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Wijzigingen Eindexamenbesluit VO met ingang van 1 augustus 2021 
 
De belangrijkste wijzigingen en aanscherpingen op een rij: 

• De minimale taken van de examensecretaris zijn verduidelijkt, 
waarmee zijn/haar positie wordt versterkt; 

• Elke school is verplicht een examencommissie in te stellen ten behoeven van de borging van 
de kwaliteit van het schoolexamen; 

• De afronding van het schoolexamen wordt een officieel moment. Voor de aanvang het CE 
moet de directeur de examenkandidaten persoonlijk en schriftelijk een overzicht geven van 
de behaalde schoolexamenresultaten, waarvoor de directeur en examensecretaris tekenen 
voor de juistheid van de gegevens en de leerling vervolgens moet tekenen voor ontvangst; 

• De PTA eisen met betrekking tot de inhoud, de vaststelling en de wijziging worden 
aangescherpt.  
 

De aangescherpte eisen voor het PTA op hoofdlijnen:  
• De school moet zorgen voor een voor de leerling helder en overzichtelijk PTA waaruit blijkt 

o welke examenstof van het examenprogramma wordt getoetst, op welke wijze (met 
welke toetsvorm) en wanneer; 

o of dit voldoet aan de verplicht voorgeschreven examenstof; 
o wat de inhoud van de SE toetsen is; 
o of de leerling een toets mag herkansen; 
o hoe het eindcijfer schoolexamen wordt berekend.   

• In PTA moet daarbij duidelijk en herleidbaar zijn welke toetsen bijdragen aan de afsluiting 
van 

o de verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort tot het SE; 
o de examenstof van het examenprogramma die behoort tot het CE, maar die óók in 

het SE wordt getoetst; 
o de examenstof die is gekozen door het bevoegd gezag (schooleigen onderdelen) 

• Het afsluitende karakter van het PTA kenmerkt zich door: summatieve toetsen, dus geen 
voortgangs-en diagnostische toetsen, huiswerkopdrachten en beoordeling van aanwezigheid, 
te laat komen etc. en een beperkt aantal toetsen per vak, dus geen stapeling van kleine 
tussentoetsen; 

• Een PTA mag na vaststelling alleen worden gewijzigd bij onvoorziene omstandigheden die 
leiden tot de praktische onuitvoerbaarheid óf wanneer het PTA onjuist of onvolledig blijkt te 
zijn. 

De belangrijkste bepalingen rond de examencommissie VO  
• De examencommissie bestaat uit een oneven aantal leden (minimaal 3), de directeur kan 

niet worden benoemd tot lid van de examencommissie; 
• Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor de deskundigheid van de examencommissie ten 

aanzien van regelgeving en kwaliteit van examinering ; 
• De examencommissie heeft in elk geval als taak om 

o Jaarlijks een voorstel voor een PTA en examenreglement voor te leggen aan het 
bevoegd gezag; 

o De kwaliteit en het afsluitend karakter van het schoolexamen te borgen; 
o Richtlijnen te bepalen voor de beoordeling van het schoolexamen; 
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o Jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering te evalueren en een advies op te 
stellen over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen.  

Voor de meer specifieke inhoud van het besluit verwijzen wij u naar de nota van toelichting in het 
besluit (zie blz. 12 e.v.).  
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