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Voortgezet Onderwijs

Nr. 391 Brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 januari 2019
De kracht van het Nederlandse onderwijsstelsel rust mede op een sterke autonomie voor scholen
waarbij de kwaliteit van het onderwijs geborgd is door stevige ijkpunten. Het eindexamen – dat
bestaat uit het school- én het centraal examen – is een dergelijk ijkpunt. Met deze brief informeer ik
u over de staat van het eindexamen en de verbetering daarvan.
Elk jaar stuur ik uw Kamer een brief met de resultaten van de eindexamens en de lopende acties met
betrekking tot de versterking van het centraal examen. […]
[…]
Signaal CvTE over knellende cesuur bij een aantal centrale examens
Het CvTE heeft mij geïnformeerd over een bijzondere situatie die zich voordoet in de uitvoering van
een aantal centrale examens. Het CvTE signaleert dat bij het centraal examen Frans en Duits havo er
zich, ondanks dat het op zich valide examens betreft, er een te groot verschil is ontstaan (in
negatieve zin) tussen de vaardigheid van de leerlingen en de vaardigheid die nodig is voor het
behalen van een voldoende bij die examens.1 Het resulteert voor de genoemde examens in een
situatie waarbij er elk jaar een grote groep leerlingen lage cijfers haalt. Het gemiddeld cijfer voor
deze vakken is structureel lager dan voor andere vakken. Dit vind ik een onwenselijke situatie voor
zowel de leerlingen als voor de positie van deze vakken. Het CvTE geeft aan dat het handhaven van
de huidige cesuur voor Frans en Duits havo op de langere termijn niet reëel is. In voorkomende
gevallen is het aan het CvTE om te komen tot een analyse van de mogelijkheid en wenselijkheid om
de eisen aan de veranderde vaardigheid van de kandidaten aan te passen. En om te onderzoeken wat
de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn.2 Totdat er meer inzicht is in mogelijke oorzaken en
oplossingsrichtingen hanteert het CvTE de huidige cesuur en werkwijze. Het onderzoek vindt plaats
in 2019, waarbij de uitkomsten in de tweede helft van het jaar worden verwacht. Over de uitkomsten
van dit onderzoek ga ik met uw Kamer in gesprek.
[…]
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De cesuur is het aantal scorepunten dat de grens aangeeft tussen een voldoende en onvoldoende.
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Regeling omzetting scores in cijfers centraal examens en rekentoets VO 2016

