
Reactie internetconsultatie besluit 
Staatsexamen 2023 
Dit is een gezamenlijke inzending van Oudervereniging Balans, JongPit, Ieder(In), LAKS en Ouders & 

Onderwijs.  

Wij vinden het net als de regering wenselijk dat alle staatsexamenkandidaten, die in de jaren 2020, 

2021, 2022 zijn gestart met het staatsexamen (middels het behalen van certificaten) en in 2023 (of 

later) een diploma kunnen behalen, alsnog worden gecompenseerd. Dit vanwege de uitbraak van de 

COVID-19 pandemie die een grote impact had op de voorbereiding op het eindexamens. Ook zijn het 

veelal leerlingen die, onder andere vanwege hun handicap, (chronische) ziekte of aandoening, extra 

ondersteuning in hun onderwijsloopbaan nodig hebben. Het is daarnaast belangrijk dat de 

herkansingsmogelijkheden voor staatsexamenkandidaten structureel worden uitgebreid en zien de 

plannen in de Verbeteragenda Staatsexamens VO graag tegemoet.  

Bij de voorgestelde wijzigingen hebben we drie opmerkingen en aandachtspunten:  

1. Herkansing mogelijk voor alle examenvakken 

Staatsexamenkandidaten die in 2023 (en de daaropvolgende jaren, totdat er herkansingen kunnen 

worden geboden aan alle certificaatkandidaten) opgaan voor een diploma en in eerste instantie 

niet geslaagd zijn, krijgen het recht op het herkansen van alle (of enkele) onderdelen van 

maximaal twee vakken uit het jaar waarin ze opgaan voor het diploma mits zij door middel van 

een herkansing alsnog kunnen slagen.  

De herkansingsmogelijkheid wordt nu beperkt tot de vakken waarop men in 2023 examen doet. 

We pleiten ervoor dit te verbreden tot alle vakken die meetellen voor het diploma, dus ook voor 

de vakken die in een eerder jaar zijn afgerond. De reguliere examenkandidaten (die gespreid 

examen hebben gedaan) hebben wel de mogelijkheid gehad om alle vakken, in de verschillende 

jaren, te herkansen. Soms kan een hoger cijfer halen voor een vak ook een mogelijkheid zijn om 

een diploma te behalen in plaats van een onvoldoende omzetten naar een voldoende. Daarnaast 

vinden wij ook dat herkansen van het profielwerkstuk mogelijk moeten zijn als een van de 

herkansingsmogelijkheden. 

 

2. Hoogste resultaat geldt 

Indien een kandidaat opnieuw opgaat voor een vak wordt namelijk altijd het laatste resultaat bij 

de uitslagbepaling betrokken. 

Over het algemeen geldt bij een herkansing het hoogste cijfer en niet het laatste resultaat. Zo ook 

voor het centraal examen: Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder 

afgelegde centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. Wij vinden dat dit 

ook voor de staatsexamenkandidaten die een herkansing maken zo moet zijn.  

 

3. Verlengen looptijd 

Ten aanzien van de uitgebreide herkansingsregeling geldt dat deze maatregel nadrukkelijk van 

tijdelijk aard is, bedoeld om de periode te overbruggen totdat er voor alle kandidaten van het 

staatsexamen een herkansingsmogelijkheid is en niet alleen voor diplomakandidaten.  

De korte looptijd van de overbruggingsregeling maakt het noodzakelijk en rechtvaardig dat de 

uitgebreide herkansingsregeling die nu ontwikkelt wordt in de Verbeteragenda Staatsexamens al 

voor volgend schooljaar, dus in 2024 geldt. Kan de minister dit garanderen? Anders is een langere 

looptijd van deze overbruggingsregeling nodig. Want wat als je in 2021 of 2022 je eerste 



certificaat hebt behaald en in 2024 opgaat voor een diploma?  

De aangepaste uitslagbepaling geldt alleen voor het staatsexamen 2023. Leerlingen die begonnen 

zijn aan hun staatsexamen in coronajaren (2020 t/m 2022) en na 2023 hun diploma halen, hebben 

hiermee geen recht op de duimregeling. Ook hiervoor verzoeken wij de looptijd te verlengen.  

 

Tot slot pleiten wij voor tijdige en heldere communicatie over deze overbruggingsregeling en de 

voorwaarden zodat alle staatsexamenkandidaten weten waar ze aan toe zijn. De regeling is complex 

en kan tot verkeerde interpretaties of misverstanden leiden. In een stroomschema zou dit 

bijvoorbeeld helder gecommuniceerd kunnen worden. De kandidaten die zelfstandig, zonder 

school(inschrijving), een diploma via het staatsexamen willen behalen, mogen daarbij niet vergeten 

worden.  

 

 

 

 

 

 


