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PLEXS – Agenda
1. Wie of wat is PLEXS?

2. Spin in het web

3. Schoolexamen

a) Inrichting PTA en examenreglement

b) Herkansingen

c) Opstroom en afstroom

4. Protocollen

a) Planning

b) CSPE-afname

c) Flexibele digitale examens

5. (Collegiale consultatie)



Wie of wat is PLEXS?
Initiatief van CvTE

Opgericht op 1 januari 2015

PLatform van EXamen Secretarissen

Structureel meer dan 1.000 leden



Wie of wat is PLEXS?
Missie: PLEXS is een platform van, voor en door examensecretarissen, dat zich ten doel stelt 
ondersteuning te bieden aan examensecretarissen, zodat zij hun taak goed toegerust kunnen 
uitvoeren vanuit een duidelijke en sterke positie en met oog voor actuele ontwikkelingen op het 
gebied van examenorganisatie.

Visie: Elke examensecretaris moet gezien zijn rol als de belangrijkste spil in de organisatie van het 
examen, goed zijn toegerust om deze rol te vervullen. Daarvoor is nodig dat schooldirecties 
examensecretarissen in staat  stellen hun taken goed uit te voeren door middel van een stevige 
positionering en een goede facilitering en dat mogelijkheden tot het  vergroten van bekwaamheid en 
expertise worden aangeboden. Hiervoor is nodig dat PLEXS moet worden gezien als een volwaardige 
gesprekspartner door de bij het examenproces betrokken partijen.



Pijlers van 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.

Wie of wat is PLEXS?



Activiteiten

✓Congressen

✓Cursussen

✓Themadagen

✓Regiobijeenkomsten

✓Website

✓Gesprekken ketenpartners

✓Werkgroepen

Wie of wat is PLEXS?
Gesprekspartners

✓Ministerie van OC&W

✓ Inspectie van het onderwijs

✓College voor Toetsen en Examens

✓VO-raad

✓Cito

✓DUO

✓PostNL



Spin in het web



Als examensecretaris ben jij de spin in het web.

Welke touwtjes heb je allemaal in handen?

Noteer voor jezelf:

Met wie heb jij binnen jouw school(bestuur) contact als examensecretaris?

Wat moet je regelen als examensecretaris op jouw school?

Spin in het web



Als examensecretaris ben jij de spin in het web.

Welke touwtjes heb je allemaal in handen?

Noteer voor jezelf:

Met wie heb jij binnen jouw school(bestuur) contact als examensecretaris?

Wat moet je regelen als examensecretaris op jouw school?

Wissel je antwoorden uit.

Waar zitten de verschillen en wat staat daar tegenover?

Spin in het web



✓Directeur (en teamleiders)

✓Leerlingenadministratie

✓Roostermaker

✓Facilitair

✓ ICT-afdeling

✓Vakdocenten en mentoren

✓Leerlingen (en ouders)

Binnen de school



✓ Inspectie (afwijkende wijze examineren, onregelmatigheden)

✓CvTE (Examenblad en mededelingen)

✓DUO (Facet)

✓Cito (portal)

✓Examenloket (ingang voor alle vragen)

✓VO-raad (protocollen en checklisten)

Buiten de school



Pauze



Schoolexamen
Inrichting PTA en examenreglement

• Profielmodulen: mag in SE

• Keuzevakken: moet in SE

• Stage
o Handelingsdeel

o Praktische opdracht

• Kunstvakken incl. CKV en LO
o Eindbeoordeling

o Hoe beoordeel je losse onderdelen?

o Wat te doen bij onregelmatigheden?

• Maatschappijleer
o Eindcijfer

o Gouden herkansing?



Schoolexamen
Herkansingen

• Regeling in examenreglement

• Wat is herkansbaar

• Verschillende categorieën?
o Beroepsgericht

o AVO-vakken

o Maatschappijleer

• Afname

• Verwerking LAS



Schoolexamen
Op- en afstroom

• Welke mogelijkheden zijn er

• Opnieuw beoordelen of opnieuw maken

• Consequenties voor afname CSPE



Pauze



Protocollen
Planning

• Wanneer plan je SE en keuzevakken?

• Wanneer neem je CSPE af?

• Wanneer plan je BB/KB-flex?



Protocollen
CSPE-afname

• Voorbereiding van examens

• Afstemmen afdelingen

• Gebruik van Cito-portal vs. Examenblad 

• Geheimhouding

• Inrichting Wolf 



Protocollen
Flexibele digitale examens

• Systeemtest (FT-examen)

• Inrichting Facet (via LAS?)

• Keuzevrijheid voor kandidaten

• Inhaalmomenten

• Interne tweede correctie

• Herkansingen

• Uitslag tweede tijdvak



Collegiale consultatie (1)
Werk in drietallen. Deel met elkaar op welke school je werkt en wat de website is.

1. Zoek op de website naar het PTA. Is het gemakkelijk vindbaar?

2. Formuleer vragen over de vormgeving en inhoud van het PTA.

3. Stel en beantwoord elkaars vragen zonder oordeel te geven.

De derde persoon stelt een aanbeveling op voor het PTA voor komend schooljaar.



Collegiale consultatie (2)
Werk in drietallen. Deel met elkaar op welke school je werkt en welke profielen jullie aanbieden.

1. Waar loop jij op school tegen aan in de organisatie van de examens?

2. Welke tip zou jij andere scholen geven?



Wij zijn PLEXS

Van, voor en door de examensecretarissen van Nederland! 
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