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Het gebeurt niet vaak dat er een kritische beschouwing op 

de centrale examens wordt gepubliceerd die zo omvangrijk 

en concreet is. De auteurs – beiden leraar in hart en nieren 

– geven een opsomming van inhoudelijke fouten in het 

examen, de grote rol van de taal bij elk vak, de te lange exa-

mens en de onwenselijke stress bij leerlingen, het niet aan-

sluiten op de syllabus van het betreffende vak, het gebrek 

aan representativiteit van de ‘echte kern’ van het vak, de 

rigiditeit van beoordelingsmodellen, maar ook de multi-

interpreteerbaarheid ervan, het gebrek aan transparantie 

bij het vaststellen van de N-term, de onvrede over de 

manier waarop reacties uit het veld door Cito en CvTE 

(College van Toetsen en Examens) tegemoet getreden wor-

den en het gebrek aan tijd en beloning voor de vele uren 

die de eerste en tweede correctie kosten. Het document 

lijkt geboren te zijn uit een zich cumulerende onvrede over 

het gehele systeem van examinering. Evers en Van der 

Wateren willen komen tot een nieuwe, duurzame aanpak 

van de eindexamens en doen daar ook voorstellen voor. 

Een van de meest in het oog springende is om curriculum-

ontwikkeling en examinering – nu nog gescheiden verant-

woordelijkheden van respectievelijk SLO en Cito – onder 

te brengen in een instituut waarin leraren en schoolleiders 

grote verantwoordelijkheid dragen. U vindt het hele docu-

ment en het vervolg erop op www.toetsmagazine.nl/eind-

examen. Hier treft u ook een link naar alle concrete kri-

tiekpunten op de verschillende examens aan, iets wat wij 

in dit artikel niet meer zullen herhalen.

HOE IS DE ONTVANGST GEWEEST VAN JULLIE 
DOCUMENTEN? IN WELKE MATE WORDT HET 
GEVOEL VAN ONVREDE EN FRUSTRATIE GEDEELD? 
‘De twee stukken die we daarover schreven, zijn samen 

meer dan 4000 keer gelezen. Daarmee horen ze tot de best 

gelezen stukken van dit jaar. Zowel de commentaren op de 

blog als de talloze tweets over de stukken laten zien dat 

veel leraren onze bezwaren tegen de examens delen.

Het is jammer dat de kritiek van veel collega’s snel ver-

stomt wanneer de N-termen bekend zijn en de schade 

enigszins meevalt. Dan blijkt het merendeel van de leerlin-

gen met redelijke cijfers te slagen en kan het CvTE zeggen 

dat de examens weer beter gemaakt zijn dan vorig jaar. 

Maar dat ‘betere resultaat’ is tot stand gekomen doordat de 

lage scores werden gecorrigeerd door hoge N-termen. Dan 

worden de diploma’s uitgereikt, iedereen blij, we gaan op 

vakantie en al het leed is weer voor een jaar vergeten. Met 

de stukken die we schrijven, met dit artikel en de stukken 

die nog volgen, willen we het onderwerp in de aandacht 

houden.’

OP WELKE MANIER KRIJGT JULLIE AANKLACHT 
VERDER IMPACT, BEHALVE DAT HET VEEL 
REACTIES OPROEPT?
‘Direct nadat ons eerste stuk verscheen, zijn we uitgeno-

digd door Kamerleden om onze standpunten toe te lichten. 

Dat heeft ertoe geleid dat Karin Straus (VVD) en Joyce 

Vermue (PvdA) vragen hebben gesteld aan Staatssecreta-

ris Dekker en een motie hebben ingediend waarin de rege-

ring wordt gevraagd ‘het CvTE op te dragen om actief te 

werken aan een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld via de 

principes van co-creatie, met meer transparantie en gro-

tere betrokkenheid van individuele vakdocenten.’ Die 

motie is aangenomen. Dat komt al enigszins tegemoet aan 

onze wensen. We blijven in overleg met de vaste Kamer-

commissie voor Onderwijs om onze voorstellen te verwe-

zenlijken.

Wat ons betreft is de motie-Straus nog te vrijblijvend. Het 

CvTE kan zeggen dat ‘grotere betrokkenheid van individu-

ele vakdocenten’ niet nodig is omdat de examenvragen al 

worden gemaakt door vakdocenten. Het gaat er niet om 

dat individuele docenten in de vaststellingscommissies 

vragen kunnen indienen, terwijl het CvTE (uitgevoerd 

door Cito) de regie heeft. Wij willen dat leraren de regie 

hebben over doel, inhoud en uitvoering van de examens. 

We zouden dan ook graag zien dat de Kamer zich uit-

spreekt over ons voorstel om de curriculumontwikkeling 

en toetsing/examinering onder te brengen in één overkoe-

pelend instituut.

Eind oktober hebben we een gesprek met Pieter Hendrik-

se, voorzitter van het CvTE. De voorwaarden voor dat 

gesprek zijn niet erg gunstig nadat hij in een interview in 

Trouw (16 juni) zei: ‘Het is net voetbal, de examens worden 

WAAROM IS HET EXAMEN VOOR JULLIE ZO’N 
BELANGRIJK ISSUE? 
‘Een goed examen sluit aan bij een curriculum dat is  

ontwikkeld vanuit een heldere visie op goed onderwijs. 

Het toetst wat leerlingen van dat curriculum hebben 

geleerd. Maar door het ontbreken van een onderwijs-

pedagogische visie – ‘waartoe dient onderwijs?’ (de vraag 

die Gert Biesta in zijn werk voortdurend stelt) – wordt de 

inhoud van ons onderwijs voornamelijk bepaald door de 

toetsers, Cito en CvTE. In feite is wat wij onderwijzen dat 

wat op de eindtoets en het eindexamen wordt gevraagd. 

De uitgevers van methoden spelen daarop in en zo is de 

cirkel rond; leraren zijn de uitvoerders van beleid dat door 

anderen wordt bepaald en waarop zij nauwelijks of geen 

invloed hebben. Dat is niet wat de auteurs van ‘Het Alter-

natief’ en ‘Flip the System’ voor ogen stond.

Onderwijs2032 (het ‘Rapport Schnabel’) is een poging  

om een nieuw curriculum te ontwikkelen om kinderen  

‘zo goed mogelijk voor te bereiden op de samenleving  

en arbeidsmarkt van 2032’. Een stap in de goede  

richting, maar ook hier ontbreekt een duidelijke visie  

op goed onderwijs. Bovendien wijdt het rapport geen 

woord aan toetsing. Dat is riskant en zonder meer een 

gemiste kans.’

Kort na de centrale examens van het vorige schooljaar verscheen een uitgebreid document, 
geschreven door leraren Dick van der Wateren en Jelmer Evers. Het document was een aanklacht. 
Een zeer kritische verhandeling over de kwaliteit van de examens, het gebrek aan transparantie in 
het proces en de manier waarop leraren betrokken en gefaciliteerd worden. We spreken met een 
van de auteurs, Dick van der Wateren.
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bij iedereen aan de keukentafel besproken en iedereen 

heeft er verstand van.’ Het lijkt ons handiger als de kritiek 

van ervaren examendocenten iets serieuzer genomen 

wordt. Anders komen we geen steek verder.

De ervaringen van collega’s die in het verleden met hun 

klachten bij het CvTE aanklopten, zijn ook al weinig 

bemoedigend. Die werden, naar hun ervaring, afgescheept 

met uitvoerige verhandelingen over de geweldige proce-

dures die het CvTE volgt. Op hun kritiek werd niet inge-

gaan, of die werd afgedaan als onbelangrijke fouten die 

door de procedures werden gecorrigeerd. Hoe dat gebeurt, 

is nog steeds niet helder. Wij hebben de stellige indruk dat 

de N-termen dienen om achteraf al te grote uitschieters in 

de examenresultaten op te vangen. Dat wordt overigens 

door het CvTE in alle toonaarden ontkend.’

IN DEZE EDITIE VAN TOETS HEBBEN WE HET VEEL 
OVER KANSENGELIJKHEID IN ONS ONDERWIJS-
STELSEL. RAAKT DEZE KWESTIE OOK AAN DIT 
THEMA, WAT JOU BETREFT? 
‘Dan kan ik het beste René Kneyber citeren, die in een stuk 

van Anja Vink in De Correspondent (zie voor link www.

toetsmagazine.nl/eindexamen) constateert dat ‘de praktijk 

van papieren examens bij mavo, havo en vwo en de digi-

tale examens bij vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte 

leerweg ongelijkheid in de hand werkt. Door de geheim-

houding ontbreekt de hoognodige controle van de tweede 

correctie, het advies van de beroepsvereniging en het 

onderlinge overleg van leraren op een school die wel 

papieren examens heeft. Het gevaar bestaat dat de vmbo-

basis- en -kaderexamens een eigen norm krijgen waar nie-

mand meer zicht op heeft.’ Met andere woorden, juist de 

zwakste groep heeft de minst transparante en compleet 

ontoereikende kwaliteitscontrole.’

TWEE VRAGEN OVER JULLIE VOORSTELLEN. OP 
DE EERSTE PLAATS. ALS WE NIET KUNNEN 
VERTROUWEN OP DE KWALITEIT VAN TOETSEN 
DIE GEMAAKT WORDEN DOOR TOETSEXPERTS, 
OP WIE KUNNEN WE ONS DAN WEL VERLATEN? 
WIE KAN ER DAN WEL TOETSEN MAKEN DIE 
TOETSEN WAT ER GETOETST MOET WORDEN EN 
DAT DOEN OP EEN BETROUWBARE MANIER? 
‘Het punt is dat we ons niet op iemand moeten ‘verlaten’. 

Dat is me te passief. We moeten juist zorgen dat glashelder 

is wie op welke manier de examens samenstellen, wat hun 

deskundigheid is, welke onderdelen van de curricula op 

welke manier worden getoetst, hoe en op welke momenten 

beslissingen worden genomen over N-termen en andere 

kritische parameters. Daar willen wij leraren met onze 

neus bovenop zitten. Het gaat dus om democratische con-

trole van een vitaal onderdeel van ons onderwijs. Ik ben 

erg voor vertrouwen, maar je kunt mensen pas vertrou-

wen als je ze kent en weet wat ze waard zijn. Het probleem 

is dat Cito sinds 1999 is geprivatiseerd waardoor democra-

tische controle zoals wij die voorstaan moeilijk is. Ook SLO 

(ontwikkelt en toetst leerplannen voor het onderwijs) staat 

op afstand van de overheid, wat het lastig maakt om hun 

invloed op de ontwikkeling van een nieuw curriculum 

(Onderwijs2032) te controleren.

Wij zijn ervoor beide organisaties, die in belangrijke mate 

de inhoud van ons onderwijs bepalen, samen te brengen 

onder één koepel of in één instituut – bijvoorbeeld een 

Lerarenraad – waarin leraren, lerarenorganisaties (inclu-

sief schoolleiders), lerarenopleiders en onderwijsonder-

zoekers een grote stem en verantwoordelijkheid krijgen. 

Dat kan betekenen dat de verzelfstandiging van beide 

organisaties wordt teruggedraaid.’

EÉN INSTITUUT, VERANTWOORDELIJK VOOR 
ZOWEL HET CURRICULUM ALS DE EXAMINERING. 
WORDT ZO’N INSTITUUT DAN NIET VEEL TE 
INVLOEDRIJK, MET GEVAAR VOOR NAAR- 
BINNEN-GEKEERDHEID EN JUIST EEN GEBREK 
AAN TRANSPARANTIE? IS HET NIET JUIST GOED 
ALS TWEE APARTE INSTITUTIES ELKAAR SCHERP 
HOUDEN? 
‘Wij eindigden beide stukken met: In plaats van een sys-
teem waarin iedereen los van elkaar opereert en niemand 
zijn verantwoordelijkheid neemt, creëren we samenhang, 
eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van ons onderwijs. Juist door zo’n instituut onder verant-

woordelijkheid van één, nog op te richten, Lerarenraad te 

brengen kan er samenhang ontstaan. Er is altijd het risico 

dat dat weer een log, ondoorzichtig machtsblok wordt. 

Daarom heeft Jelmer Evers voor wat betreft de ontwikke-

ling van het curriculum voorgesteld om een structuur op 

te zetten waarbij het curriculum niet een voor jaren vast-

gelegd gegeven is, maar een ‘permanente beta’. Dat wil zeg-

gen dat het curriculum, net als open source software, 

voortdurend door de gemeenschap wordt vernieuwd. Dat 

werkt als we een goed netwerk opbouwen van betrokken 

leraren die voortdurend feedback geven. Het ligt voor de 

hand het curriculum en toetsing te koppelen en in alle 

openbaarheid duurzaam te ontwikkelen.’

TOT SLOT: IS ER IETS WAT JULLIE OP DIT 
MOMENT AAN LERAREN ZOUDEN WILLEN  
ZEGGEN OF VRAGEN? 
‘Ja. Heel simpel. Laat nieuwe ontwikkelingen niet passief 

over je heen komen. Informeer je. Denk mee. Word onder-

deel van een netwerk van leraren. Laat van je horen!’   

Dick van der Wateren is leraar natuurkunde, nlt en leerlingbegeleider. 

Hij publiceert over onderwijs in blogs, artikelen en boeken.   

Dit schooljaar nemen de eerste scholen hun vertrouwde  
toetsen af in een nieuwe, gebruiksvriendelijke omgeving.
 
Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van  
toetsing bevat deze nieuwe omgeving de volgende functionaliteiten:
•  Een modern dashboard met overzicht van de recent  

gemaakte en ingeplande toetsen.
•  Het toetsplan: een praktische planner waarmee u eenvoudig  

kunt aangeven welke toets in welke periode wordt afgenomen.
•  Een overzicht van de resultaten per toets of per leerling,  

gemakkelijk in te zien en te exporteren naar csv of pdf.
•  Een duidelijk inzicht in de voortgang van de leerlingen in  

relatie tot de norm en benchmark.

Wilt u meer weten over de vernieuwing van de TOA? 
Bel dan Stephanie Drenth, 0345 - 65 66 85.

DE TOA WORDT 
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