van, voor en door examensecretarissen 

in het voortgezet onderwijs



Cursussen 

- Twee keer per jaar start een cursus ‘startende eindexamensecretarissen’
- Onder leiding van een professionele coach

- Kijkje in de keuken van de ketenpartners

- Gesprek met ervaren eindexamensecretarissen

- Netwerk

- Ook aandacht voor rol en positie van eindexamensecretaris binnen de school

- We onderzoeken momenteel of er behoefte is aan verdiepende cursussen 



Examens in Nederland



Ministerie van OCW = verantwoordelijk voor het systeem

Beleid

Wet- en regelgeving 

Uitvoeringsverantwoordelijkheid examenketen

Wie doet wat (1)



Wie doet wat (2)

Inspectie van het onderwijs

CvTE

VO-raad

Cito

DUO



Waar vind ik informatie?

Website Plexs:

www.plexs.info

Website CvTE: 

www.examenblad.nl/onderwerp/ik-ben-examensecretaris/2020

https://www.plexs.info/
http://www.examenblad.nl/onderwerp/ik-ben-examensecretaris/2020


Tips

Abonneer je op nieuwsbrieven van 

• de VO-raad

• Inspectie van onderwijs

• Platform VMBO

Zoek contact met de kwaliteitszorgmedewerker 

• collegiale consultatie (VO-raad)

https://www.vo-raad.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-hoe-komt-u-tot-een-goede-collegiale-consultatie-rond-examinering


Cursus startende eindexamensecretaris

*helemaal niet nodig

*ja, maar gericht op kennis

*ja, maar gericht op intervisie, leren van elkaar

*ja, maar gericht op je positie in de school

*heb je behoefte aan meer/andere scholing?



Wat vinden jullie?

*wat verwachten jullie van Plexs?

*wat moet Plexs vooral niet doen?

*zou je zelf actief aan het forum deelnemen?

*heb je behoefte aan regiobijeenkomsten?

*ben je naar het jaarlijkse congres geweest?



Stelling 

Iedere docent of OOP-er kan 
examensecretaris worden



Stelling

De directeur beslist altijd, de 
examensecretaris voert alleen uit



Stelling

Een examensecretaris moet iedereen te 
vriend houden


