
 

 

 

 

Scheiding van opleiden en examineren in Nederland 
en omringende landen 

Overzicht per land – Het algemeen voortgezet onderwijs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. J.B. Kuhlemeier 



   2

1 Vlaanderen 
  

1.1 Onderwijs en examinering in het algemeen voortgezet onderwijs 
 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
Het voltijds secundair onderwijs omvat drie graden, vier onderwijsvormen en verschillende 
studierichtingen. Een graad beslaat twee opeenvolgende schooljaren. In de eerste graad 
kiezen de leerlingen nog niet voor een bepaalde onderwijsvorm of studierichting. Alle 
leerlingen krijgen er met uitzondering van enkele keuzevakken eenzelfde basisvorming. Het 
tweede leerjaar van de eerste graad bereidt de leerling voor om bij de overstap naar de 
tweede graad te kiezen voor de studierichting in één van de vier onderwijsvormen (zie 
hierna). De eerste graad wordt afgesloten met het getuigschrift eerste graad secundair 
onderwijs. Daarvoor is een gunstig advies nodig van de klassenraad (zie hierna). 
 
Tweede fase algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Vanaf de tweede graad worden vier onderwijsvormen onderscheiden, die verder zijn 
onderverdeeld in studiegebieden, waarbinnen een leerling kan kiezen voor een bepaalde 
studierichting. De vier onderwijsvormen zijn:  

• het algemeen secundair onderwijs (ASO): hier wordt de nadruk gelegd op een brede 
theoretische vorming die vooral een stevige basis biedt voor het vervolgonderwijs.  

• het kunstsecundair onderwijs (KSO): een algemene, brede vorming wordt gekoppeld 
aan actieve kunstbeoefening. Na het KSO kan de jongere een beroep uitoefenen of 
overstappen naar het hoger onderwijs.  

• het technisch secundair onderwijs (TSO): de aandacht gaat vooral naar algemene en 
technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan de jongere een beroep uitoefenen of 
verder studeren in het hoger onderwijs. Bij de opleiding horen ook praktijklessen.  

• het beroepssecundair onderwijs (BSO): dit is een praktische onderwijsvorm waarin 
jongeren een specifiek beroep leren, terwijl zij ook algemene vorming ontvangen.  

 
Na het tweede jaar van de derde graad ASO, TSO, KSO, of na het derde jaar van de derde 
graad BSO, krijgt de leerling het diploma secundair onderwijs. Met een diploma secundair 
onderwijs heeft de jongere (vrijwel) onbeperkt toegang tot het hoger onderwijs. In theorie is 
het daarbij om het even in welke school, onderwijsvorm of studierichting het diploma is 
behaald. Na het tweede jaar van de derde graad van het BSO ontvangt de leerling geen 
diploma, maar een studiegetuigschrift.  
 
In de derde graad wordt de specifieke vorming verfijnd met het oog op de uiteindelijke 
beroepskeuze of eventuele studieplannen in het hoger onderwijs.  
 
Deeltijds secundair onderwijs 
Naast het voltijds secundair onderwijs bestaat voor jongeren vanaf de leeftijd van 15 of 16 
jaar de mogelijkheid om over te stappen naar een deeltijds systeem. Ze kunnen hiervoor 
onder meer een opleiding volgen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). Dat 
wordt georganiseerd in Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) die zijn verbonden aan een 
school voor gewoon secundair onderwijs. De studiebewijzen in het deeltijds beroepsonderwijs 
zijn gericht op directe tewerkstelling. Ze zijn niet gelijkwaardig met het diploma secundaire 
onderwijs.  
 
Leerovereenkomst 
Leerlingen die een praktische opleiding wensen voor een beroep als zelfstandige, kunnen 
een leerovereenkomst afsluiten met een ondernemer-opleider. De leerovereenkomst voorziet 
in vier dagen praktijkopleiding bij een kleine of middelgrote onderneming (KMO) of 
zelfstandige en in één dag theoretische vorming per week. Wie op het einde van de opleiding 
slaagt, ontvangt een getuigschrift leertijd.  
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1.2  Examinering en afstand tot het onderwijs 
 

1.2.1 Interne versus externe examinering 
Geen centrale examens 
Vlaanderen kent geen verplichte centrale examens. Een van de redenen is dat men het 
onderwijs uitdrukkelijk beschouwd als meer dan opleiden en onderwijzen. Een school moet 
ook eigen waarden, attituden en overtuigingen bijbrengen. Dit zijn aspecten die zich moeilijk 
lenen voor exacte outputmeting. De overheid treedt recentelijk meer terug ten gunste van 
meer lokale vrijheid van het onderwijs vanuit de overtuiging dat kwaliteit in de plaatselijke 
context verankerd is. De school wordt gezien als een systeem waarin factoren van diverse 
aard op elkaar inspelen zodat er een eigenheid ontstaat. Scholen verschillen in deze visie per 
definitie in hun context, input, output en processen van leren en onderwijzen. Gezien de grote 
mate van vrijheid op het terrein van het curriculum en de toetsing en examinering worden 
verschillen tussen scholen in ruime mate toegestaan.  
 
Inrichtende machten 
De inrichtende machten (schoolbesturen) mogen in Vlaanderen zelf hun evaluatiemethodes 
kiezen. De overheid stelt, met uitzondering van enkele basisregels, geen eisen aan de 
leerlingenbeoordeling. Scholen zijn wel verplicht om de prestaties van hun leerlingen 
regelmatig te evalueren. Hoewel het wettelijk niet verplicht is schoolexamens te organiseren, 
doet bijna elke secundaire school dat. Een leerjaar wordt afgesloten met een 
oriënteringsattest, een getuigschrift, een studiegetuigschrift of een diploma. In de regel 
gebeurt dit via toetsen en proefwerken (examens) onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de school. Het materiaal voor de schoolexamens wordt door de leraren 
zelf ontwikkeld. De school heeft een grote vrijheid in het bepalen wanneer en hoe deze 
examens worden afgenomen. De beoordeling van het werk van de kandidaten is in handen 
van de eigen docent. De rollen van docent en beoordelaar vallen in Vlaanderen dus volledig 
samen.  
 
Klassenraad 
De autonomie van de klassenraad bij de beoordeling van leerlingen is een van de pijlers van 
het Vlaamse onderwijssysteem. De klassenraad bestaat uit de directeur en alle leraren die 
aan de betrokken leerling lesgeven. Elke klassenraad moet op regelmatige tijdstippen een 
intellectuele, sociale en morele evaluatie van elke leerling opstellen en daaruit pedagogische 
conclusies trekken. Ook presentaties en werkstukken kunnen - al of niet verplicht - deel 
uitmaken van de evaluatie. De klassenraad beslist of een leerling overgaat naar het volgende 
leerjaar en of deze al dan niet slaagt, d.w.z. of een leerling in voldoende mate de 
doelstellingen heeft bereikt die in het leerplan zijn opgenomen. De klassenraad houdt daarbij 
rekening met de schoolloopbaan van de leerling, de tussentijdse en de eindevaluatie, de 
informatie van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de gesprekken met ouders en 
leerling. Op veel scholen zijn de beoordelingsvormen onder leraren een onderwerp van 
discussie, onder meer over het belang van de summatieve evaluatie, de rol en het volume 
van examens en het gebruik van de examens op het einde van het jaar om te beslissen of 
een leerling naar een hoger jaar mag overgaan (Devos & Vanderheyden, 2005). 
 

1.2.2 Voorbeelden van afstand tussen opleiden en examineren 
Experimenten kwalificeren, modulariseren en flexibiliseren  
Leerlingen kunnen hun kennis, vaardigheden en competenties op verschillende manieren 
ontwikkelen. Dat kan onder meer door middel van het reguliere sterk voorgeprogrammeerd 
onderwijs, via het werken in de beroepspraktijk (baantjes) of via individuele studie thuis. In 
een leerwegonafhankelijk examensysteem doet het er niet toe hoe en waar een kandidaat het 
geleerde verworven heeft. Wat vooral telt, is dat hij of zij het geleerde kan aantonen. Dit 
betekent dat de leerling onafhankelijk van de gekozen leerweg getoetst en beoordeeld wordt. 
Door leerweg en examineren los te koppelen, worden maatwerk en flexibilisering van de 
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examinering mogelijk. Het wordt makkelijker om in te spelen op verschillen tussen leerlingen 
in bijvoorbeeld studietempo, vaardigheidsniveau, leerstijl en voorkeur voor afnamelocatie. 
Kenmerkend voor een leerwegonafhankelijk examensysteem is dat de kandidaat het tijdstip, 
de inhoud, het niveau, de vorm en/of de locatie van de examinering meer zelf kan bepalen. 
Modulering van opleiding en examinering biedt kandidaten meer mogelijkheden om hun leer- 
en examenroute onafhankelijk van de opleiding vorm te geven. In het beroepsgerichte 
secundair onderwijs wordt reeds enkele jaren geëxperimenteerd met modularisering van het 
onderwijsaanbod en flexibilisering van de examinering. In het modulair BSO bestaan geen 
graden of leerjaren, maar studiegebieden. Voor elk studiegebied is een opleidingsstructuur 
ontworpen bestaande uit afzonderlijke leerstofpakketten. Deze modules leiden tot aparte 
(deel)certificaten die door de overheid erkend zijn. In het modulair onderwijs is het mogelijk 
dezelfde studiebewijzen te behalen als in het lineair systeem. Zo wordt geprobeerd 
verschillende doelen te bereiken: een toename van de pedagogisch-didactische kwaliteit van 
het onderwijs, een beter welbevinden bij de leerlingen, een daling van het aantal 
ongekwalificeerde schoolverlaters, een doorzichtiger onderwijsaanbod, een betere 
afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt, en een goede voorbereiding op levenslang 
en levensbreed leren. 
 

1.2.2.1    EVC in het leerplichtonderwijs 
Erkenning van verworven competenties (EVC) veronderstelt een zekere mate van 
leerwegonafhankelijkheid. In een EVC-procedure doet het er immers niet toe waar of hoe een 
competentie verworven is, zolang de kandidaat de competentie maar kan aantonen. Het 
Vlaamse ministerie van onderwijs wil er niet langer aan voorbijgaan dat sommige mensen al 
competenties hebben verworven voor ze een opleiding starten. In Vlaanderen wordt gewerkt 
aan een eenduidige kwalificatiestructuur waarin ook de opleidingen voor leerplichtonderwijs 
passen. De kwalificaties die de verschillende opleidingsverstrekkers uitreiken, zouden 
daardoor één samenhangend geheel kunnen vormen. Voor het volwassenenonderwijs en het 
hoger onderwijs wordt voor erkenning van verworven competenties (EVC) een regeling 
uitgewerkt. Of dat ook nodig is voor het leerplichtonderwijs, wil het ministerie nog verder 
onderzoeken. 
De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) ziet EVC in het secundair onderwijs als een instrument om 
leertrajecten te verkorten (Vlor, 2003).1Volgens de raad vinden jongeren het zelf erg 
belangrijk dat hun competentie serieus wordt genomen en ten volle gewaardeerd. Het proces 
van erkennen van competenties moet uitmonden in een beoordeling waarbij de 
kwaliteitsstandaarden (i.c. de eindtermen en leerplannen) van het ontvangende onderwijs het 
referentiekader vormen. De Vlor wil hiervoor onder meer een portfolio gebruiken waarin de 
student de competenties presenteert. De inhoud dient te worden beoordeeld door meerdere 
beoordelaars, al dan niet na een reeks proeven. De beslissing tot studieduurverkorting is een 
groepsbeslissing van de klassenraad. Voor het leerplichtonderwijs kan deze werkwijze alleen 
invloed hebben op de toelating tot bepaalde opleidingen. De Vlor beschrijft randvoorwaarden 
en pleit voor een ondersteunend beleid door de overheid.  
De Vlor wijst er echter op dat erkenning van verworven competenties voor leerplichtige 
leerlingen beperkingen heeft (Vlor, 2003). Jonge mensen hebben nog weinig leefervaring. 
Ten tweede is er de eigen opdracht van het leerplichtonderwijs dat jongeren een brede en 
volwaardige vorming aanbiedt. Het leerplichtonderwijs bereidt jongeren voor op een brede en 
harmonische persoonsontwikkeling, op een actieve en kritische deelname aan het 
maatschappelijk leven en legt de basis voor verdere studie of voor een intrede in het 
beroepsleven. Het secundair onderwijs biedt jongeren daarom persoonlijke, sociale, culturele 
en, in voorkomend geval, arbeidsmarktgerichte vorming. Tot slot wijst de raad erop dat de 
peer group belangrijk is voor het welbevinden van leerlingen en dus ook indirect voor de 
kwaliteit van hun leerprocessen. Het is voor jonge mensen belangrijk te kunnen functioneren 
in een groep en daar sociale steun van te krijgen. Daarom acht de raad een doorgedreven 
                                                 
1 De Vlor geeft enkele voorbeelden van ervaringen van leerlingen in het secundair onderwijs 
die aanleiding kunnen geven tot EVC. Via het deeltijds kunstonderwijs hebben heel wat 
jongeren een brede muzische vorming gekregen. Daarnaast verwerven jongeren 
competenties op een non-formele wijze: in het bedrijf van hun ouders, het internet biedt een 
breed spectrum aan informatie, in jeugdverenigingen kunnen ze heel wat sociale 
vaardigheden oefenen. Sommige jongeren zijn autodidact op het vlak van ICT-vaardigheden.  
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individualisering van leertrajecten niet wenselijk. Ondanks deze beperkingen vindt de raad dat 
het secundair onderwijs, binnen de eigen opdracht als leerplichtonderwijs, beter kan en moet 
inspelen op de competenties die jongeren al hebben. Dit kan door meer gedifferentieerde 
onderwijsleersituaties te organiseren (bijv. een eigen opdracht in de klas) of binnen de 
gewone studievoortgang in een jaarklassensysteem. Dit betekent niet dat jongeren uit de 
leergroep worden gehaald maar wel dat ze opdrachten krijgen die aansluiten bij hun 
beginniveau. Scholen nemen op dit vlak al initiatieven, deze zouden systematischer moeten 
worden uitgebouwd. Ook voor leerlingen die een jaar moeten overdoen, zullen meer 
gedifferentieerde onderwijsleersituaties motiverender zijn. Bij leerprocessen zou het 
secundair onderwijs sterker in de verf moeten zetten wat iemand al kan in plaats van uit te 
gaan van wat iemand nog niet kan. Een tweede meerwaarde van EVC voor het secundair 
onderwijs is de mogelijkheid om de verworven competenties te benutten in het kader van 
studiekeuzebegeleiding en in het kader van flexibelere toegang.  
 

1.2.3 Voorbeelden van volledige ontkoppeling van opleiden en examineren 
 
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 
Voor leerlingen die de middelbare school niet hebben afgemaakt en niet terugwillen naar 
school bestaat de mogelijkheid om examens af te leggen bij de Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap (vroeger de Middenjury geheten).  Kandidaten bereiden zich op de 
examens voor door de leerstof zelf en/of met de hulp van anderen te bestuderen. Dit kan in 
de vorm van privé-onderwijs, volwassenenonderwijs of schriftelijke cursussen, bijvoorbeeld 
Begeleid Individueel Studeren (BIS). Er zijn geen deelnamevoorwaarden qua vooropleiding, 
diploma of kennis. Sinds september 2002 is de leeftijd verlaagd van elf naar negen jaar voor 
de deelnemers. Op die manier wil men hoogbegaafde leerlingen de mogelijkheid bieden 
reeds op jongere leeftijd een getuigschrift of dipoma te behalen  Er is een inschrijvingsgeld 
van vijftien euro per examenperiode verplicht. De diploma’s zijn evenveel waard als die van 
een gewone school. De examens worden meestal georganiseerd in Brussel. De 
Examencommissie biedt onder meer de getuigschriften voor de eerste en tweede graad 
secundair onderwijs en de vier diploma’s voor het secundair onderwijs (algemeen, 
beroepssecundair, technisch en kunstsecundair onderwijs) aan. Men kan zich inschrijven 
voor een volledig examen (alle vakken in één afnamesessie) of voor een gedeeltelijk examen 
(spreiding van de vakken over meerdere sessies). Kandidaten krijgen voor die vakken 
vrijstelling in de volgende sessies, maar de deelcertificaten hebben geen civiel effect.  
 

1.3 Aspecten en effecten van examinering 
  

1.3.1  Toezicht en ondersteuning 
Kwaliteitsbewaking en -bevordering in het Vlaamse onderwijs steunt op tenminste vier pijlers 
(Verhoeven, 2001): 
• de eindtermen als een maatschappelijk verankerd referentiekader voor kwaliteit  
• de inspectie die fungeert als een extern toezichtapparaat 
• periodiek peilingsonderzoek op steekproefbasis 
• de pedagogische begeleiding die zorgt voor professionele interne ondersteuning van 

scholen en centra. 
 
Eindtermen met inspannings- of resultaatverplichting 
De vrijheid van onderwijs in Vlaanderen gaat zeer ver. Het omvat onder meer het opstellen 
van leerplannen, het vastleggen van lessenroosters, vrijheid van methode en organisatie en 
vrijheid van eigen toetsen. De controle op de leerplannen wordt vooral uitgevoerd door de 
koepelorganisaties en de schoolbesturen. Als een elementaire vorm van kwaliteitscontrole 
heeft de Vlaamse overheid globale eindtermen met een inspannings- of resultaatverplichting 
geformuleerd. De overheid heeft minimumdoelen geformuleerd op het gebied van kennis, 
inzicht, vaardigheden en attitudes die de school bij de meerderheid van haar leerlingen moet 
nastreven en bereiken. Er zijn zowel vakgebonden als vakoverschrijdende eindtermen. Voor 
sommige segmenten van het onderwijs is er sprake van ontwikkelingsdoelen die de school 
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wel moet nastreven maar niet noodzakelijkerwijs hoeft te bereiken. Daarbovenop kunnen de 
inrichters van het onderwijs toevoegen wat ze zelf wensen. De scholen bepalen zelf of de 
leerlingen de doelstellingen (eindtermen én eigen doelstellingen) bereiken.  
 
Inspectie 
De controle van de onderwijskwaliteit en de erkenning van de onderwijsinstellingen behoren 
tot de kerntaken van de Inspectie. De overheid controleert via de inspectie of de school als 
organisatie voldoende inspanningen levert om zoveel mogelijk de door haar opgelegde 
eindtermen te bereiken. De overheid stelt ook criteria op om de kwaliteit van eigen 
leerplannen van de inrichtende machten te bewaken. Ze moet de leerplannen goedkeuren, 
bijvoorbeeld door na te gaan of de leerplannen de eindtermen bevatten. Via onder meer 
schooldoorlichtingen onderzoekt de Inspectie of de eindtermen en ontwikkelingsdoelen 
behaald worden. De kwaliteit van de individuele scholen wordt gerapporteerd aan de hand 
van een reeks indicatoren die te maken hebben met de context van de school, de instroom 
van de leerlingen, de aard van de leerkrachtenpopulatie, de organisatievormen, de methoden 
en de output (cf. doorlichting aan de hand van het CIPO-model). 
 
Periodieke niveaupeilingen op steekproefbasis 
Ongeveer vanaf de eeuwwisseling is Vlaanderen op zoek naar een alternatief voor centrale 
examens. Interne en externe evaluatie worden nu gezien als twee belangrijke pijlers van 
kwaliteitszorg in het onderwijs. Bij een geleidelijk groeiende deregulering en decentralisatie 
moeten scholen rekening houden met een verantwoordingsplicht ten aanzien van eindtermen 
en ontwikkelingsdoelen. Concreet werkte de Dienst voor Onderwijsontwikkelingen (DVO) aan 
een geïntegreerd model van prestatiemetingen in het onderwijs. Dat is op te vatten als een 
raamwerk voor het ontwikkelen en opstarten van een systeem van kwaliteitscontrole en -
bevordering door de overheid, gebaseerd op de meting van leerprestaties. Vlaanderen kent 
zoals gezegd geen centrale examens. Daarmee ontbreekt een belangrijk middel ter 
verbetering van de onderwijskwaliteit. Om enigszins in deze lacune te voorzien, worden er 
met enige regelmaat op deelaspecten van het curriculum landelijke niveaupeilingen 
gehouden. Op steekproefbasis wordt nagegaan in hoeverre de minimumdoelstellingen die de 
overheid noodzakelijk en bereikbaar acht daadwerkelijk bereikt worden. De afname is 
volkomen anoniem en de uitkomsten worden (nog) niet gerapporteerd per school, leraar of 
leerling. De overheid stelt prestatiegegevens uit deze peilingen ter beschikking van de 
scholen. Men heeft hiervoor gekozen om negatieve gevolgen van verplichte centrale 
examens te vermijden, zoals klaarstomen van leerlingen, vergelijkingen en hitparades van 
scholen en de daaruit voortvloeiende onterechte concurrentie. 
 
Ondersteuning en begeleiding 
De begeleiding van de scholen is in handen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB). Elk van de drie onderwijsnetten beschikt over een eigen pedagogische begeleiding. 
Scholen kunnen hierop een beroep doen voor pedagogische en methodologische begeleiding 
(innovatieprojecten, zelfevaluatieprojecten, ondersteuningsinitiatieven). De Dienst voor 
Onderwijsontwikkelingen (DVO) legt steeds meer nadruk op het stimuleren van het 
zelfevaluerend vermogen van de school en het gelijktijdig opzetten van initiatieven voor zowel 
de interne als de externe evaluatie. Daarbij krijgt de schoolinterne evaluatie van de 
leerlingenprestaties echter de hoogste prioriteit. Men wil de professionaliteit van de leerkracht 
namelijk op geen enkele manier bedreigen. 
 

1.3.2 Bekostiging 
Tijdens de kleuterschool en de leerplichtige leeftijd is het onderwijs gratis. 
 

1.3.3 Kwaliteit 
 
In Waarde diploma 
 In Vlaanderen heeft het diploma secundair onderwijs een duidelijke maatschappelijke 
betekenis. In onderwijs en samenleving doen zich echter allerlei ontwikkelingen voor die de 
waarde ervan dreigen te verminderen. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen in het 
onderwijs zijn de experimentele introductie van modulaire vormen van onderwijzen en 
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examineren en de aandacht voor duale leertrajecten en geïntegreerd leren. In de 
samenleving vereist de kenniseconomie een versterkte aandacht voor levenslange 
actualisering van verworven kennis, vaardigheden en attitudes. Dit impliceert dat de absolute 
in tijdsloze betekenis van het diploma secundair onderwijs afneemt. 
 
EVC en niveaudaling 
In Vlaanderen leeft de vrees dat de erkenning van competenties de kwaliteit van de 
opleidingen zal verminderen. EVC in het secundaire onderwijs kan tot gevolg hebben dat de 
onderwijsinstelling minder greep heeft op de kwaliteit van de opleiding en het diploma als 
sluitstuk van die opleiding. De Vlor deelt deze vrees echter niet. De erkenning van verworven 
competenties zorgt volgens deze raad enkel voor een korter of langer leertraject en blijft 
gepaard gaan met een evaluatie van de eindcompetenties.  
 
Naar twee diploma’s secundair onderwijs? 
Het diploma secundair onderwijs heeft zoals gezegd een belangrijke maatschappelijke 
waarde. In de praktijk verschilt het civiel effect echter afhankelijk van de onderwijssoort 
waarin het diploma behaald is. De vraag is in hoeverre het diploma één standaard 
representeert. Men vraagt zich dan ook af of men niet beter een onderscheid kan maken 
tussen een diploma voor de beroepsgerichte en de doorstroomgerichte vorming. 
 
Experiment kwalificeren, modulariseren en flexibiliseren 
De eerste ervaringen met de experimenten kwalificeren, modulariseren en flexibiliseren  
in het beroepsgerichte voortgezet onderwijs (zie ook paragraaf 1.2.2) zijn niet alleen maar 
gunstig. Zo blijkt de koppeling van de experimenten aan lineaire structureringselementen 
zoals het schooljaar hinderlijk. De modulaire trajecten vergen meer stroomlijning. Ook blijkt 
modularisering extra investering in monitoring en trajectbegeleiding te vergen. De eerste 
ervaringen laten zien dat het schoolwelbevinden niet toeneemt en de drop-out niet afneemt 
(Pelleriaux, De Rick, Op den Kamp & Peeters, 2006; Schoor, 2006). Een probleem is dat 
scholen de modules niet voortdurend kunnen aanbieden waardoor leerlingen die een module 
niet halen toch gewoon kunnen doorstromen. Hierdoor kan het niveau van de opleiding dalen. 
Het ministerie wil het experiment pas in een organieke regeling omzetten als de voordelen 
van modularisering sterk naar voren treden, rekening houdend met de meerkosten, de 
effectiviteit voor leerlingen, de taakspanning van de leerkrachten, het maatschappelijke 
rendement en de administratieve last voor scholen. 
 
Bewaking leerlingenresultaten door Inspectie 
De Vlaamse overheid is op zoek naar een alternatief voor centrale examens waarbij toch een 
goede evaluatie kan worden gewaarborgd en waarbij scholen verantwoording afleggen ten 
aanzien van eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Een belangrijk element in de controle en 
evaluatie is de meting van de output in de scholen. De inspectie evalueert de kwaliteit van de 
leerlingenprestaties van een school vrijwel alleen door middel van een desktop analyse van 
het toetsmateriaal dat de school gebruikt voor de examinering. Inspectie van toetsmateriaal 
geeft echter weinig uitsluitsel over de hoogte van de leerlingenprestaties. Uit onderzoek is 
namelijk bekend dat zelfs ervaren toetsdeskundigen niet in staat zijn om de 
moeilijkheidsgraad van opgaven goed in te schatten.  
 
Uitbouwen peilingsonderzoek 
In een decentraal schoolsysteem met vergaande autonomie van scholen kan de school meer 
initiatief ontplooien en zich sterker direct verantwoordelijk voelen voor de onderwijskwaliteit. 
Zonder externe informatie en prikkels dreigt de interne zelfevaluatie echter minder serieus 
genomen te worden en zich te richten op minder belangrijke aspecten van schoolverbetering. 
In een internationaal vergelijkende studie is gekeken naar het Vlaamse systeem van interne 
schoolzelfevaluatie en de rol van de inspectie daarbij (European Commission, 2001). 
Geconstateerd wordt dat beschikbare gegevens over de leerlingenprestaties voornamelijk 
berusten op meta-analyse van tests en examens door de Inspectie. Mede door het ontbreken 
van een krachtige externe kwaliteitscontrole hebben de Vlaamse scholen totnogtoe geen 
sterke institutionele traditie opgebouwd inzake zelfevaluatie. Door het ontbreken van centrale 
examens beschikt Vlaanderen in onvoldoende mate over harde gegevens met betrekking tot 
de prestaties van scholen en leerlingen. Tot de voorgestelde verbeteringsmaatregelen 
behoort het verzamelen van meer externe statistische gegevens en het ter beschikking 
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stellen van deze gegevens aan het onderwijs voor doeleinden van schoolzelfevaluatie. 
Vlaanderen kan als onderdeel van zijn systeemmonitoring de landelijke niveaupeilingen 
verder uitbouwen, gecombineerd met feedback naar scholen, waarbij individuele scholen voor 
derden niet identificeerbaar moeten blijven. Dit kan door het uitbreiden en toegankelijk maken 
van prestatiegegevens als vergelijkingsmateriaal (zonder ranking van scholen). Ook het 
beschikbaar stellen van instrumenten voor zelfevaluatie is nog een verbeterpunt. Voor deze 
taak is een centrum voor systeemmonitoring voorzien.  
 
Internationalisering 
Op de Vlaamse arbeidsmarkt dienen zich geleidelijk meer buitenlandse diploma’s aan. De 
groeiende internationalisering maakt de voorheen éénduidige betekenis van het diploma 
secundair onderwijs minder transparant (Raad Secundair Onderwijs, 2003). 
 

1.3.4 Toegankelijkheid 

De opleidingsduur tot het behalen van een diploma secundair onderwijs varieert afhankelijk van de 
onderwijsvorm van zes tot negen jaar. BSO-leerlingen krijgen hun diploma pas na zeven jaar, 
terwijl de leerlingen in de andere onderwijsvormen dat al na zes jaar krijgen. Zo wenst men 
jongeren te beschermen tegen een vroegtijdige instap in het beroepsleven en hen voor te bereiden 
op een volwaardige intrede in het maatschappelijk leven. Er is discussie over de vraag of de 
huidige differentiatie van de opleidingsduur in de toekenning van het diploma tussen enerzijds 
BSO en anderzijds TSO, ASO en KSO wel voldoende grond heeft en behouden moet blijven 
(Raad Secundair Onderwijs, 2003). De differentiatie in opleidingsduur brengt met zich mee dat 
(normaal vorderende) jongeren die hun opleiding volgen in het BSO, hun basisvorming niet 
kunnen voltooien in de periode waarin ze onderhevig zijn aan de leerplicht. Leerlingen die slagen 
in 6 BSO zouden in de toekomst een diploma secundair onderwijs kunnen behalen. Nu krijgen zij 
dat pas na 7 BSO. Maar in tegenstelling tot hun collega’s van ASO, TSO en KSO zouden ze 
daarmee niet automatisch toegang krijgen tot het hoger onderwijs. Gemotiveerde BSO-leerlingen 
zouden zich via een ‘schakelmodule’ voorbereiden op een vervolgstudie in het hoger onderwijs en 
zo hun slaagkansen verbeteren. De Raad Secundair Onderwijs (2003) van de Vlor vindt dat het 
diploma secundair onderwijs dezelfde betekenis en hetzelfde civiel effect moet hebben voor alle 
onderwijsvormen.   

 

1.3.5 Doelmatigheid 
 
Diplomagerichtheid 
De Vlaamse arbeidsmarkt is sterk op diploma’s gericht (Vandenbroucke, 2004). Het hebben 
van een bepaald diploma is voor ondernemingen één van de belangrijkste selectiecriteria bij 
de werving van personeel. Weliswaar komt het diploma als selectiecriterium na de 
werkervaring, de sociale en communicatieve vaardigheden, de werkdiscipline en het kunnen 
werken in teamverband, maar staat het vóór andere criteria zoals zelfstandigheid, 
talenkennis, leeftijd, fysieke gesteldheid of afkomst. In bepaalde sectoren (zoals de 
gezondheidszorg en de openbare sector) is het diploma zelfs het belangrijkste 
selectiecriterium.  
 
Ongekwalificeerde uitstroom 
Het aandeel 22-jarigen met een diploma van het secundair onderwijs in Vlaanderen is - op 
Finland na - het grootste van de EU-landen (Vandenbroucke, 2004). Binnen de jonge 
Vlaamse bevolkingsgroep (25- tot 34-jarigen) heeft 81% minstens een diploma secundair 
onderwijs behaald (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs, 
2005b). Hiermee scoort het Vlaams Gewest in 2002 beduidend beter dan het gemiddelde 
OESO-land, waar 75% van deze leeftijdsgroep het secundair onderwijs voltooid heeft. Terwijl 
in 1990 55% van de Vlaamse 25- tot 34-jarigen minstens een diploma secundair onderwijs 
bezat, was dit cijfer in 1994 al gestegen tot 69%. De achterstand die Vlaanderen had inzake 
scholingsgraad is dus in snel tempo opgehaald. Toch verlaat een aanzienlijke groep jongeren 
(15% bij de jongens en 10% bij de meisjes) de school zonder een voldoende startkwalificatie. 
In Europees vergelijkend perspectief is deze ‘ongekwalificeerde uitstroom’ relatief beperkt in 
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Vlaanderen (het EU-gemiddelde bedraagt 18%). De afgelopen jaren is Vlaanderen er niet in 
geslaagd deze ‘drop out’ uit het secundair onderwijs verder terug te dringen. Met het project 
modularisering probeert men deze tendens om te buigen (zie paragraaf 1.2.2). Uit onderzoek 
blijkt dat een behoorlijk aantal jongeren uitstroomt zonder herkenbare of inzetbare 
kwalificaties. Onderzoek laat zien dat een vijfde van de jongeren geen getuigschrift of diploma 
op het einde van het zesde leerjaar van het voltijds secundair onderwijs heeft behaald (Raad 
Secundair Onderwijs, 2003). Dit percentage vermindert tot 17% indien we ook het 
kwalificatiegetuigschrift van het derde leerjaar van de tweede graad BSO, het 
kwalificatiegetuigschrift van de derde graad van het DBSO, een attest van het vijfde jaar 
BUSO en een getuigschrift van een afgeronde middenstandsopleiding als kwalificatie 
beschouwen. Negen procent stroomt uit zonder getuigschrift van de tweede graad TSO-BSO. 
 
Schoolverlaters zonder diploma 
Onderzoek laat zien dat jongeren die uitstromen zonder getuigschrift of diploma van het 
secundair onderwijs op de arbeidsmarkt minder succesvol zijn (Raad Secundair Onderwijs, 
2003). Wat de toegang tot het hoger onderwijs betreft, hebben deze jongeren beperkte 
mogelijkheden. Ze hebben de mogelijkheid om alsnog een getuigschrift of diploma secundair 
onderwijs te behalen bij de Examencommissie van de Vlaamse gemeenschap voor het 
voltijds secundair onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie. Er is ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan hoger onderwijs aan de open universiteit. Het 
maatschappelijk belang van het verminderen van het aantal schoolverlaters zonder diploma 
secundaire onderwijs is groot (Vandenbroucke, 2004). Ongekwalificeerde uitstroom heeft niet 
alleen gevolgen voor de ongekwalificeerde uitstromers in kwestie: vergrote kans op 
werkloosheid, sociale uitsluiting en achterstand bij verdere ontwikkeling. Er zijn ook gevolgen 
voor de volgende generaties. Kinderen van laaggeschoolde moeders hebben 5,5% meer 
kans om zonder getuigschrift HSO de school te verlaten dan kinderen van hooggeschoolde 
moeders. Wie zich niet kwalificeert, staat maatschappelijk gezien zwak, en vermindert 
hierdoor ook de kansen van zijn kinderen. Zo dreigt de dualisering in de samenleving zich via 
het onderwijs verder te verdiepen. Er gaan stemmen op om de leerplicht te vervangen door 
een kwalificatieplicht of zelfs een diplomaplicht.  
 
  
Diploma secundair onderwijs en werk 
Het bezit van een diploma secundair onderwijs is geen garantie voor werk. Van de 
werkzoekende jongeren in Vlaanderen heeft 37% geen diploma secundair onderwijs 
(Vandenbroucke, 2004). Van de schoolverlaters met een diploma van het technisch secundair 
onderwijs of kunst secundair onderwijs blijkt 14% na één jaar nog werkzoekend, 14% van de 
schoolverlaters met een getuigschrift of diploma BSO is na één jaar nog werkzoekend en 
voor de schoolverlaters met een diploma ASO is dit percentage 24%. Dit doet onder meer de 
vraag rijzen over de mate waarin een diploma ASO voldoende instapcompetenties biedt om 
volwaardig in te stappen in het beroepsleven.  
 
Onbedoelde neveneffecten van modularisering 
Modularisering van opleiding en examinering verhoogt de mogelijkheden om (opnieuw) in te 
stromen in het (vervolg)onderwijs en de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen 
leeft echter de vrees dat de toekenning van tussentijdse certificaten de uitstroom uit het 
onderwijs zal bevorderen, daar waar het algemeen streefdoel is dat zoveel mogelijk jongeren 
het diploma secundair onderwijs behalen. De nadruk op de noodzaak van levenslang leren 
wordt gezien als een bedreiging van de waarde van het diploma secundair onderwijs als een 
tijdsloze garantie op deelname aan het ruime maatschappelijke leven.  
 
Leerlingenprestaties in internationaal perspectief 
In de PISA 2000 reading literacy peiling presteerde België boven het OCED-gemiddelde (11e 
plaats op de ranglijst van landen) en in de PISA 2003 wiskundepeiling eveneens boven het 
OECD-gemiddelde (8e plaats). Het Vlaamse Gewest presteerde ook goed in de 2003 TIMMS 
wiskundepeiling (6e plaats net boven Nederland).  
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2 Denemarken 
  

2.1 Onderwijs en examinering in het algemeen voortgezet onderwijs  
 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
De Deense Folkeskole bestrijkt de volledige periode van leerplichtig onderwijs (klas 1-9/10; 
leeftijd 7-16/17). Het kent twee landelijke examens: aan het einde van het negende en tiende 
leerjaar. Beide examens zijn voor de leerling niet verplicht, maar wel vereist voor 
doorstroming naar bepaalde vormen van voortgezet onderwijs. In de praktijk neemt 85% à 
95% van de leerlingen eraan deel. De eindtoetsen voor de verschillende vakken kunnen ook 
worden afgelegd op gemeentelijke scholen (Ungdomsskoler) en particuliere kostscholen 
(Efterskole) voor jongeren van 14-18-jarigen en via cursussen in het volwassenenonderwijs. 
Aan het einde van de Folkeskole ontvangen de leerlingen een getuigschrift, het Bevis for 
Folkeskolens Afgangsprøve. Dat vermeldt het gevolgde onderwijs, de laatst behaalde cijfers 
voor vakken, de resultaten van de facultatieve examens, en, als de leerling dat wil, de 
beoordeling van het verplichte werkstuk.  
 
Tweede fase algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Het hoger secundair onderwijs (= tweede fase vo) wordt in Denemarken gewoonlijk 
"jeugdonderwijs" genoemd. De leerlingen zijn tussen de 16 en 19 jaar. Opleidingen in het 
jeugdonderwijs zijn ofwel academisch georiënteerd en bedoeld als voorbereiding op het 
hoger onderwijs of beroepsgericht en bedoeld als voorbereiding op de arbeidsmarkt, of beide. 
Tegenwoordig volgt 81% van de relevante leeftijdsgroep "jeugdonderwijs". De nominale 
opleidingsduur is ongeveer drie jaar. De werkelijke duur varieert echter van 2 - 5 jaar. Naast 
reguliere opleidingen zijn er verschillende flexibele en geïndividualiseerde opleidingen voor 
jongeren met persoonlijke en/of sociale problemen die onzeker zijn over de te volgen 
leerweg. 

Gymnasium en HF 
Na negen à tien jaar basiseducatie kunnen de leerlingen die algemeen vormend voorgezet 
onderwijs willen volgen kiezen uit twee gymnasiale opleidingen (naast de beroepsgymnasiale 
opleidingen HHX en HTX en de beroepsopleidingen): 
-  Gymnasium 
-  HF 

Gymnasium 
Het Gymnasium leidt in drie jaar op tot het Studentereksamen. De onderverdeling van het 
onderwijsprogramma in een wiskunde-/science- en een talenrichting is afgeschaft. Het eerste 
half jaar biedt nu een introductieprogramma van een half jaar waarin de leerling zijn/haar 
vakkenpakket kiest. De leerling doet examen in tien vakken waarvan er maximaal drie 
tussentijds worden afgesloten aan het einde van het eerste of tweede leerjaar. Sommige 
keuzevakken kunnen op twee niveaus worden afgesloten. Minimaal twee vakken moeten op 
het hogere niveau worden afgesloten.  
 
Højere Forberedelseseksamen (HF) 
Het Højere Forberedelseseksamen (HF) is een tweejarige opleiding. Het onderwijs wordt in 
de vorm van speciale cursussen gegeven aan gymnasia, pedagogische academies en centra 
voor volwassenenonderwijs. Net als het Gymnasium geeft het HF recht op toegang tot het 
hoger onderwijs. Hoewel de HF-opleiding voornamelijk is bedoeld voor volwassenen, kunnen 
ook jongeren na de tiende klas van de Folkeskole direct doorstromen naar deze opleiding. 
Een voltijdstudent kan de opleiding in twee jaar voltooien. Volwassenen kunnen de 
geselecteerde vakken echter ook één voor één en gespreid over de tijd volgen. Zowel dag- 
als avondonderwijs is mogelijk.  
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Overige opleidingen en examens 
Het Deense onderwijs- en examensysteem staat bekend als flexibel, goed georganiseerd, rijk 
geschakeerd en breed toegankelijk. Naast de hiervoor besproken vormen van voortgezet 
onderwijs kent Denemarken onder meer de volgende opleidings- en examenmogelijkheden: 
• Het Højere handelseksamen (HHX) en het Højere teknisk eksamen (HTX) geven net als 

de diploma’s voor Gymnasium en HF toegang tot hoger onderwijs. Uiteraard is het 
mogelijk dat specifieke keuzevakken zijn vereist of eisen worden gesteld aan de 
studieresultaten. Deze beroepsgerichte opleidingen op het niveau van hoger secundair 
onderwijs duren drie jaar en worden gegeven op handels- en technische scholen. Deze 
opleidingen zijn beroepsgericht en leggen de nadruk op hetzij (bedrijfs)economische 
(HHX) of technische vakken (HTX). Maar daarnaast verzorgen zij ook een algemene 
academisch georiënteerde opleiding en bereiden zij leerlingen voor op het hoger 
onderwijs. Bij de examens voor het HHX en HTX wordt een combinatie van verplichte 
gemeenschappelijke vakken en keuzevakken geëxamineerd. Daarvan moeten er ten 
minste twee op het hoogste niveau worden afgelegd. De overige kunnen op basis- of 
middenniveau worden afgelegd. In alle studievakken moet examen worden gedaan, hetzij 
een schriftelijk, een mondeling of een projectexamen, of een combinatie daarvan. 
Behalve dat het met goed gevolg afleggen van een HHX- of HTX-examen studenten het 
recht geeft om hoger onderwijs te gaan volgen, kwalificeert het hen ook voor een baan in 
de handel en industrie.  

• Efterskoler. Dit zijn kostscholen waar voortgezet onderwijs wordt gegeven. 
Normaalgesproken komt het niveau overeen met dat van klas 8-10 van de openbare 
scholen. Steeds meer jongeren voltooien hun schoolopleiding op een dergelijke school, 
waar bijzondere nadruk wordt gegeven aan sociaal leren en, afhankelijk van het 
schooltype, prioriteit wordt gegeven aan vakken als lichamelijke opvoeding, muziek, 
natuur en ecologie - naast de verplichte vakken. 

• Ungdomsskoler (gemeentelijke jeugdscholen). In het Deense onderwijssysteem nemen 
de gemeentelijke jeugdscholen een belangrijke plaats in. De meeste leerlingen die een 
jeugdschool bezoeken, volgen ook dagonderwijs in de hoogste klassen van de 
Folkeskole of een vorm van algemeen vormend of beroepsgericht voorgezet onderwijs. 
Jeugdonderwijs wordt gegeven in de late namiddag of avonduren. Jeugdscholen bieden 
zowel vrijetijdsachtige cursussen aan als voorbereiding op het examen van de Folkeskole 
voor fulltime leerlingen die de jeugdschool bezoeken in plaatst van de laatste twee jaar 
van Folkeskole. De opleiding is facultatief en gratis en vindt plaats na schooltijd. Het 
leerplan omvat een breed scala van vakken, hoofdzakelijk praktijkgerichte vakken en 
vakken die een beroep doen op de creativiteit van de leerling, maar ook vakken die 
vergelijkbaar zijn met de vakken die in de Folkeskole worden gegeven. De gemeentelijke 
jeugdscholen kennen een vrijer onderwijsconcept dan de Folkeskole. Er zijn minder 
overheidsregels voor de indeling in klassen, lessen en vakken. Voor fulltime leerlingen 
gelden wel dezelfde exameneisen als voor de Folkeskole. De gemeentelijke 
jeugdscholen bedienen ook jonge immigranten.  

• Produktionsskoler (productiescholen). De productiescholen vormen een brug tussen de 
Folkeskole en met name het beroepsonderwijs voor jongeren onder 25 die nog geen 
maatschappelijke startkwalificatie hebben verworven. Het onderwijs wordt gegeven in de 
vorm van workshops. Er is een continue intake, flexibele opleidingsduur en flexibel 
aanbod. Het initiatief ligt vooral bij de gemeenten.  

• Individueel jeugdonderwijs. Twee à drie jaar, gericht op competentieverhoging of 
arbeidsmarkt en verbonden aan bestaande scholen. Gericht op jongeren die buiten de 
bestaande onderwijsstructuren vallen.  

• Vocational basic training. Twee jaar praktijkopleiding met twintig à veertig uur theorie. 
Gericht op jongeren met alleen Folkeskole. Georganiseerd door gemeenten samen met 
lokale scholen. 

• Internationaal Baccalaureaat. Het aantal scholen dat het Internationaal Baccalaureaat 
aanbiedt, is nog klein, maar groeit gestaag. 
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2.2  Examinering en afstand tot het onderwijs 
 

2.2.1 Interne versus externe examinering 
 
Kenmerken voor het Deense examensysteem zijn de landelijk ontwikkelde schriftelijke 
examens en de beoordeling door externe examinatoren (eventueel naast de eigen docent). In 
de wet is vastgelegd welke examens centraal worden uitgewerkt en welke door de 
afzonderlijke instellingen. In alle onderwijssectoren is er een tendens om externe 
examinatoren nog sterker in de beoordeling te betrekken. 
 
De examens aan het einde van de Folkeskole bestaan afhankelijk van het vak uit een 
landelijk schriftelijk examen en/of een lokaal ontwikkeld mondeling examen. Daarnaast is een 
projectwerkstuk verplicht. Het schriftelijk examen wordt centraal opgesteld; de overige 
examenonderdelen door de ‘eigen’ docent of een examinator, op basis van landelijke 
vastgestelde richtlijnen. Zowel het schriftelijke als het mondelinge examen worden 
beoordeeld door de eigen docent en een externe censor. 
 
Het Studentereksamen waarmee het Gymnasium wordt afgesloten bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
• Schriftelijke examens ontwikkeld door het Ministerie en beoordeeld door twee externe 

examinatoren (dus niet door de eigen docent). Voor elk vak is er een examencommissie 
bestaande uit individueel gekozen docenten en een adviseur voor het desbetreffende vak 
namens de minister. Tevens kent elk vak een eigen permanente groep externe 
examinatoren; 5% van hen moet afkomstig zijn uit andere opleidingstypen of het 
bedrijfsleven.  

• Een mondeling examen afhankelijk van het gekozen vakkenpakket. Het Ministerie 
bepaalt elk jaar welke vakken mondeling geëxamineerd worden. Het mondeling examen 
wordt beoordeeld door de eigen docent en een externe examinator. Die moeten samen 
tot een cijfer komen. In het geval van discrepanties geeft het oordeel van de externe 
examinator de doorslag.  

• Een omvangrijke schriftelijke opdracht in een door de leerling gekozen vak, uit te voeren 
in een lesvrije periode van één week; beoordeeld door de eigen docent en een externe 
examinator; het cijfer telt mee voor het uiteindelijke examenresultaat. 

 
Alle leerlingen doen schriftelijk examen in het Deens en in de vakken die zij op het hoogste 
niveau hebben gekozen. Het aantal mondelinge examens is afhankelijk van het gekozen 
vakkenpakket. Voor het eindexamen moeten in totaal tien deelexamens worden afgelegd, 
waarvan er maximaal drie na het eerste en tweede leerjaar mogen worden afgelegd. 
 
Het uiteindelijke examenresultaat omvat de eindexamencijfers en de cijfers van de 
vakdocenten aan het einde van de opleiding gebaseerd op het werk van de kandidaat 
gedurende het schooljaar. Om te slagen moet de kandidaat voor beide onderdelen minimaal 
een gemiddelde van zes behalen (op de schaal van 0-13).  
 

2.2.2 Voorbeelden van afstand tussen opleiden en examineren 
 
Højere Forberedelseseksamen (HF) 
Het Højere Forberedelseseksamen (HF) is in grote lijnen vergelijkbaar met dat van het 
Gymnasium. Het kent echter ook een variant met een flexibele tijdsduur en onderwijsaanbod. 
De opleiding kan ook bestaan uit losse cursussen of zelfstudieonderdelen die na het behalen 
van certificaten kunnen worden samengesteld tot een volledig examen. Dit biedt kandidaten 
meer vrijheid om hun leerroute onafhankelijk van de opleiding uit te stippelen. Een compleet 
HF-examen bestaat uit een reeks deelexamens in een aantal kernvakken die voor iedereen 
gelijk zijn, drie keuzevakken en het schrijven van een scriptie. Leerlingen bepalen zelf of zij 
voor de keuzevakken op midden- of hoog niveau geëxamineerd willen worden.  
De beoordeling van het HF is volledig extern. Anders dan bij het Gymnasium worden er op 
het HF voor de permanente evaluatie geen cijfers gegeven. Het leerkrachtoordeel over het 



   14

werk van de kandidaat gedurende het schooljaar speelt met andere woorden in de afsluitende 
examinering geen rol. Al het examenmateriaal van het HF moet door de minister worden 
goedgekeurd. Het ministerie ontwikkelt de schriftelijke examens en benoemt de externe 
beoordelaars voor de schriftelijke en mondelinge examens.  
De geïndividualiseerde vorm van HF wordt voor volwassenen steeds belangrijker; het wordt 
algemeen geaccepteerd als een vorm van tweedekansonderwijs.  
 
EVC-procedures 
Tot op heden zijn er voor leerlingen in het voortgezet onderwijs nog weinig mogelijkheden om 
competenties te verzilveren die buiten het formele onderwijs zijn verworven. Om hierin 
verandering te brengen is er recentelijk in het voortgezet onderwijs een credit transfer 
systeem ingevoerd (Danish Ministry of Education, 2005b; Shapiro, 2004). De nieuwe regels 
voor credit transfer moeten de uitwisseling en doorstroom tussen de opleidingen bevorderen. 
Het is daarbij de bedoeling dat elke leerling in de gelegenheid wordt gesteld om competenties 
die bijvoorbeeld zijn opgedaan tijdens eerdere studies of verblijf in het buitenland door middel 
van een individueel assessment te laten vaststellen. Dit kan leiden tot soepelere 
toelatingsprocedures of tot een verkorting van de opleidingsduur in het voortgezet en hoger 
onderwijs. Bij de toelating tot het lang tertiair onderwijs kan een leerling zonder een officieel 
Gymnasium-diploma nu reeds voor verschillende buitenschoolse activiteiten punten 
verdienen.  
 

2.3 Aspecten en effecten van examinering 
 

2.3.1 Toezicht en ondersteuning 
 
Denemarken kent vrijheid van onderwijs. Groepen ouders kunnen alternatieve scholen voor 
hun kinderen kiezen of oprichten, op grond van ideologische, politieke, onderwijskundige of 
religieuze opvattingen. 
 
De overheid stuurt tegenwoordig overwegend op afstand via globale kaders, streefdoelen en 
output management in plaats van via gedetailleerde centrale regelgeving van input en 
processen. Curriculumrichtlijnen zijn bijvoorbeeld niet bindend, maar slechts voorstellen. 
Binnen de uitgezette kaders is er veel ruimte voor initiatieven van scholen. Vernieuwing van 
het onderwijs geschiedt vooral van onderop, via lokale innovatieprojecten. Locale autoriteiten, 
leerlingen, ouders en de sociale partners spelen een belangrijke rol in de kwaliteitsborging 
van het onderwijs- en examensysteem. 
 
Denemarken kent geen traditionele nationale onderwijsinspectie, maar beschikt wel over een 
uitgebreid netwerk van onderwijsadviseurs. De inspectie van het door de overheid 
gesubsidieerd onderwijs is de gedeelde verantwoordelijkheid van het Ministerie en de 
gemeentelijke of provinciale autoriteiten, die ook centra voor onderwijsbegeleiding aanbieden. 
In 2004 is het systeem van onderwijsbegeleiding ingrijpend vernieuwd. De begeleiding van 
het algemeen vormend en beroepsgericht voortgezet onderwijs is nu in handen van een 
aantal over het gehele land verspreide centra. Veel aandacht is besteed aan de training van 
de onderwijsbegeleiders (European Commission, 2005). 
 
Het in 1999 opgerichte Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) is verantwoordelijk voor de 
kwaliteitscontrole op het volledige onderwijs. Het EVA vervult taken op het gebied van 
toezicht en ondersteuning. Het voert de systeemmonitoring uit in opdracht van de overheid. 
Ook organiseert het EVA externe evaluaties van scholen door specialistenteams in te zetten, 
niet alleen steekproefsgewijs, maar ook bij vermoeden van falen. Onvoldoende opvolging van 
de uitkomsten van de externe evaluatie kan leiden tot opschorting van de subsidie. 
 
 
De nationale examens worden ook gebruikt om de output van de scholen te controleren. Er 
worden schoolresultaten gepubliceerd waarbij individuele scholen identificeerbaar zijn. Er zijn 
extra subsidies als beloning voor kwaliteitsbeleid. Het Ministerie biedt ook een databank aan 
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met benchmark gegevens over onder meer slaagcijfers en ongekwalificeerde uitstroom. 
Scholen kunnen deze gegevens onder meer gebruiken voor zelfevaluatie. 
 
De Deense overheid initieert een ingrijpende wijziging van onder meer het voorgezet 
onderwijs (Danish Government, 2002; Shapiro, 2004). Kernbegrippen zijn competentiegericht 
onderwijzen en evalueren, flexibilisering van het onderwijsprogramma door modulalisering, 
erkenning van eerder verworven competenties, flexibele in- en uitstroom door middel van 
stapsgewijze kwalificatie, en de ontwikkeling van een credit transfer systeem voor snellere 
leerwegen en het voorkomen van dubbele kwalificaties. Men is bezig met het ontwikkelen van 
nieuwe vormen van toetsing en examinering die een meer natuurlijke samenhang tussen het 
dagelijkse onderwijs en het examen mogelijk maken.  
 

2.3.2 Bekostiging 
 
Het onderwijs aan openbare instellingen voor primair, secundair en tertiair onderwijs is gratis. 
Op het Gymnasium worden de studieboeken op uitleenbasis ter beschikking gesteld; het 
overige lesmateriaal moet zelf bekostigd worden. In de HF-opleiding betalen de deelnemers 
een klein bedrag per vak. De meeste particuliere instellingen vragen schoolgeld. Het 
volwassenenonderwijs is niet gratis. Behalve voor enkele hogere onderwijsopleidingen 
hoeven volwassenen echter betrekkelijk weinig schoolgeld te betalen. 
 
De gemeenten financieren de Folkeskole en de jeugdscholen en de provincies het 
Gymnasium en het HF. Voorgesteld is om de provincies de zeggenschap over het voortgezet 
onderwijs te ontnemen en van scholen onafhankelijke instellingen met hun eigen 
schoolbestuur te maken (European Commission, 2005). De financiering vindt dan plaats op 
basis van een taximeter systeem volgens het principe van “geld volgt de leerling” (net als in 
het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs). 
 

2.3.3 Kwaliteit 
 
Het veelvuldig gebruik van landelijk ontwikkelde schriftelijke examens in combinatie met 
beoordeling door onafhankelijke externe examinatoren zijn twee centrale kenmerken van het 
Deense examensysteem. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de examinering en de 
landelijke vergelijkbaarheid van examenniveaus (Shapiro, 2004). 
 
Het komt bijna niet voor dat leerlingen de Folkeskole vroegtijdig verlaten of hun opleiding zien 
mislukken. Dit wordt mede toegeschreven aan het ontbreken van een verplicht afsluitend 
examen. 
 
De overgang van een prescriptief en gedetailleerde systeem van overheidsregels naar een 
systeem gebaseerd op algemene kaders, doelstellingen en outputmanagement heeft geleid 
tot een grotere autonomie en verantwoordelijkheid van scholen ten aanzien van financiering, 
inhoud en te bereiken leerresultaten (Shapiro, 2004).  
 

2.3.4 Toegankelijkheid 
 
Het Studentereksamen waarmee het Gymnasium wordt afgesloten kan een leerling op drie 
verschillende manieren behalen:  

• Via het Gymnasium door na drie jaar regulier onderwijs de vereiste examens af te 
leggen.  

• Via een zogenoemde studentcursus. Dit is een gecomprimeerde variant van het 
Gymnasium waar het examen in twee jaar kan worden behaald.  

• Via zelfstudie onder begeleiding van een docent die examenvoorbereidend onderwijs 
geeft.   
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Het HF was aanvankelijk opgericht als tweedekans onderwijs voor volwassen schoolverlaters. 
Nu is het HF een pendant voor het gymnasium dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Het 
is niet alleen gericht op jongeren en volwassenen die het onderwijs hebben verlaten en weer 
willen terugkeren, maar ook op tiendeklassers van de Folkeskole. Voor het HF zijn de 
toelatingseisen wat minder zwaar dan voor het Gymnasium. Het HF is toegankelijk voor 
iedereen die aantoonbaar beschikt over de kennis en vaardigheden overeenkomend met 
tenminste negen à tien jaar basiseducatie. De toelating vindt plaats op basis van een gesprek 
tussen de kandidaat en de rector.  
 

2.3.5 Doelmatigheid 
 
In vergelijking met het EU gemiddelde is het opleidingsniveau van de Deense bevolking hoog 
(Danish Ministry of Education, 2005a). In 2004 had 83% van de bevolking tussen 25 en 64 
jaar tenminste voortgezet onderwijs (België: 64%; UK: 85%; Frankrijk: 65%); voor 17% was 
basisonderwijs de hoogste opleiding (België: 36%; UK: 16%; Frankrijk: 35%).  
 
De Deense overheid streeft ernaar dat 85% van de jeugd in 2010 een diploma voor 
voortgezet onderwijs behaalt; in 2015 moet dit percentage 95% zijn. Op dit moment voltooit 
78% een opleiding voor jeugdonderwijs (European Commission, 2005).  
 
In 2003 maakte 82% van degenen die begonnen met voortgezet onderwijs hun opleiding 
daadwerkelijk af; in het beroepsgerichte voortgezet onderwijs was dit percentage 79% en in 
de beroepsgerichte basisopleidingen 68%. De laatste jaren maken steeds meer leerlingen 
hun beroepsgerichte opleiding niet af (Danish Ministry of Education, 2005a).  
 
Centrale doelen van het recente onderwijsbeleid zijn het ontwikkelen van een credit transfer 
systeem en procedures voor het erkennen van eerder verworven competenties. Het is echter 
de vraag in hoeverre het onderwijs en de arbeidsmarkt de resultaten van de verbeterde EVC-
procedures als valide zullen beschouwen en EVC daadwerkelijk zal resulteren in meer 
werkgelegenheid en mobiliteit (Shapiro, 2004). Daarnaast is het “also uncertain whether or 
not better opportunities will act as further 
incentives and lead to a positive lifelong learning attitude for more of the lowest skilled, 
improving their foothold in the labour market and their general participation in society” (p. 78). 
 
In de PISA 2000 reading literacy peiling presteerde Denemarken ongeveer op het niveau van 
het OCED-gemiddelde (16e plaats op de ranglijst van landen) en in de PISA 2003 
wiskundepeiling scoorde het daarboven (15e plaats). Evenals Frankrijk deed Denemarken 
niet mee aan de 2003 TIMMS wiskundepeiling. 
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3 Engeland 
  

3.1 Onderwijs en examinering in het algemeen voortgezet onderwijs 
 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
Aan het einde van key stage 4 gaat de meerderheid van de leerlingen op voor het General 
Certificate of Secondary Education (GCSE). Dit examen wordt voor meer dan vijftig 
afzonderlijke vakken georganiseerd. Er zijn geen richtlijnen voor het minimum- of maximum 
aantal vakken. Leerlingen kiezen zelf in welke vakken zij examen doen. Normaliter kiest een 
leerling tien of meer CGSE’s. Het certificaat vermeldt de resultaten per geëxamineerd vak op 
een 8-puntschaal van G t/m A* (met een extra categorie Unclassified voor degenen die geen 
certificaat ontvangen).  
Vooral op initiatief van werkgevers, die de traditionele vakken te algemeen en te eenzijdig 
vonden, kunnen meer praktisch ingestelde leerlingen tegenwoordig ook kiezen voor een 
Vocational Certificate of Secondary Education dat zowel algemene als 
beroepsvoorbereidende elementen bevat. De Vocational GCSE’s zijn er in acht domeinen 
waaronder engineering, applied business, ICT en leisure and tourism. Vanaf 2004 is het 
woord Vocational officieel uit de naam geschrapt om de eenheid van algemene en 
beroepsgerichte vorming te benadrukken. Een van de drie onderdelen wordt extern 
geëxamineerd en twee onderdelen intern aan de hand van portfolio’s.  
 
Tweede fase algemeen vormend voortgezet onderwijs 
Na de leerplichtige leeftijd (16+) kunnen leerlingen die naar het hoger onderwijs willen zich in 
de tweejarige Sixt Form voorbereiden op het General Certificate of Education Advanced Level 
(GCE A-level). De Sixt Form is overigens niet de enige opleiding die opleidt voor de A-levels.  
 
In 2000 is het A-level opgedeeld in een AS (Advanced Subsidiary) en een A2 examen. De 
AS-levels zijn ingevoerd ter verbreding van het curriculum. Het AS examen wordt meestal 
afgenomen in het twaalfde schooljaar (Lower Sixt) en het A2 examen in het dertiende 
schooljaar (Upper Sixt). Het behalen van een AS- en A2-examen resulteert in een A-level 
diploma. Een certificaat voor twee vakken op AS-level is gelijkwaardig aan een certificaat 
voor één A-level. Net als bij het GCSE zijn er geen formele vereisten met betrekking tot het 
minimum- of maximum aantal examens. Deze examens worden beoordeeld op een schaal 
van A* tot E met U voor niet-geslaagd en N voor een nipt falen. 

De A/AS-levels zijn niet alleen bedoeld voor middelbare scholieren die hoger onderwijs willen 
volgen, maar ook voor volwassenen die hun horizon willen verbreden of hun employability 
willen verbeteren. Parallel aan de Vocational GCSE’s zijn er in 2000 Advanced Vocational 
Certificates of Education (AVCE) ingevoerd, ook wel vocational A-levels genoemd. Ze komen 
grofweg overeen met twee traditionele A-levels (GCE A-level). Na een nieuwe herziening is in 
2005 ook hier de AS/A2 structuur ingevoerd.  

 

3.2 Examinering en afstand tot het onderwijs 
 

3.2.1 Interne versus externe examinering en beoordeling 
 
Met betrekking tot de ontwikkeling en beoordeling van de examens komen er drie varianten 
voor: 
• de awarding body, d.w.z. een door de overheid erkende certificeringsinstantie, ontwikkelt 

het examenmateriaal en beoordeelt het werk van de leerlingen; 
• de awarding body ontwikkelt het examenmateriaal, de opleiding beoordeelt en de 

awarding modereert; 
• de opleiding ontwikkelt, de awarding body keurt het examenmateriaal goed voordat het 

gebruikt wordt, de opleiding beoordeelt en de awarding body modereert. 
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De schriftelijke examens worden doorgaans decentraal ontwikkeld en gecorrigeerd door de 
awarding bodies. De afname van de schriftelijke examens is in handen van de school.  
 
Het eindresultaat van het GCSE is gebaseerd op de resultaten van het landelijke examen en 
op beoordelingen van coursework tijdens key stage 4 door docenten. Het aandeel van dit 
coursework in het eindresultaat varieert afhankelijk van het vak van 20% tot 60%.  
 
Ook bij het GCE hangt de wijze van examinering deels af van het vak, maar normaliter 
bestaat het GCE uit een extern ontwikkeld en gecorrigeerd examen en de beoordeling van 
coursework gedurende het schooljaar door docenten. Sommige vakken kennen ook 
praktijktoetsen. Voor de meeste A-levels telt het coursework gedurende het schooljaar voor 
20% à 30% mee aan het uiteindelijke examenresultaat, maar voor sommige vakken kan het 
oplopen tot 60%.  
 

3.2.2 Voorbeelden van afstand tussen opleiden en examineren 
 
GCSE 
Modularisering van opleiding en examinering biedt de kandidaten meer mogelijkheden om 
zelf hun leer- en examenroute uit te stippelen. Sommige vakken van het GCSE, zoals 
wiskunde en science, kennen een modulaire optie waarbij elke module een eigen afsluitend 
deelexamen kent. Niet alle awarding bodies bieden de modulaire GCSE optie aan. De school 
beslist of leerlingen voor modulaire examinering kunnen kiezen. De leerling mag elk 
deelexamen één keer overdoen waarbij het beste cijfer telt. Voor een aantal vakken kan de 
kandidaat kiezen uit twee niveaus en voor wiskunde uit drie niveaus.  
 
Entry level qualifications 
Voor leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen die nog niet toe zijn aan een Vocational 
GCSE  zijn er meer dan honderd zogeheten Entry Level Qualifications (ELQ), onder meer in 
de domeinen geletterdheid, gecijferdheid en informatietechnologie. De Entry Level 
Qualifications moeten leerlingen stimuleren om verder te leren en bieden een eerste 
voorbereiding op de beroepspraktijk. Ze staan ook open voor volwassen die lang geen 
onderwijs of training meer gehad hebben. Ze worden aangeboden op drie niveaus die min of 
meer overeenkomen met de nationale curriculumniveaus 1, 2 en 3. De Qualification and 
Curriculum Authority (QCA) heeft ze ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Sector Skills 
Council. Veel ELQ’s bestaan uit kleine eenheden die afzonderlijk getoetst worden en die 
samen een certificaat opleveren. Minimaal 40% van een ELQ wordt getoetst met extern 
ontwikkelde, gemodereerde en/of beoordeeld toetsmateriaal. Dat kunnen zowel praktische, 
schriftelijke of mondelinge toetsen, opdrachten of taken zijn. De overige 60% van het 
certificaat wordt intern beoordeeld door docenten, meestal aan de hand van een portfolio. 
Daarbij kan de kandidaat naast direct bewijsmateriaal ook indirect bewijsmateriaal overleggen 
zoals getuigenverklaringen, video, audio en foto’s.  
 
Key skills 
Groot-Brittannië kent sinds 2000 een landelijk systeem voor het ontwikkelen, beoordelen en 
certificeren van key skills (kerncompetenties). De certificering is leerwegonafhankelijk en 
staat in beginsel open voor iedereen. Niet alleen voor scholieren vanaf veertien jaar in 
scholen en colleges, maar ook voor lerenden op de werkplek. Lerenden zonder 
maatschappelijke startkwalificatie kunnen er een gebrek aan 'schoolse' diploma’s mee 
compenseren. Het halen van certificaten is gebaseerd op vrijwilligheid. Het 
certificeringssysteem is vooral een initiatief van werkgevers die behoefte hebben aan breder 
opgeleide en flexibeler inzetbare medewerkers.  
Om welke kerncompetenties gaat het? De QCA heeft in eerste instantie drie zogeheten main 
key skills gedefinieerd: communication, application of number en information and information 
technology. Recentelijk zijn er drie zogeheten wider key skills bijgekomen: working with 
others, improving own learning and performance en problem solving. De keuze voor juist 
deze zes kerncompetenties is een bewuste keuze waaraan veel onderzoek en overleg vooraf 
is gegaan. De zes kerncompetenties zijn ieder gespecificeerd in vijf niveaus die het hele 
bereik bestrijken van voortgezet tot en met hoger onderwijs en van lagere tot hogere 
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beroepenniveaus. Alle key skills certificaten zijn inmiddels opgenomen in de nationale 
kwalificatiestructuur (NQF).  
Op de scholen en colleges wordt het onderwijs in de kerncompetenties vooral verzorgd door 
vakdocenten. Scholen die kerncompetenties aanbieden moeten de kandidaten duidelijk 
maken op welke wijze zij hun kerncompetenties kunnen ontwikkelen. Dit wordt signposting 
(bewegwijzering) genoemd. Elke docent die bij het ontwikkelen van kerncompetenties 
betrokken is, geeft aan welke activiteiten de kandidaten op welk moment in het schooljaar 
kunnen oefenen en welke activiteiten zij wanneer kunnen laten beoordelen. Kandidaten die 
bijvoorbeeld hun competentie in de key skill Communiceren willen aantonen, moeten 
deelnemen aan een groepsdiscussie, een mondelinge presentatie houden, verschillende 
soorten teksten lezen en samenvatten en verschillende soorten teksten schrijven. Kandidaten 
maken in overleg met hun begeleider een keuze uit het onderwijsaanbod van de opleiding 
afhankelijk van de vakken waarin zij onderwijs volgen. Samen met de begeleider maakt de 
kandidaat een plan voor het ontwikkelen van de kerncompetentie en het verzamelen van 
bewijsmateriaal in het portfolio (het zogeheten mapping). De voortgang wordt onder meer 
geregistreerd met key skill logbooks en tracking sheets (het zogeheten tracking and 
recording). De toetslast voor de opleidingen is relatief gering. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de 
eisen voor het portfolio Communication niveau 3. Daarvoor hoeft de kandidaat 'slechts' te 
bewijzen dat hij of zij een relevante bijdrage kan leveren aan één groepsdiscussie, één 
spreekbeurt kan houden van minsten tien minuten, twee langere documenten kan lezen en 
samenvatten en twee langere documenten kan schrijven.  
In overeenstemming met het principe van leerwegonafhankelijkheid gelden voor lerenden op 
de werkplek dezelfde standaarden en criteria als voor lerenden op school. Werkgevers wordt 
geadviseerd de ontwikkeling van de key skills op een natuurlijke wijze te integreren in het 
werkplekleren. Daarbij hangen de activiteiten en toepassingscontexten uiteraard af van de 
werkgever waarbij de lerende in opleiding is. Trainers behoren veel aandacht te besteden aan 
het leren herkennen van kerncompetenties in werksituaties en geven vele concrete modellen 
en voorbeelden van beroepsrelevante toepassingen. Zij moeten duidelijk maken in welke 
beroepssituaties lerenden hun competenties kunnen oefenen en met welke problemen en 
dilemma’s zij daarbij te maken krijgen. Ook moeten zij ondersteuning verlenen bij het 
ontwikkelen van persoonlijke activiteitenplannen, het registreren van en het reflecteren op 
leerervaringen en het verzamelen van 'competentiebewijzen' in het portfolio (Reed, 2000). 
De certificering van de key skill certificaten bestaat uit een combinatie van formatieve en 
summatieve evaluatie. Kandidaten kunnen hun kerncompetenties aantonen met behulp van 
een portfolio. Het maakt daarbij niet uit waar die competenties verworven zijn: in formele dan 
wel informele situaties of op school dan wel op de werkplek. Voor de main key skills moeten 
kandidaten ook een extern assessment ondergaan waarbij zij een landelijk genormeerde 
schriftelijke toets afleggen. De certificaten worden uitgereikt door de awarding bodies. 
 
Advanced Extension Awards 
Vanaf 2002 worden er Advanced Extension Awards (AEA) uitgereikt. Ze zijn er in zeventien 
vakken. Dit examen is ontwikkeld “to allow students to demonstrate their knowledge, 
understanding and skills to the full". Het is gericht op differentiatie tussen de beste 10% van 
de A-level kandidaten. Het is opgezet op verzoek van universiteiten en werkgevers met het 
doel de allerbeste studenten te selecteren. Steeds meer leerlingen behalen steeds hogere 
cijfers op de A-level examens (in 2003 bedroeg het percentage kandidaten met een A grade 
gemiddeld over alle vakken 20%; veel leerlingen verlaten de school met drie of meer A 
grades). Het AEA is een volledig extern examen.  
 
Nieuwe gespecialiseerde diploma’s naast reguliere examens 
In 2002 werd het plan gelanceerd voor een nieuw overkoepelend examen voor 19-jarigen op 
drie niveaus (intermediate, advanced en higher), het zogeheten Matriculation Diploma. Daarin 
is meer plaats ingeruimd voor het erkennen van buitenschoolse ervaringen en prestaties en 
er is aansluiting gezocht met het Internationale Baccalaureate (Department for Education and 
Skills, 2002). In termen van de vijf nationale kwalificatieniveaus zou het intermediate level 
overeenkomen met niveau 2 (equivalent aan 5 GCSE A-C passes), het advanced level met 
niveau 3 (equivalent aan 2 A- levels en een AS-level) en het higher level met niveau 3 (3 A-
levels en 1 AS-level met inbegrip van 1 grade A en 2 grade B’s). De Engelse overheid is 
inmiddels gekomen met een alternatief plan met daaraan gekoppeld beleid. In het komende 
decennium krijgen leerlingen in de leeftijd van 14 tot 19 jaar meer keuzemogelijkheden ten 
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aanzien van het programma, de vakken en de kwalificaties (DfES, 2005a,b). Naast de 
GCSE’s en A-levels worden er veertien nieuwe gespecialiseerde diploma’s geïntroduceerd 
die op drie niveaus kunnen worden behaald. De nieuwe diploma’s zijn in overleg met het 
bedrijfsleven en de universiteiten tot stand gekomen. Ze komen overeen met 
beroepssectoren in het bedrijfsleven en bieden meer gelegenheid tot praktijkgericht leren. 
Voor vier van deze diploma’s kan er al vanaf 2008 worden opgeleid, namelijk information and 
communication technology, engineering, health and social care en creative and media. De 
andere diploma’s komen vanaf 2010 beschikbaar.  
 
 

3.3 Aspecten en effecten van examinering 
  

3.3.1 Toezicht en ondersteuning 
 
Prestatiedruk en ondersteuning 
In Engeland is een duidelijk voorbeeld van een onderwijssysteem waar overheidsdruk en 
ondersteuning samen gaan. Het systeem van verplichte niveaupeilingen en examens, de 
league tables en de rol van de inspectie zorgen voor veel prestatieprikkels, maar tegelijkertijd 
wordt er fors geïnvesteerd in overheidsdiensten die scholen begeleiden, trainen en adviseren.  
 
Examens als instrument voor kwaliteitsbewaking en -verbetering 
Engeland kent een prescriptief nationaal curriculum dat het onderwijs op de scholen in hoge 
mate vastlegt. Dit wordt nog versterkt door de verplichte interne en externe toetsing op de 
leeftijd van 7, 11 en 14 jaar. Engelse diploma’s en certificaten voor leerlingen in de 
leerplichtige leeftijd zijn over het algemeen ingebed in de nationale kwalificatiestuur (NQF) die 
inmiddels uit negen niveaus bestaat. De centrale overheid heeft de vrijwel volledige controle 
over het examensysteem. Met het vastleggen van nationale kwaliteitsstandaarden en 
streefniveaus heeft de overheid de controle op het onderwijs nog verder vergroot. Nationale 
structuren oefenen een sterke invloed uit op de scholen (Ministerie, QCA, LEA’s). 
Schoolinspecties vinden zowel plaats door de Engelse inspectie Ofsted als de LEA’s. Scholen 
zijn verplicht tot target setting en performance management. De examens vormen een 
belangrijk middel om veranderingen in het onderwijs te bewerkstelligen. 
  
Verplichte landelijke niveaupeilingen 
Engeland heeft een leerwegonafhankelijke beoordelingssystematiek ontworpen. In het 
nationaal curriculum is elk vak onderverdeeld in een beperkt aantal algemene leerdoelen, de 
attainment targets. Deze zijn gespecificeerd in tien vaardigheidsniveaus die zijn verduidelijkt 
aan de hand van statements of attainment. Deze leerwegonafhankelijke curriculum ladders 
overstijgen de key stages, leerjaren en leeftijden. Dit bevordert een brede en flexibele 
toepassing. Aan het einde van de key stages 1, 2 en 3 (leeftijd 7, 11 en 14) worden er voor 
een aantal vakken landelijke niveaupeilingen georganiseerd. Dat gebeurt met externe 
schriftelijke toetsen, de zogeheten Standard Assessment Tasks (SAT). Die laten zien in welke 
mate de scholen en leerlingen de landelijke streefniveaus bereiken. De evaluatie heeft ook 
een schoolinterne component. Aan het einde van het schooljaar moeten de docenten 
namelijk ook zelf een oordeel geven over het niveau dat de leerling op de curriculum ladder 
bereikt heeft. Zowel de uitkomst van de landelijke niveaupeiling als het oordeel van de docent 
moet de school aan de ouders meedelen. Beide gegevens worden per attainment target 
gerapporteerd in termen van de tien vaardigheidsniveau van het nationale curriculum. In de 
oorspronkelijke opzet was sprake van twee onafhankelijke gegevens over het niveau van de 
leerling. De docent zou zijn of haar oordeel over het niveau van de leerling namelijk moeten 
geven voordat de uitslag van de landelijke niveaupeiling bekend was. Daarnaast voorzagen 
de oorspronkelijke plannen in een moderatie van de oordelen van de docenten en zouden de 
league tables op beide gegevens worden gebaseerd. Tegenwoordig hoeven de docenten hun 
oordeel pas te geven nadat de resultaten van de landelijke niveaupeilingen bekend zijn. Toen 
de moderatie op de oordelen van de docenten niet doorging, werd ook besloten om de league 
tables alleen op de landelijke niveaupeilingen te baseren. Deze beslissingen verminderden 
het verzet tegen de landelijke niveaupeilingen, maar volgens sommigen werd het 
docentenoordeel hiermee tot een formaliteit gereduceerd.  
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De overheid gebruikt de landelijke evaluatie vooral als een middel om het nationale 
curriculum te ondersteunen, de scholen verantwoordelijk te stellen voor hun prestaties en het 
onderwijsniveau te verhogen. De SAT’s en examens worden gebruikt om de leerresultaten 
van de scholen te controleren en te verbeteren. Scholen zijn verplicht te doen aan target 
settting en performance management. Schoolbesturen moeten jaarlijks rapporten voor ouders 
publiceren, onder andere over target setting, effectiviteit en zelfevaluatie. Elk jaar ontvangt de 
school het zogeheten herfstpakket met benchmark gegevens van het ministerie, de inspectie 
en het QCA. Dit vergelijkingsmateriaal worden beschouwd als essentieel voor zelfevaluatie, 
target setting en schoolverbetering. De prestaties op het GCSE en een aantal specifieke 
beroepskwalificaties worden bijvoorbeeld jaarlijks door het Department for Education and 
Skills (DfES) gepubliceerd in de zogeheten performance tables. Scholen in Engeland zijn 
verplicht deze resultaten te publiceren in hun prospectus. 
In de periodieke niveaupeilingen aan het einde van key stage 1, 2 en 3 hebben de externe 
schriftelijke toetsen (SAT’s) in de loop der jaren meer gewicht gekregen. De 
onderwijsministers achtten de interne evaluatie onvoldoende betrouwbaar en waren van 
mening dat de externe toetsen voor meer vergelijkbaarheid tussen scholen zouden zorgen. 
 
Key skills 
De Engelse overheid heeft landelijke streefniveaus geformuleerd met betrekking tot de 
beheersing van de kerncompetenties. Zo behoren leerlingen die relatief lage cijfers op het 
GCSE behalen - dit wil zeggen: geen A-, B- of C-grade tenminste een niveau 2-kwalificatie te 
behalen voor communication, application of number en information technology. Lerenden van 
negentien of ouder worden geacht ten minste één kwalificatie op niveau 3 te behalen.  
In het kader van het zogeheten Key Skills Support Programma heeft de overheid een 
omvangrijke hoeveelheid ondersteuningsmateriaal laten ontwikkelen. Speciaal voor de 
ondersteuning van de ontwikkeling van key skills zijn er twee instellingen in het leven 
geroepen: de Learning and Skills Development Agency (LSDA) voor de ondersteuning op 
school en de Learning for Work (LfW) voor de ondersteuning op de werkplek. Daarnaast 
speelt de Qualifications and Curriculum Authority (QCA) een belangrijke rol. Voor de 
beoordeling en certificering van de kerncompetenties heeft deze instelling per competentie 
per niveau landelijke prestatiestandaarden beschikbaar gesteld (Qualifications and 
Curriculum Authority, 2004). Voor kandidaten is er bijvoorbeeld voor elke kerncompetentie 
gedetailleerde informatie over wat zij op het desbetreffende niveau moeten kennen en 
kunnen en hoe zij hun kerncompetenties kunnen aantonen. Daarnaast zijn er zowel voor 
kandidaten als voor begeleiders en assessoren per niveau voorbeeldportfolio’s en 
voorbeeldtoetsen met bijbehorende specificaties beschikbaar (bijvoorbeeld McNeill, 2001). 
De standaarden, specificaties en voorbeelden dragen bij aan de standaardisatie die nodig is 
om de landelijke vergelijkbaarheid en het civiel effect van de certificaten te garanderen. Ook 
zijn er uitgebreide handreikingen voor 'providers' die onderwijs in kerncompetenties 
aanbieden, voor docenten op scholen, voor trainers in bedrijven, voor assessoren, interne 
verificateurs, et cetera (bijvoorbeeld Meed, Shaw, Rossetti & Fowler, 2004).  
Rond de certificering van kerncompetenties is een systeem van kwaliteitszorg opgezet 
waarbij verschillende personen en instanties betrokken zijn. Ook dit draagt bij aan de 
landelijke vergelijkbaarheid en het civiele effect van de uitgereikte certificaten. Docenten en 
opleidingen en trainers in bedrijven zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de 
kerncompetenties. De   coordinator coördineert het aanbod in de key skills en draagt mede 
zorg voor de interne begeleiding van de kandidaten. De beoordeling van de portfolio’s is in 
handen van interne assessoren. Elke opleiding die kerncompetenties aanbiedt, kent een 
interne verificateur die verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de landelijke 
prestatiestandaarden. Een standards moderator controleert in opdracht van de certificerende 
instantie of de prestatiestandaarden overeenkomstig de landelijke standaarden worden 
toepast. Een opleiding moet daartoe steekproeven van portfolio’s ter beschikking stellen. De 
standards moderator is gemachtigd om de portfolio’s voor één of meer leerlingen af te 
keuren. Voor alle bij de evaluatie betrokken personen zijn handreikingen ter beschikking 
gesteld  (bijvoorbeeld Colbear-Pike, Mason, Read & Rossetti, 2003; Hadlow & Hegarty, 2004) 
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National Assessment Agency (NAA) 
Voor de vernieuwing van de organisatie van de examens is in 2004 het National Assessment 
Agency (NAA) opgericht dat nauw samenwerkt met de awarding bodies, scholen en andere 
stakeholders. 
 
 

3.3.2 Bekostiging 

Het door de overheid gefinancierde onderwijs in de leerplichtige leeftijd is gratis.  

3.3.3 Kwaliteit 
 
Interne en externe standaardisatie van de beoordeling 
In Engeland besteden de awarding bodies en de LEA’s zeer veel aandacht aan de interne en 
externe standaardisatie van de evaluatieprocedures binnen de scholen. Vandaar dat er 
minder dan in andere landen getwijfeld wordt aan de billijkheid van de beoordeling en de 
landelijke vergelijkbaarheid van de examenresultaten. Velen vinden het Engelse 
examensysteem het beste ter wereld. Dit sluit een kritische houding ten opzichte van de 
eigen examens overigens niet uit. Er zijn aanwijzingen dat de beoordeling van de prestaties 
van de examenkandidaten door docenten minder betrouwbaar is dan vaak wordt 
verondersteld. Zo zijn er aanwijzingen dat minimaal 30% van de kandidaten een verkeerde 
grade krijgt (Gardner & Cowan, 2000; William & Black, 1996)  
 
Beoordeling coursework 
De schoolinterne beoordeling van het coursework in de GCSE- en GCE-examens is 
onderwerp van veel discussies (Qualifications and Curriculum Authority, 2005b). Coursework 
kan onder meer bestaan uit schriftelijke opdrachten, projecten, praktisch opdrachten en 
onderzoek, mondelinge presentaties, individueel werk en groepswerk. Docenten zien 
coursework overwegend als een waardevolle aanvulling op de landelijke schriftelijke 
examens. Er worden kennis en vaardigheden mee getoetst die in een schriftelijk examen niet 
gemeten kunnen worden. Coursework biedt leerlingen gelegenheid om een vakgebied 
diepgaand te bestuderen en verantwoordelijkheid voor hun eigen leren te nemen. De 
leerlingen voeren de opdrachten uit tijdens het schooljaar, zowel op school als thuis. Het 
resultaat van het coursework wordt beoordeeld door de eigen docent. Leerlingen en docenten 
ondertekenen een verklaring dat het werk van henzelf respectievelijk van de leerling is. 
Interne standaardisatieprocedures moeten ervoor zorgen dat de leraren in de school dezelfde 
maatstaven aanleggen. De awarding bodies passen ook een externe moderatieprocedures 
toe waarbij zij steekproeven uit het werk van de leerlingen bekijken (het oordeel van de 
school mag hooguit 6% afwijken van dat van de externe moderator). Een kwart van de 
docenten heeft de laatste twee examenjaren te maken gehad met aanpassingen van hun 
cijfers. In eenderde van de gevallen leidde dat tot hogere cijfers en in tweederde tot lagere 
cijfers. De awarding body kan de cijfers voor de hele school naar boven of naar beneden 
bijstellen. Het komt voor dat de school al het werk van de kandidaten opnieuw moet 
beoordelen. Recentelijk heeft het QCA een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar het 
functioneren van het coursewerk in de GCSE’s en GCE’s (QCA, 2005b). Enkele bevindingen:  
• de regels voor de hulp die leraren, ouders, medeleerlingen, familieleden en vrienden 

mogen geven zijn onduidelijk en worden zeer verschillend toegepast; 
• leerlingen ontvangen in de praktijk te veel hulp en advies van leraren en ouders; 
• er wordt te weinig gecontroleerd of het werk wel echt van de leerling zelf is 

(authenticatie); 
• leerlingen helpen elkaar, frauderen en plagiariseren (halen hun werk bijvoorbeeld van het 

internet en betalen daar soms voor); 
• de standaardisatie van de beoordeling binnen de scholen en de externe moderatie door 

de awarding bodies schieten te kort.  
 
De Secondary Heads Association pleit voor uitvoering van de schoolinterne examinering door 
gecontracteerde assessoren met ruime praktijkervaring. De conservatieve oppositie is van 
mening dat het toenemende accent op coursework leidt tot fraude en de standaarden 
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ondermijnt. Naar aanleiding van de uitkomsten van de studie heeft de QCA een task force 
opgericht die moet rapporteren over de authenticatie van het coursework in de 2006 
examens, een hoogleraar is gevraagd een advies uit te brengen over het detecteren van 
internet plagiarisme, en er is begeleidingsmateriaal ontwikkeld voor ouders en kandidaten. 
Daarnaast is besloten een speciaal instituut op te richten voor het trainen en begeleiden van 
interne beoordelaars en assessoren en het modereren van coursework. Dit instituut, het 
Institute of Educational Assessors, wordt april 2006 opgericht. 
 
Onbedoelde neveneffecten van massale toetsing en examinering 
De effecten van het landelijke toetsings- en examensysteem zijn niet alleen positief. Voor de 
Engelse overheid is het landelijke toetsings- en examensysteem een belangrijk instrument in 
de strijd voor onderwijsverbetering. De overheid oefent een grote druk uit om de prestaties 
van de leerlingen te verbeteren. De uitkomsten van de verplichte en optionele nationale 
niveaupeilingen en de examens hebben een grote invloed op de docenten, het onderwijzen 
en het leren. De indruk bestaat echter dat de toenemende toetsdruk, prestatiedruk en 
afrekencultuur een negatieve invloed hebben op de status van het beroep van docent, de 
professionele autonomie van de docent en de motivatie van schoolleiders en docenten. 
 
Inquiry into A level standards 
De QCA doet veel aan de verbetering van de examinering. De Inquiry into A level standards 
(Tomlinson, 2002) bracht bijvoorbeeld aan het licht dat de niveaus van de A-level examens 
onvoldoende duidelijk waren voor examinatoren. Dit was voor de QCA aanleiding om de 
niveaus te verduidelijken door middel van performance descriptions en voorbeeldmateriaal. 
Met de prestatiebeschrijving wordt aangegeven wat grenskandidaten op de grens van grade 
A en B en van grade E en U precies moeten kennen en kunnen op het desbetreffende 
vakgebied. Het voorbeeldmateriaal bevat voorbeelden van examenvragen, scorings- en 
beoordelingsvoorschriften en werk van kandidaten afkomstig uit de AS- en A-level examens. 
Al dit materiaal is via het internet beschikbaar. 
 
Kwaliteit normhandhaving 
In 2002 heeft een onafhankelijke commissie de kwaliteit van het Engelse systeem van 
normhandhaving beoordeeld (Baker & McGaw, 2002). De aanleiding was de veronderstelde 
niveaudaling ten gevolge van de gestage toename van het aantal kandidaten met zeer hoge 
prestaties op de GCSE en A/AS-level examens. Volgens de commissie is de vraag naar de 
vermeende niveaudaling niet wetenschappelijk te beantwoorden. Als oorzaken worden onder 
meer genoemd de vele veranderingen in de examenprogramma’s, de examens, het 
onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk. 
 
 

3.3.4 Toegankelijkheid 
 
Brede toegankelijkheid landelijke examens 
Het GCSE en GCE zijn niet alleen toegankelijk voor leerlingen in het volledig dagonderwijs, 
maar staan in beginsel open voor iedereen. Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de 
certificering van de key skills. Die zijn er niet alleen voor alleen scholieren vanaf veertien jaar 
in scholen en colleges, maar ook voor lerenden op de werkplek. 
 
Toelating tot Sixt Forms 
De Sixt Forms die voorbereiden op de GCE A/AS-levels mogen hun eigen 
toelatingsvoorwaarden bepalen. In de praktijk komt dat meestal neer op minimaal een C voor 
minimaal vijf GCSE’s en eveneens minimaal een C voor het vak van de gekozen 
studierichting in het hoger onderwijs.  
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Geen GCSE 
Omdat het GCSE onvoldoende zou discrimineren tussen goede en zeer goede leerlingen, 
hebben enkele public schools het GCSE uit hun opleiding geschrapt. Zij leiden de leerlingen 
direct naar het A-level diploma of het International Baccalaureate. 
 
Toelating tot universiteit 
Universiteiten eisen doorgaans drie of meer A-levels en soms voor een vierde vak een AS-
level. In sommige gevallen moeten het drie verwante vakken zijn, zoals bijvoorbeeld voor 
medicijnen. Leerlingen mogen zelf weten in hoeveel vakken ze examen doen, maar in de 
praktijk kiest de meerderheid voor slechts drie vakken die vaak ook nog sterk verwant zijn, 
zoals Maths-Physics-Chemistry of Sociology-Psychology-Politics. Volgens de universiteiten 
maakt het A-level examen te weinig onderscheid tussen goede en zeer goede kandidaten en 
zorgt het grote aantal A-level diploma’s voor inhoudelijke aansluitingsproblemen. Veel 
universiteiten kennen daarom eigen toelatingsexamens en/of interviews. 
 

3.3.5 Doelmatigheid 
 
Examenresultaten worden steeds beter 
De gemiddelde resultaten op de GCSE en de GCE examens gaan al jaren geleidelijk 
omhoog. De overheid en de lerarenorganisaties schrijven dit toe aan beter onderwijs. Vele 
onderwijskundigen inclusief de populaire media wijten dit echter aan cijferinflatie en 
makkelijker wordende examens. Anderen denken dat de toenemende druk om hun 
examenresultaten te verhogen scholen verleidt tot specifieke examentraining ten koste van 
het onderwijzen van inzicht in het vakgebied. Nog een andere verklaring veronderstelt dat de 
awarding bodies te weinig financiële armslag hebben om de inhoud van de tests regelmatig te 
vernieuwen hetgeen zou leiden tot een versterking van het effect van teaching-to-the-test. 
Weer anderen denken dat de in 2000 ingevoerde opsplitsing van het A-level in AS- en A2- 
examens de minder vaardige leerlingen meer gelegenheid biedt om moeilijke vakken te laten 
vallen. Daardoor zou het instroomniveau van de A-level kandidaten hoger zijn dan vroeger, 
met hogere examenresultaten als mogelijk gevolg. Anderen zien de interne beoordeling van 
het coursework echter als een verrijking. De discussie over de vermeende niveaudaling heeft 
geleid tot aanpassingen in de A-level examens. Speciaal voor de zeer vaardige leerlingen 
zullen de nieuwe A-level examens een aantal extra moeilijke vragen bevatten die worden 
opgenomen in een afzonderlijke sectie aan het einde van de toetsboekjes (DfES, 2005). 
Daarnaast wordt er een extended project geïntroduceerd om een bredere range aan hogere-
orde-vaardigheden te kunnen toetsen.  
 
Meer interne assessments, maar tegelijkertijd betere kwaliteitscontrole 
De landelijke examens, het coursework en de massale landelijke niveaupeilingen leggen een 
groot beslag op de beschikbare onderwijstijd en brengen een grote organisatorische 
rompslomp met zich mee, ook al heeft de overheid wat betreft de toetsdruk concessies 
gedaan. Ouders verzetten zich tegen de massale toetsafnames die mede bepalen wat 
onderwezen wordt en veel kostbare onderwijstijd in beslag nemen. Van de andere kant is de 
deelname van de scholen aan de tussentijdse landelijke niveaupeilingen voorvoor geen 
deelnameverplichting geldt nog steeds hoog. Tomlinson (2004) stelde voor om in de 
examinering een groter accent te leggen op door docenten uitgevoerde assessments. Die 
moeten dan wel betrouwbaar en billijk zijn. Daartoe moeten de externe examinering en de 
mechanismen van kwaliteitscontrole worden verbeterd, onder meer door inspectie, monitoring 
en accreditatie van instellingen, het opzetten van een netwerk van chartered assessors, het 
trainen en ontwikkelen van docenten en het verstrekken van landelijke voorbeelden van werk 
van leerlingen teneinde de normen over de scholen en in de tijd te uniformeren.  
 
Doelmatigheid lokale examenorganisaties 
De diploma’s van het GCSE en de GCE A-levels worden niet verstrekt door de scholen zelf, 
maar door de awarding bodies. De school kies een van deze instanties. De awarding bodies 
bieden eigen examenprogramma’s, examens en beoordelingsvoorschriften aan. Ze hebben 
eigen procedures voor het certificeren van de opleidingen en de kwaliteitscontrole van de 
examinering. The Joint Council for Qualifications (JCQ) is het overkoepelende orgaan. De 
verschillen tussen de awarding bodies zijn volgens een onafhankelijke commissie die de 
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kwaliteit van het examensysteem beoordeelde een mogelijke bron van invaliditeit, met name 
met het oog op de problematiek van de normhandhaving (Baker & McGaw, 2002). 
 
Ervaringen met key skills overwegend positief 
De ervaringen met de landelijke certificering van kerncompetenties lijken overwegend positief. 
Tussen oktober 2000 en september 2002 zijn er voor de eerste drie kerncompetenties bijna 
300.000 certificaten uitgereikt aan ruim 200.000 kandidaten. Van hen was 43% zestien jaar 
en 31% zeventien jaar. Werkgevers houden er in toenemende mate rekening mee bij 
sollicitatieprocedures. Ook spelen de certificaten een steeds grotere rol in de toelating tot het 
hoger onderwijs. Zo leveren drie key-skill certificaten op niveau 2 evenveel punten op als een 
A-grade voor een vak als Engels, wiskunde of science. 
 
Leerlingenprestaties in internationaal perspectief 
In de PISA 2000 reading literacy peiling presteerde het Verenigd Koninkrijk boven het OECD-
gemiddelde (7e plaats). In de 2003 PISA wiskundepeiling haalde men de responsdrempel 
niet. In de TIMMS 2003 wiskundepeiling presteerde het Verenigd Koninkrijk boven het 
internationale gemiddelde (18e plaats) al waren er weer problemen met de response.  
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4 Frankrijk 
  

4.1 Onderwijs en examinering in het algemeen voortgezet onderwijs  
 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
Het lager voortgezet onderwijs, gegeven aan het Collège, wordt afgesloten met een nationaal 
examen (15 jaar): het diplôme national du brevet. Het Brevet is enerzijds gebaseerd op de 
resultaten van het extern afsluitend examen en anderzijds op cijfers voor het werk van de 
leerlingen gedurende de laatste twee schooljaren (de quatrième and de troisième). Het 
nationale examen bestaat uit drie landelijk ontwikkelde schriftelijke toetsen: Frans, wiskunde 
en histoire-géographie-éducation civique. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 
organisatie van de examens voor deze drie vakken en de toekenning van het brevet ligt bij de 
lokale recteur de l'académie. Het brevet heeft alleen een afsluitende functie en speelt geen 
rol in de toelating tot de tweede fase VO (het Lycée voor 15-18-jarigen). De waarde van het 
brevet op de arbeidsmarkt is gering. Het doel is vooral het motiveren van leerlingen en het 
opdoen van ervaring met examinering ter voorbereiding op het latere Baccalauréat. Er 
bestaan plannen om het Brevet te vervangen door een Brevet d'études fondamentales 
(certificaat van basiseducatie). Aan de inhoud en evaluatiemethoden wordt op dit moment 
nog gesleuteld.  
 
Tweede fase voortgezet onderwijs 
In Frankrijk bestaat de bovenbouw, ofwel Lycée, uit twee cycli: een Cycle de détermination, 
dat de Seconde omvat (Nederland: vierde klas), en een Cycle terminal, dat de Première en 
Terminale omvat (Nederland: vijfde en zesde klas). Binnen het lycée kan de leerling kiezen uit 
het Lycée d'enseignement général ou technologique en het Lycée professionnel.   
 
Binnen het Lycée d'enseignement général ou technologique kan aan het eind van de 
Seconde (Nederland: vierde klas) gekozen worden voor drie richtingen. Deze richtingen 
hebben niet alleen te maken met een verschil in vakken, maar ook met een onderscheid in 
kwalificatieniveaus. De richtingen leiden in drie jaar op tot de volgende diploma's: 
• Het Baccalauréat général, waarbinnen men kan kiezen voor de 'profielen' L (Lettres), S 

(Scientifique) en ES (Economique et Sociale).  
• Het Baccalauréat technologique, waarbinnen men kan kiezen voor de 'profielen' STI 

(Sciences des technologies industrielles), SMS (Sciences médico-sociales), STL 
(Sciences des techniques de laboratoire), STT (Sciences et technologies tertiaires), 
STAE (Sciences des technologies de l'agronomie et de l'environnement), STPA 
(Sciences des technologies des produits agro-alimentaires).  

• Het Brevet de technicien. Dit is bedoeld voor leerlingen die geen bac kunnen of willen 
halen; met een BT kan een leerling tussentijds uitstromen naar de arbeidsmarkt of een 
vervolgopleiding. 

Aan het Lycée professionel kunnen leerlingen het Baccalauréat professionel behalen. Sinds 
1985 vormt het zogeheten bac pro de afsluiting van de première en terminale klassen van het 
beroepsgerichte lycée. Binnen deze opleiding kan men ook kiezen voor een CAP (Certificat 
d'aptitude professionnelle), dat in twee jaar rechtstreeks voorbereidt op een beroep, of een 
BEP (Brevet d'etudes professionnelles), een eveneens tweejarige opleiding. Het BEP is 
algemener dan het CAP en leidt op tot gekwalificeerd werknemer (ouvrier of employé).  

Kenmerkend voor alle bacs is de dominantie van het gestandaardiseerde schriftelijke examen 
op een door het ministerie vastgesteld tijdstip. Afhankelijk van het type bac omvat het examen 
ook een of meer mondelinge tests. In de Première leggen de leerlingen reeds drie belangrijke 
eindexamens af, en wel in de vakken Français, Mathématiques-informatique (série L) en 
Enseignement scientifique (séries L en ES). Voor sommige vakken is er een praktijktoets. De 
schriftelijke examens voor het algemene en technologische bac gaan over acht à negen 
vakken met maximaal twee keuzevakken.  
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Om te slagen voor het bac is een score van 10 of meer vereist uit maximaal 20 te behalen 
punten. Een gemiddeld cijfer tussen 8 en 10 geeft recht op deelname aan een mondeling 
herexamen. Het eindexamen bestaat uit een reeks toetsen die, afhankelijk van het profiel dat 
de leerling gekozen heeft, zwaar en minder zwaar meetellen (op basis van een coëfficiënt die 
aan het vak wordt toegekend). Het is voor een Franse leerling dan ook een hele klus van 
tevoren uit te rekenen wat hij of zij voor een bepaald vak moet halen om te slagen. Het cijfer 
dat wordt toegekend ligt tussen 0 en 20. Hiermee kan een leerling een zogeheten mention 
halen: très bien avec les félicitations du jury, als het gemiddelde van de eindlijst tussen 18 en 
20 ligt, très bien bij een gemiddeld resultaat tussen 16 en 18, bien bij een gemiddeld resultaat 
tussen 14 en 16, assez bien bij een resultaat tussen 12 en 14 en passable bij een resultaat 
tussen 10 en 12. Sluit men een bac af met een gemiddeld cijfer van 8 of 9 dan ontvangt men 
een Certificat de fin d'études secondaires. Dat geeft geen toegang tot hoger onderwijs. 

Voor het beroepsgericht bac maken de kandidaten aan het einde van het laatste schooljaar 
zeven schriftelijke tests waarbij elke test uit verschillende onderdelen bestaat (schriftelijk en, 
afhankelijk van het vak, mondelinge en praktijktoetsen). Ander toetsvormen die meetellen 
voor het uiteindelijke resultaat zijn: drie tests tijdens de opleiding, de prestaties tijdens de 
opleiding en de prestaties tijdens de beroepspraktijkvorming in het bedrijfsleven.  

ICT-diploma 
In 2000 is het niet-verplichte Brevet informatique et internet (B2i ®) ingevoerd waarmee 
leerlingen van primair tot voortgezet onderwijs hun ICT-competenties kunnen verzilveren. De 
overheid heeft streefniveaus geformuleerd voor de niveaus die leerlingen aan het einde van 
het primaire onderwijs (niveau 1), het lager voortgezet onderwijs (niveau 2) en het hoger 
voortgezet onderwijs (niveau 3) moeten bereiken. Er zijn voor dit brevet geen formele 
examens. Docenten beoordelen hoe leerlingen ICT in hun dagelijkse schoolwerk toepassen. 
Het hoofd van de school beslist over toekenning van het certificaat.  
 

4.2 Examinering en afstand tot het onderwijs 
 

4.2.1 Interne versus externe examinering 

Belangrijke peilers van het bac zijn de landelijke schriftelijke examinering en de externe en 
volledig anonieme correctie van het schriftelijk werk van de kandidaten door docenten.  

Het bac is een landelijk examen met een grote mate van overheidscontrole op afnametijdstip, 
inhoud en organisatie. Het ministerie van Onderwijs bepaalt welke onderwerpen er jaarlijks in 
de bacs geëxamineerd worden. De examens worden ontwikkeld op basis van door het 
ministerie verstrekte richtlijnen en beoordelingscriteria. De afname van het examen wordt 
verzorgd door de school zelf, op basis van stringente voorschriften van de overheid. Ten 
behoeve van de examenproductie zijn de acedémies ingedeeld in clusters. Elk cluster 
ontwikkeld zijn eigen set examens op basis van landelijke richtlijnen. Aan het hoofd van ieder 
cluster staat een recteur. Die benoemt de vakinhoudelijke deskundigen afkomstig uit de 
Lycées en de universiteiten. De opgaven worden geconstrueerd door teams van twee à vier 
docenten en hun werk wordt gecoördineerd door een hoogleraar. Onderwijsinspecteurs 
coördineren het werk van de verschillende ontwikkelteams, houden toezicht en verlenen 
ondersteuning. Het ministerie bewaakt de landelijke vergelijkbaarheid.  

Elk concept-examen wordt gemaakt door één of twee docenten die hun mening geven over 
onder meer de veronderstelde moeilijkheid van de opgaven. Het ontwikkelproces duurt 
ongeveer vijf maanden, van oktober waarin docenten de eerste concepten aanleveren tot 
februari waarin de drukklare examenboekjes worden opgeleverd. 
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Bij de correctie van het schriftelijke werk van de kandidaten zijn meer dan 130.000 personen 
betrokken. Docenten doen dit werk als onderdeel van hun normale werk. Het kan voorkomen 
dat een docent het werk van een “eigen” leerling beoordeelt. Omdat het werk geanonimiseerd 
wordt, levert dit geen problemen op.  

Voor het in 2000 ingevoerde Brevet informatique et internet (B2i ®) zijn er geen formele 
examens. Docenten beoordelen hoe leerlingen ICT in hun dagelijkse schoolwerk toepassen. 
Het hoofd van de school beslist over toekenning van het certificaat.  
 

4.2.2 Voorbeelden van afstand tussen opleiden en examineren 
 
Ook in Frankrijk hebben jeugdwerkloosheid en gebroken loopbanen aanleiding gegeven tot 
het besteden van meer aandacht aan EVC (De Coninck, 2004). Het is typerend voor Frankrijk 
dat daarbij in eerste instantie een diploma voor jongeren werd nagestreefd. In Frankrijk 
hebben diploma’s namelijk een zeer hoge status. In Franse CAO’s is de loonhoogte 
bijvoorbeeld vaak direct gekoppeld aan het al of niet bezitten van een diploma. De 
mogelijkheid dat er andere bewijsstukken voor kennen en kunnen zouden bestaan dan een 
diploma is iets dat zeer moeilijk ingang heeft gevonden. Afwijken van de diploma’s zou de 
traditie van het functieclassificatiesysteem verstoren, alsook het loongebouw. Daarnaast is 
het competentiebegrip lange tijd als te individualistisch beschouwd. Het zou te dicht staan bij 
het meten van de uitvoeringscapaciteit en zich aldus vermengen met het meten van 
individuele prestaties. Een ander probleem bij de maatschappelijke aanvaarding van EVC ligt 
in de relatieve waarde die aan academische kennis en ervaring wordt toegekend. Lange tijd 
werd cognitie (uitgedrukt in de vorm van een diploma) hoger ingeschat dan de waarde van 
ervaring. Geleidelijk aan heeft Frankrijk echter een EVC-beleid uitgewerkt, zowel op het 
niveau van de publieke programma’s, als op niveau van het vormingsaanbod. De bedoeling is 
de opleidingstijd te verkorten en de toegang tot het onderwijs te vergemakkelijken. De 
mogelijkheden zijn vastgelegd in een individueel recht, namelijk de VAP-wet (Validation des 
Acquis Professionnels). Een VAP-procedure kan worden aangevraagd voor alle 
diplomaniveaus van het niveau Brevet de Technicien tot het universitaire niveau. Een VAP-
procedure houdt in dat een kandidaat een dossier over zijn professionele verworvenheden 
voorlegt aan een jury (van een opleidingsinstelling), met het oog op een toelating voor het 
volgen van een opleiding, of op een vrijstelling van delen van een opleidingsprogramma. Het 
dossier bevat een beschrijving van de jobs die hij of zij heeft uitgeoefend. Het dossier kan ook 
certificaten bevatten die zowel een institutionele als een persoonlijke dimensie bevatten 
(bijvoorbeeld stages die werden gevolgd, een competentiebalans2 die werd opgesteld, 
bijvoorbeeld een portfolio), een beschrijving van de uitgeoefende functies en de uitgevoerde 
taken. De kandidaat kan zijn dossier invullen onder de verantwoordelijkheid van een 
begeleider. De begeleider helpt de kandidaat zijn competenties te herkennen en zichtbaar te 
maken. EVC in Frankrijk lijkt vooral gericht op jeugdige en volwassen werkzoekenden, en 
veel minder op leerlingen in de leerplichtige leeftijd die een opleiding voor algemeen vormend 
voortgezet onderwijs volgen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Het opstellen van een competentiebalans kan deel uitmaken van een VAP-procedure. Een 
balansprocedure kan worden gevolgd om de zelfkennis te vergroten, om een professioneel 
project uit te werken, om de opleidingsbehoeften beter te leren kennen, om een 
opleidingsplan uit te werken, of ter voorbereiding van een valideringsprocedure. Aan het 
einde van de balansprocedure beschikt het individu over een document waarin een overzicht 
staat van wat het kan, kent en wat het eventueel zou kunnen doen met zijn verdere loopbaan. 
Het document zelf geniet juridische bescherming.  
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4.3 Aspecten en effecten van examinering 
 

4.3.1 Toezicht en ondersteuning 
 
De Franse overheid legt de onderwijsleerplannen vast, bepaalt wat en hoe er onderwezen 
wordt, organiseert de examens en geeft nationale diploma's af. Frankrijk kent een ver 
uitgewerkt en prescriptief nationaal curriculum. De onderwijsdoelen en –inhouden zijn 
geformuleerd per onderwijsfase. Docenten moeten registeren in hoeverre leerlingen deze 
notions bereiken. Leergangen worden ontwikkeld op basis van officiële richtlijnen van het 
Ministerie van Onderwijs. Docenten kiezen uit leergangen die de door het Ministerie zijn 
goedgekeurd. 
Het Franse onderwijs- en evaluatiesysteem is nog steeds sterk gecentraliseerd, al hebben 
regionale en lokale autoriteiten wat meer bevoegdheden gekregen op administratief en 
financieel gebied. De commune is wat dit laatste betreft mede verantwoordelijk voor het 
primair onderwijs, het département voor de collèges en de académies ofwel rectorats (vaak 
samenvallend met de régions) voor de lycées. Frankrijk is onderverdeeld in dertig 
onderwijsdistricten, de zogenaamde académies, die onder leiding staan van een recteur die 
de minister vertegenwoordigt. In een académie is de recteur als afgevaardigde van de 
centrale overheid verantwoordelijk voor de onderwijskundige aangelegenheden. Deze 
districten omvatten een aantal departementen die wat het onderwijs betreft geleid worden 
door de zogenaamde inspecteurs d'académie. 
De centrale overheid heeft de vrijwel volledige controle over het examensysteem. Het 
ministerie heeft een set indicatoren en procedures ontwikkeld om scholen in staat de stellen 
de kwaliteit van hun onderwijs zelf te evalueren op basis van de resultaten op het bac. Het 
aantal en percentage geslaagde kandidaten op de bacs worden jaarlijks per Lycée 
gepubliceerd. Het ministerie verstrekt ook value-added indicatoren voor schooleffectiviteit. In 
deze rapportage aan de scholen wordt bijvoorbeeld gecorrigeerd voor verschillen tussen 
scholen qua beleid ten aanzien van selectie, zittenblijven en drop-out, het welvaartsniveau 
van het voedingsgebied en de sociale achtergrond van de leerlingen. De overheid hoopt 
hiermee het gebruik voor onderwijsverbetering te bevorderen. Het beleid van het ministerie is 
erop gericht de scholen te helpen bij het analyseren van hun eigen examengegevens, niet op 
het in de openbaarheid brengen van de examenresultaten. De goede bedoelingen van het 
ministerie worden enigszins ondermijnd door publicatie van league tables door de regionale 
en landelijke pers. 
De Haut Conseil de ‘l évaluation de l’ école (HCEE) pleit voor een grotere standaardisering 
van de eindexamens met het oog op een grotere sociale gelijkheid en op het centraal 
verzamelen en verwerken van de resultaten (Standaert, 2003). Het Brevet zou meer gericht 
moeten zijn op de voorbereiding op technisch en beroepsonderwijs en zich meer moeten 
toespitsen op competenties zoals taal, communicatie en burgerschapszin. Ook stelt de HCEE 
voor de examenresultaten van de Collèges publiek te maken en de kwaliteit van het onderwijs 
op langere termijn te volgen. 
DEP (Direction de l’Evaluation et de la Prospective), onderdeel van het Ministerie van 
Onderwijs, is sedert 1987 verantwoordelijk voor de evaluatie van het Franse onderwijs en de 
examinering. DEP stelt de wijze van toetsing vast en zorgt voor opgaven, ziet toe op de 
afname en analyseert en publiceert de resultaten. 
 
Verplichte landelijke niveaupeilingen 
De examens zijn niet het enige mechanisme om toezicht te houden en de kwaliteit te borgen. 
Sinds 1989 worden er jaarlijks voor enkele belangrijke vakken grootschalige landelijke 
niveaupeilingen gehouden bij alle acht- en elfjarigen (de peiling voor 15-jarigen is voorlopig 
afgeschaft). De massale afnames zijn verplicht, vinden plaats aan het begin van het 
schooljaar en hebben een diagnostische functie op leerling-, klas-, school-, regionaal en 
landelijk niveau. De toetsen zijn direct gekoppeld aan de doelen, inhouden en streefniveaus 
van het nationale curriculum per onderwijsfase. De nationale tests worden extern ontwikkeld, 
maar de afname, correctie, gegevensverwerking (overbrengen op optisch leesbare 
formulieren; centrale statistische analyse), verdere analyse en rapportage worden verzorgd 
door docenten (op basis van door het Ministerie verstrekte correctievoorschriften en 
programmatuur). Scholen zijn verplicht een “prestatiekaart” te produceren voor elke leerling 
en voor elke klas. De overheid verstrekt landelijke referentiegegevens zodat ouders en 
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docenten individuele resultaten kunnen vergelijken met de nationale normen. De overheid 
analyseert, becommentarieert en publiceert de resultaten op stelselniveau en zorgt daarnaast 
voor onder meer aanvullend lesmateriaal,  toetsmateriaal (opgavenbanken!) en 
evaluatiecursussen. De resultaten per région worden van jaar-tot-jaar vergeleken op basis 
van vooraf opgestelde prestatie-indicatoren. De meerderheid van de docenten gebruikt de 
resultaten ter verbetering van hun onderwijs. Tot op heden heeft de ministerie de druk om zelf 
'league tables' te produceren kunnen weerstaan. De resultaten worden (nog) niet gebruikt 
voor externe evaluatie van docenten, scholen of regio’s.  
 
Landelijke niveaupeilingen op steekproefbasis 
Aan het einde van het Collège wordt er voor een groot aantal vakken elke vier à vijf jaar een 
landelijke niveaupeiling op steekproefbasis uitgevoerd. Behalve aan leerprestaties wordt ook 
aandacht besteed aan attituden en waarden. Die worden gemeten met vragenlijsten. Door 
een deel van de instrumenten constant te houden worden ontwikkelingen op lange termijn in 
kaart gebracht. Vergelijkbaar met de voormalige Assessment of Performance Unit (APU) in 
de UK, National Assessment of Educational Performance (NAEP) in de VS en Periodiek 
Peilingsonderzoek van het OnderwijsNiveau (PPON) in ons land. 
 
 

4.3.2 Bekostiging 
 
Voor leerplichtige leerlingen is het openbaar onderwijs gratis. Gedurende de leerplichtige 
leeftijd worden studieboeken gratis verstrekt op uitleenbasis. Op het Lycée moet er voor 
worden betaald. Deelname aan het bac kost afhankelijk van de gekozen studierichting tussen 
veertig en zeventig euro. 
 

4.3.3 Kwaliteit 
 
Het Franse systeem van monitoring, evaluatie en examinering wordt breed geïmplementeerd 
en wordt gezien als zeer invloedrijk met overwegend gunstige effecten op het nationale en 
lokale onderwijsbeleid en het handelen van schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen. 
Docenten zijn overwegend positief over de grootschalige landelijke niveaupeilingen en 
gebruiken de resultaten voor de verbetering van hun onderwijs. Enerzijds zien zij het 
nationale curriculum en de massale landelijke toetsing en examinering als een beperking van 
hun professionele autonomie. Anderzijds bevestigt de betrokkenheid van hun leerlingen in de 
high-stakes examens het belang van hun vak en hun werk.  
 
Het Brevet is een low-stakes examen dat lokaal ontwikkeld, afgenomen en gecorrigeerd 
wordt. Op de oordelen van de docenten wordt geen moderatie toegepast. Het wordt als een 
probleem ervaren dat de kwaliteit van de door docenten toegekende cijfers voor de 
permanente evaluatie tijdens het schooljaar niet of nauwelijks gecontroleerd wordt. Docenten 
blijken over het algemeen te hoge cijfers te geven. In het ene département blijken de cijfers 
sterker geïnflateerd dan in het andere (waardoor achteraf correcties in de 
prestatieverdelingen moeten worden aangebracht). Deze ongelijkheid leidt tot twijfel aan de 
waarde van de diploma’s. 
 
Van het bac worden de landelijke schriftelijke examens en de anonieme correctie door 
externe examinatoren worden als sterke punten gezien. Het vertrouwen in de waarde van het 
bac lijkt echter meer op geloof dan op empirische evidentie te berusten. Er zijn aanwijzingen 
dat de landelijke vergelijkbaarheid te wensen overlaat. De examenprestaties en de 
slaagpercentages blijken een (te) grote regionale variatie te vertonen. Omdat elk cluster van 
académies zijn eigen bac ontwikkelt, is er niet echt sprake van één landelijk instrumentarium, 
al probeert de overheid wel een zo groot mogelijke uniformering te bewerkstelligen. Sommige 
académies staan bekend om hun eigengereide en toegeeflijke beoordeling van kandidaten.  
 
Hoewel het civiel effect nog steeds groot is, staat het bac de laatste tijd onder druk. De 
examens worden in toenemende mate gezien als een zware belasting voor de scholen en de 
leerlingen. In veel klassen wordt er in de maand voorafgaand aan het examen al geen les 
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meer gegeven. De belasting voor de leerlingen, die in maximaal twaalf vakken examen 
moeten doen, wordt in brede kring als excessief beschouwd. Volgens de huidige minister van 
onderwijs, François Fillon, tast het examen het zelfvertrouwen van de leerlingen aan en geeft 
het aanleiding tot stampen vlak voor het examen in plaats van regelmatige studie gedurende 
het gehele schooljaar. Fillon stelde vorig jaar dan ook voor om vijf à zes van de twaalf 
verplichte nationale schriftelijke eindtoetsen met ingang van 2007 te vervangen door 
leerkrachtbeoordelingen van prestaties gedurende het schooljaar. Dit met het doel de druk op 
de examenkandidaten te verlichten. Het wetsontwerp van Fillon is zeer omstreden en heeft 
aanleiding gegeven tot stakingen, schoolblokkades en massale demonstraties van leerlingen 
in verschillende grote steden. Volgens de leerlingen bedreigen de plannen de waarde van het 
diploma en vormen ze de opmaat voor de invoering van integrale toelatingsexamens voor de 
universiteit. Leerlingen vrezen dat het door Napolean ingestelde cap als nationale meetlat 
voor academische prestaties en als symbool van nationale gelijkheid aan waarde zal 
inboeten. Zij willen voorkomen dat de reputatie van de school de waarde van het diploma 
(sterker) gaat bepalen. Jongeren uit de banlieus denken te worden gediscrimineerd als de 
anonieme beoordeling zou worden vervangen door subjectieve cijfers van de eigen docent.  
  
In de praktijk is er geen sprake van een uniform landelijk bac. Het niveau van de drie bacs 
wordt doordoor als moeilijk vergelijkbaar beschouwd. Het civiel effect van het bac pro is 
duidelijk minder dan dat van de beide andere bacs. Het gedifferentieerde onderwijs- en 
examensysteem met de vele séries, lignes en options gaat ten koste van de landelijke 
vergelijkbaarheid van het bac diploma. Ook het gegeven dat eenzelfde prestatie afhankelijk 
van de gekozen richting een verschillend gewicht krijgt, heeft de vergelijkbaarheid tussen 
kandidaten aangetast.  
 
De enorme toename van het aantal kandidaten en het opnemen van beroepsgerichte 
onderdelen heeft geleid tot een zekere devaluatie van het bac diploma en het steeds 
belangrijker worden van het parallelle onderwijs- en examensysteem gericht op toelating tot 
de prestigieuze vormen van hoger onderwijs. 
 
 

4.3.4 Toegankelijkheid 
 
Het beroepsgerichte bac is in nauwe samenwerking met werkgevers tot stand gekomen. Het 
is vooral in het leven geroepen om te voldoen aan de groeiende vraag naar gekwalificeerd 
produktie- en onderhoudspersoneel op het middenniveau tussen enerzijds hoger (universitair) 
technisch onderwijs en anderzijds de wat lager gekwalificeerde werknemers met alleen een 
CAP of BEP diploma. De drie bac’s bieden in theorie ongelimiteerde toegang tot bijna iedere 
vorm van hoger onderwijs, maar in de praktijk leidt het beroepsgerichte bac vooral direct op 
voor de arbeidsmarkt. Het reguliere hoger onderwijs selecteert vooral in het eerste of tweede 
jaar na de poort. Alleen voor bepaalde prestigieuze opleidingen en studierichtingen, zoals 
medicijnen, de grandes écoles en de institutes universitaire de technologie (IUT), gelden er 
officieel beperkende toelatingsvoorwaarden. Om bijvoorbeeld tot een van de prestigieuze 
grandes écoles te worden toegelaten moet de leerling het bac met zeer goede cijfers 
afsluiten, vervolgens twee jaar aanvullend onderwijs volgen in classes préparatoires grandes 
écoles (CPGE) en tenslotte een zeer selectief examen met goed gevolg afsluiten. De 
concours worden mede door de overheid georganiseerd en regelen de toegang tot 
prestigieuze hogere opleidingen en grandes écoles.  Kandidaten die zakken voor dit examen 
hebben in sommige gevallen recht op een equivalence voor het diploma dat studenten na 
twee jaar regulier universitair onderwijs ontvangen. Onder de druk van de toenemende 
aantallen studenten spelen de gekozen vakken en de hoogte van de cijfers in de toelating tot 
het hoger onderwijs een steeds grotere rol. Daarbij heeft het ene vak meer status dan het 
andere. Zo is de prestigieuze Baccelauréat C optie met wiskunde en natuurwetenschappen 
op dit moment de enige specialisatie die toegang biedt tot alle disciplines in het hoger 
onderwijs. 
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Het bac is het symbool van nationale identiteit en kansengelijkheid. De diversificatie van de 
examens, de verbreding met beroepsgerichte onderdelen en de toenemende afhankelijkheid 
van subjectieve leerkrachtoordelen tasten volgens sommigen de waarde van het diploma aan 
en versterken daarmee de ongelijkheid in de samenleving. Het gevaar dreigt dat het diploma 
aan waarde inboet en sterker afhankelijk wordt van de sociaal-economische status van de 
school (in plaats van de kennis en vaardigheden van de kandidaat). Sommigen willen de 
kansengelijkheid bevorderen door minder nadruk te leggen op prestigieuze en zwaar 
meetellende vakken zoals wiskunde en natuurwetenschappen en nemen daarbij het verwijt bij 
te dragen aan de niveaudaling van het onderwijs op de koop toe. Ook het toenemende 
belang van het parallelle examensysteem voor de selectie van hoger begaafden door de 
meest prestigieuze vormen van hoger onderwijs wordt gezien als een bedreiging van de 
kansengelijkheid. Volgens leerlingen en studenten dreigt een tweedeling in een Bac Henry 4, 
genoemd naar een eliteschool in Parijs, en een Bac Sarcelles, genoemd naar de buitenwijk 
van Parijs met hoge werkloosheid en veel geweld. 

 

4.3.5 Doelmatigheid 
 
Het bac staat open voor een steeds groter en diverser wordende groep leerlingen. Het bac 
wordt jaarlijks bij meer dan 600.000 leerlingen afgenomen. Van deze leerlingen kiest ruim de 
helft voor het algemene bac, bijna een derde voor het technologische bac en bijna een vijfde 
voor het beroepsgerichte bac. In 2005 slaagde 84% voor het algemene bac, 76% voor het 
technologische bac en 75% voor het beroepsgerichte bac.  
 
Het beleid van de Franse overheid is erop gericht 80% van de kandidaten een bac te laten 
halen. Dit streven gaat onlosmakelijk gepaard met een stijging van het aantal teleurgestelde 
leerlingen dat zakt voor het examen. Dit kan averechts werken op het overheidsbeleid gericht 
op het terugdringen van demotivatie en vroegtijdige schooluitval. 
 
In de PISA 2000 reading literacy peiling presteerde Frankrijk ongeveer op het niveau van het 
OCED-gemiddelde (14e plaats op de ranglijst van landen) en in de PISA 2003 
wiskundepeiling scoorde het boven dat gemiddelde (16e plaats). Frankrijk deed niet mee aan 
de 2003 TIMMS wiskundepeiling. 
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5 Nederland 
  

5.1 Onderwijs en examinering in het algemeen voortgezet onderwijs 
 
Eerste fase voortgezet onderwijs 
Nederland kent geen intern of extern examen aan het einde van de eerste fase voortgezet 
onderwijs. Het inmiddels afgeschafte Getuigschrift basisvorming was geen diploma; er 
konden geen toegangsrechten voor vervolgopleidingen aan worden ontleend. 
 
Tweede fase algemeen vormend voortgezet onderwijs 
In het vmbo, havo en vwo vormen de examenprogramma’s en de examens belangrijke 
instrumenten van kwaliteitsbewaking en -bepaling. De examens aan het einde van het 
voorgezet onderwijs zijn georganiseerd per schoolsoort. Er zijn met andere woorden 
afzonderlijke examens voor de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, 
gemengde leerweg, theoretische leerweg, havo en vwo. De examens per schoolsoort kennen 
geen niveaudifferentiatie.  
Voor de meeste vakken bestaat het examen uit een centraal examen en een schoolexamen. 
De centrale examens worden door de centrale examencommissie vaststelling 
examenopgaven (Cevo) onder verantwoordelijkheid van de minister georganiseerd. Voor alle 
leerlingen van een bepaalde leerweg binnen een schoolsoort gelden dezelfde 
examenopgaven en normen. Het centraal examen wordt in het laatste schooljaar afgenomen 
en kent drie tijdvakken. Het eerste is in mei, het tweede in juni en het derde in augustus. In 
mei doen alle leerlingen examen. De andere tijdvakken zijn bestemd voor herkansers en 
inhalers. 
Het schoolexamen en het centraal examen tellen in de einduitslag even zwaar mee (met 
uitzondering van de basisberoepsgerichte leerweg waar het centraal examen slechts voor 
eenderde meetelt). 
 
 

5.2  Examinering en afstand tot het onderwijs 
 

5.2.1 Interne versus externe examinering 
 
De scholen maken de toetsen en opdrachten voor het schoolexamen grotendeels zelf. Zij 
moeten zich daarbij wel houden aan het officiële examenprogramma, het Examenreglement 
en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De scholen bepalen grotendeels zelf 
wanneer ze welke vakken toetsen. Het schoolexamen bestaat doorgaans uit twee of meer 
toetsen per vak. Dit kunnen mondelinge, praktische en schriftelijke toetsen zijn. Het werk van 
de kandidaten wordt alleen nagekeken door de eigen docent. Sommige vakken met alleen 
een schoolexamen kunnen al eerder worden geëxamineerd. Voordat het centraal examen 
begint, moeten de schoolexamens zijn afgerond en de resultaten zijn gemeld aan de 
Onderwijsinspectie. In het vmbo, havo en vwo bestaat het schoolexamen voor een deel uit 
toetsen met open en gesloten vragen, en voor een ander deel uit praktische opdrachten. 
Toetsen en praktische opdrachten worden beoordeeld met een cijfer. Er zijn ook praktische 
onderdelen waarvan slechts wordt beoordeeld of die wel of niet naar behoren zijn uitgevoerd. 
Dit zijn de zogenaamde handelingsdelen. Het schoolexamen heeft de vorm van een 
examendossier. Zo’n dossier kan een cijferlijst of een examenboekje zijn, maar ook een map 
met werkstukken. Het schoolexamen in havo en vwo omvat ook een profielwerkstuk. Dit is 
een uitgebreide praktische opdracht waarbij in ieder geval één vak uit het profieldeel is 
betrokken. Het profielwerkstuk toetst vaardigheden in combinatie met kennis en inzicht. Het is 
bedoeld om de samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel te 
bevorderen. In alle leerwegen van het vmbo omvat het schoolexamen een sectorwerkstuk dat 
in de basisberoepsgerichte leerweg niet verplicht is.   
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5.2.2 Voorbeelden van afstand tussen opleiden en examineren 
 

5.2.2.1 EVC in het voortgezet onderwijs 
 
Beleid ten aanzien van EVC in het voortgezet onderwijs 
EVC kan ertoe bijdragen dat opleiden en examineren vanuit het gezichtspunt van de leerling 
minder leerwegafhankelijk wordt. Het erkennen van via informeel leren ontwikkelde 
competenties kan ertoe leiden dat lerenden (alsnog) een kwalificatie behalen. Bovendien zou 
het de opleiding kunnen verkorten als leerlingen voor bepaalde onderdelen vrijstelling 
verkrijgen. Voor leerlingen in vmbo en havo/vwo zou erkenning van informeel verworven 
competenties - bijvoorbeeld in bijbaantjes, vrijwilligerswerk of hobby’s – kunnen leiden tot een 
groter zelfvertrouwen en een hogere motivatie om verder te leren. Het Ministerie van OCW 
stimuleert dat scholen het buitenschoolse en informele leren integreren in het 
onderwijsprogramma. Scholen wordt geadviseerd de buiten de school opgedane 
leerervaringen te erkennen, bijvoorbeeld naar analogie van elders verworven competenties of 
via een portfolio (Ministerie van OCW, 2004b). De Onderwijsraad is een voorstander van het 
leerwegonafhankelijk beoordelen van eerder of elders verworven competenties. Hij vindt het 
belangrijk dat lerenden aan buitenschools leren civiel effect kunnen ontlenen en dat buiten de 
school verworven competenties worden erkend (Onderwijsraad, 2002). Naar het oordeel van 
de raad moeten lerenden over hun buitenschoolse ervaringen examen kunnen afleggen bij 
een externe instantie (Onderwijsraad, 2004a). De raad is ook van mening dat de overheid 
nieuw beleid dient te ontwikkelen voor jongeren zonder zogenaamde startkwalificaties 
(minimaal mbo niveau 2) waarbij competenties centraal staan. Die hoeven evenwel niet per 
se op school verworven te worden. Ook praktijkervaring kan leiden tot het behalen van een 
niveau. De nadruk van het nieuwe beleid dient te liggen op erkenning van elders verworven 
competenties (Onderwijsraad, 2004b). De raad stelt voor dat deze schoolverlaters op kosten 
van de samenleving een test kunnen doen waarin hun competenties worden vastgesteld. Op 
basis van de uitkomst kan een onderwijsprogramma op maat worden gemaakt dat alsnog in 
een startkwalificatie resulteert. 
 
Situatie ten aanzien van EVC in het voortgezet onderwijs 
In Nederland is het bestaande aanbod aan procedures voor het erkennen van verworven 
competenties voornamelijk gericht op werkenden. Op dit moment spelen EVC-procedures 
vooral een rol bij de overgang van vmbo en mbo en bij de intake in het mbo. In het voortgezet 
onderwijs wordt nog zeer weinig ingespeeld op werk- en levenservaring die leerlingen buiten 
de school opdoen. Door buiten de school ontwikkelde competenties te gebruiken en te 
honoreren zou EVC echter een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van 
boeiend en voor leerlingen betekenisvol en belonend onderwijs, niet alleen binnen de school 
maar ook daarbuiten. Daarbij speelt uiteraard de vraag of en zo ja hoe je buitenschoolse 
ervaringen en competenties zou moeten honoreren. Het schoolexamen, waarvan de afname 
over het (voor)laatste examenjaar gespreid wordt, biedt in beginsel mogelijkheden om recht 
te doen aan buitenschoolse ervaringen en competenties, maar slechts weinig scholen lijken 
deze kansen te benutten. Als mogelijke oorzaken worden genoemd:  

• Voor het voortgezet onderwijs ontbreekt een krachtig beleid gericht op het 
ontwikkelen, beoordelen, certificeren en examineren van competenties die 
middelbare scholieren buiten de school verwerven. 

• Algemene vaardigheden bieden in beginsel in goede aangrijpingspunten voor EVC-
procedures. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat weinig scholen de algemene 
vaardigheden op een systematische en over de vakken heen gecoördineerde wijze 
onderwijzen. Een van de problemen daarbij is dat een korte, algemeen 
geaccepteerde en helder gedefinieerde lijst met de allerbelangrijkste 
kerncompetenties voor het voortgezet onderwijs niet voorhanden is.  Een ander 
probleem is het gebrek aan passende systematieken met bijbehorende instrumenten 
voor het benutten van buiten de school opgedane ervaringen en competenties.   

• EVC is pas echt zinvol als daar een maatwerktraject op volgt. Als vo-scholen serieus 
met EVC aan de slag willen, verdient de flexibilisering van het onderwijs de hoogste 
prioriteit. Voor veel scholen is het realiseren van individuele leerroutes echter nog 
een groot probleem.  
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• De huidige financieringssystematiek biedt weinig stimulans. Een verkort 
opleidingstraject levert de school geen financieel voordeel op. 

 
Voorbeeld van EVC in het Nederlandse voortgezet onderwijs 
Het Meerwegen College te Amersfoort, vestiging Corderius, werkt al voor een deel met 
EVC’s. Het is op vrijwillige basis mogelijk om competenties op te voeren. Hierbij kan men 
denken aan een cursus tot hockeytrainer, lid medezeggenschapsraad, wie helpt wie (oudere 
leerlingen helpen jongere bijvoorbeeld als iemand een tijdje ziek is geweest), of het runnen 
van een schoolkrant. Deze meerwaarde wordt vermeld op een apart certificaat dat bij het 
diploma wordt uitgereikt. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van EVC in het voortgezet onderwijs 
In een recente discussienota van de Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen 
(WVOI, 2005) zijn voorstellen gedaan om EVC in het voortgezet onderwijs te bevorderen: 
• Ga na gaan in hoeverre wij in Nederland kunnen profiteren van de Engelse ervaringen 

met het inspelen op buitenschoolse ervaringen en competenties in het kader van het 
ontwikkelen, beoordelen en certificeren van key skills.  

• Beproef het Engelse systeem van het certificeren van kerncompetenties op zijn 
bruikbaarheid in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Voor de overheid zien de auteurs 
daarbij een inspirerende, richtinggevende en faciliterende taak weggelegd. 

• Ontwikkel een korte, algemeen geaccepteerde en helder gedefinieerde lijst met de 
allerbelangrijkste kerncompetenties voor het voortgezet onderwijs. Bij het samenstellen 
van deze lijst zou Groot-Brittannië als gidsland kunnen dienen. 

• Ontwikkel een scholingsprogramma om docenten te leren hoe zij de ontwikkeling van 
kerncompetenties van leerlingen op een natuurlijke wijze kunnen integreren in het 
schoolse en buitenschoolse leren. Het doel is leerlingen te ondersteunen bij het kiezen 
van relevante activiteiten, het opstellen van persoonlijke activiteitenplannen, het 
registreren van de voortgang, het reflecteren op en leren uit leerervaringen en het 
verzamelen van competentiebewijzen in een portfolio. 

• Bevorder de ontwikkeling en implementatie van een landelijke doorstroomkaart als 
onderdeel van een doorstroomportfolio. Met een breed gedragen landelijke 
doorstroomkaart kunnen scholen de beoordeling van doorstroomrelevante 
kerncompetenties en buitenschoolse ervaringen standaardiseren zodat de overdracht 
naar het vervolgonderwijs soepeler en efficiënter kan verlopen. 

• Onderzoek de mogelijkheden van het honoreren van buitenschoolse ervaringen en 
competenties in het schoolonderzoek en het centraal examen.  

 
 

5.2.2.2 Landelijke examinering en regionalisering 
 
Regionalisering van opleiden en examineren 
In competentiegericht onderwijs is opleiden niet langer alleen de taak van de school. Steeds 
meer scholen voor voortgezet onderwijs werken samen met het vervolgonderwijs en 
arbeidsorganisaties in de regio. Regionalisering van opleiding en examinering maakt het 
mogelijk onderwijs te ontwerpen op maat van de regio èn op maat van de leerling (WVOI, 
2005). Deze samenwerking heeft onder meer tot doel de kritische overstapmomenten voor de 
lerende soepeler te laten verlopen. Innovatieve scholen willen hun onderwijsprogramma 
sterker regionaal inkleuren. Zo heeft de overheid een aantal vmbo-scholen in het kader van 
de herontwerptrajecten tijdelijk de ruimte gegeven om nieuwe opleidingen te ontwerpen met 
eigen regionaal ingekleurde examenprogramma’s en examens. Voor de beroepsgerichte 
vakken mochten deze scholen in samenwerking met verschillende onderwijsondersteunende 
instellingen zelf een centraal examen samenstellen. Hiermee viel de borging door het 
reguliere centraal eindexamen natuurlijk weg. Om toch verantwoording te kunnen afleggen 
hebben sommige scholen geëxperimenteerd met zogeheten proceslegitimering. De trend in 
de richting van regionalisering staat op gespannen voet met het principe van landelijke 
examinering die voor alle scholen en kandidaten gelijk is. De overheid is voorstander van 
meer autonomie waar dat verantwoord is. Vanuit haar medeverantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het onderwijs verlangt zij dat een grotere autonomie gepaard gaat met het 
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afleggen van verantwoording over de gemaakte keuzes en de geleverde kwaliteit. In de 
beleidsnotitie Koers VO gaf het ministerie aan zeer te hechten aan een centraal examen 
(Ministerie van OCW, 2004a). Examenprogramma’s en examinering blijven onderdeel 
uitmaken van het stuur- en regelmechanisme van de overheid. De ontwikkeling van een 
volledig procesgerichte examensystematiek voor het vmbo is inmiddels gestaakt. Tevens 
constateert de minister dat de nieuwe examenprogramma’s weliswaar maatwerk mogelijk 
maken, maar ook een zekere mate van diffuusheid en versnippering veroorzaken. In de 
uitwerkingsnotitie examens vo (Ministerie van OCW, 2004b) erkent de minister dat 
onderwijsinnovaties om meer maatwerk bij het examineren vragen. Zij constateert dat er op 
dit moment projecten gaande zijn die onderzoek doen naar en waar ervaring wordt opgedaan 
met flexibilisering en maatwerk: intrasectorale programma’s en afdelingsprogramma’s, 
leerwerktrajecten, regionale arrangementen, nautisch, meubel maken, de mogelijkheid om 
niveau-1-opleidingen aan te bieden, het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid (SDV) en de Axis-projecten. Deze innovaties, aldus de minister, maken weliswaar 
maatwerk mogelijk, maar veroorzaken ook een zekere mate van diffuusheid en versnippering. 
Hierdoor komen de transparante structuur en de herkenbaarheid van het diploma voor het 
vervolgonderwijs, zoals bijvoorbeeld beoogd bij de invoering van het vmbo, onder druk te 
staan. In de uitwerkingsnotitie zegt de minister de programma’s die zich hebben bewezen op 
te willen nemen in de reguliere structuur. Dit betekent dat levensvatbare programma’s een 
eigen examenprogramma krijgen dat eventueel na wijziging van regelgeving wordt geborgd. 
Interessant is in dit verband een recent voorstel om voor vmbo-scholen die willen afwijken 
van de huidige vakgerichte examensystematiek een parallel examensysteem op te zetten 
(Van Schoonhoven, 2005). Volgens dit voorstel mogen de scholen 40% van het de 
onderwijstijd zelf programmeren; voor de overige 60% zou de overheid nieuwe globale 
kerndoelen moeten ontwikkelen waarvan de helft dan landelijk wordt geëxamineerd met een 
centraal examen en de overige helft met een schoolexamen. 
 
Inbreng vervolgonderwijs en arbeidsorganisaties in de afsluitende beoordeling van 
examenkandidaten 
Een van de kenmerken van regionalisering is dat het regionale vervolgonderwijs en 
arbeidsorganisaties meer inbreng krijgen in de afsluitende examinering. Dit kan bijvoorbeeld 
tot uiting komen in samenwerking bij het ontwikkelen van toetsen en opdrachten voor het 
schoolexamen of de gezamenlijke beoordeling van de prestaties van de examenkandidaten. 
Hiermee vindt een gedeeltelijke accentverschuiving plaats van beoordeling door de “eigen” 
docent naar beoordeling door een externe examinator afkomstig van een andere school of uit 
een arbeidsorganisatie. Echter, de regionale samenwerking met het vervolgonderwijs betreft 
tot op heden nog vooral de wederzijdse afstemming van programma en didactiek, het tot 
stand brengen van doorlopende leerlijnen en het maken van afspraken over de doorstroom. 
In het vmbo benutten de scholen hun contacten met regionale arbeidsorganisaties met name 
voor het invullen van stageplekken of leerwerktrajecten, het vervullen van 
gastdocentschappen en het verzorgen van praktijklessen in realistische contexten (Van der 
Sanden, Streumer, Doornekamp & Teurlings, 2001). In het voortgezet onderwijs is de inbreng 
van het vervolgonderwijs en de arbeidsorganisaties in de interne en externe examinering nog 
beperkt. Het komt nog niet vaak voor dat vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs en de 
bedrijven op structurele basis participeren in de afsluitende beoordeling van 
examenkandidaten. Dat is namelijk tijdrovend, arbeidsintensief en kostbaar.  
 
 

5.2.2.3 Flexibilisering van de centrale examinering en leerwegonafhankelijkheid 
 
Spanning tussen centraal examen en onderwijsvernieuwing 
De centrale examens in het vmbo en havo/vwo staan onder druk. In het onderwijs wordt de 
roep om meer invloed op de inhoud en organisatie van de centrale examinering steeds luider. 
Volgens velen staan de huidige centrale examens op gespannen voet met de toenemende 
autonomie van de scholen, de inhoudelijke en pedagogisch-didactische vernieuwing in de 
bovenbouw ('het nieuwe leren') en de toenemende individualisering van de leertrajecten. 
Scholen willen hun leerlingen meer maatwerk bieden en meer mogelijkheden om de leer- en 
examenroute relatief onafhankelijk van de school uit te stippelen. En dat maakt het wenselijk 
flexibeler om te kunnen gaan met het tijdstip, de inhoud en de vorm van de afsluiting. 
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Aanpassingen in het examensysteem hebben tot doel de onderwijskundige ontwikkelingen 
van individuele scholen te faciliteren. Het centraal examen mag geen sta-in-de-weg zijn. De 
scholen moeten centrale examens ervaren als een bij hen passend systeem van 
kwaliteitsbewaking. Een grotere betrokkenheid van de school zelf bij de uitvoering van het 
examensysteem kan hiertoe bijdragen. Daarbij is het natuurlijk de vraag, in hoeverre het 
mogelijk is met een flexibel examensysteem de uiteenlopende wensen naar tevredenheid van 
allen te bedienen. Een andere vraag is, hoe de scholen meer maatwerk te bieden, zonder dat 
het civiele effect verloren gaat en de uitvoeringslast nog groter wordt.  
 
Onderzoek naar behoefte aan flexibilisering en individualisering centrale examens 
Om zicht te krijgen op de behoefte aan flexibilisering van centrale examens in vmbo en 
havo/vwo heeft het Cito een grootschalige landelijke enquête gehouden (Kuhlemeier, De 
Jonge & Kremers, 2004). Dit onderzoek is uitgevoerd in samenspraak met Schoolmanagers-
VO. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:  

• In het onderwijs wordt de wenselijkheid van flexibilisering vrij algemeen 
onderschreven. 

• Directieleden zijn over het algemeen veranderingsgezinder dan de meeste docenten.  
• Over concrete aanpassingen van de centrale examens lopen de meningen zeer sterk 

uiteen. 
• In het vmbo bestaat een duidelijke behoefte aan gemoduleerde opleidingsgestuurde 

centrale examinering. 
• Havo en vwo willen doorgaans geen modularisering, maar vooral meer flexibiliteit in 

het moment van afname. 
• Er bestaat nog weinig zicht op de organiseerbaarheid van flexibele examinering. 

Kortom, velen willen meer maatwerk met betrekking tot het tijdstip, de inhoud en/of de vorm 
van het centrale examen. Maar weinig mensen willen de centrale examens helemaal 
afschaffen, of ze integreren in het schoolonderzoek. 
Het onderzoek naar de behoefte aan flexibilisering van de centrale examens heeft ook meer 
uitsluitsel gegeven over de wenselijkheid van wat minder leerwegafhankelijke vormen van 
centrale examinering. Scholen kunnen leerlingen meer invloed geven op het tijdstip, de 
inhoud, de vorm en/of de plaats van het centraal examen. Zij bepalen, in overleg met de 
school, zelf wanneer zij welke vakken en examenonderdelen afsluiten. Leerlinggestuurde 
examinering past bij modulair onderwijs met geïndividualiseerde leertrajecten. Er kan 
optimaal worden ingespeeld op verschillen tussen leerlingen en snellere leerlingen hoeven 
niet meer te wachten op langzamere leerlingen. Afhankelijk van de functie van de respondent 
en het opleidingstype vond 67 procent tot 92 procent deze variant niet wenselijk. Belangrijke 
redenen kunnen zijn dat het erg lastig, zo niet ondoenlijk, is om alle vakken voortdurend aan 
te bieden en af te sluiten. Ook is op dit moment niet te overzien hoe de gelijkwaardigheid van 
de behaalde diploma's gewaarborgd kan worden.  
 
Het experiment meerdere examenmomenten 
In het schooljaar 2005-2006 is een begin gemaakt met een onderzoek op een tiental scholen 
voor voortgezet onderwijs naar flexibilisering van het afnametijdstip van de centrale examens. 
Examenleerlingen van de pilotscholen kunnen in 2007, 2008 en 2009 deelnemen aan drie 
gelijkwaardige examenmomenten: januari, in mei en in augustus. Leerlingen kunnen zo hun 
complete schoolloopbaan in januari afronden met een diploma, maar een leerling kan in 
overleg met de school ook enkele vakken in januari afronden en de overige vakken in mei. De 
kandidaat krijgt daarbij voor elk vak twee examenkansen. De Staatsexamencommissie neemt 
de examens af in januari en augustus waardoor de docenten en scholen worden ontlast. De 
proef wordt uitgevoerd onder leiding van Schoolmanagers_VO en loopt tot en met schooljaar 
2009-2010. De proef moet duidelijk maken of flexibele examens echt een voordeel zijn voor 
de leerlingen. Daarnaast moet blijken of de flexibilisering van het afnametijdstip te doen is 
voor de school en de overheid. Ook moet een leerling die tussentijds uitstroomt aansluiting 
kunnen vinden bij de vervolgopleiding. Een van de eerste uitkomsten is dat veel scholen 
opzien tegen de verplichting dat het schoolexamen moet zijn afgerond voordat de leerlingen 
centraal examen mogen doen.  
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5.2.3 Voorbeelden van volledige ontkoppeling van opleiden en examineren 
 
Staatsexamen vmbo-t, havo en vwo 
Ook het staatsexamen biedt de mogelijkheid om buiten de school om examen te doen. In 
2005 zijn door de staatsexamencommissie bij ongeveer 3000 kandidaten ongeveer 8000 
schriftelijke en 4000 mondelinge examens afgenomen. Afhankelijk van het examen bleef 20% 
à 30% van de kandidaten weg of trok zich terug. De jongste kandidaten in 2005 waren dertien 
jaar en de oudste waren ouder dan 65 jaar. In de praktijk fungeert het staatsexamen als een 
vangnet voor vooral jonge mensen die het reguliere onderwijs niet naar tevredenheid hebben 
kunnen volbrengen. Soms betreft dit één of meer ontbrekende vakken voor de 
vervolgopleiding. Ook zijn er kandidaten die in het kader van het ‘levenslang leren’ zich 
verder willen bekwamen en op latere leeftijd nog een certificaat of diploma willen behalen. De 
staatsexamencommissie neemt van het vmbo-examen alleen de vakken van de theoretische 
leerweg (TL) af. Een staatsexamenvak kan bestaan uit een centraal examen en een 
commissie-examen. Het commissie-examen kan bestaan uit een schriftelijke toets, een 
mondeling examen en een praktijkexamen. Voor bijna ieder vak moet de kandidaat een 
werkstuk maken en dat telkens vóór 1 mei inleveren. Bij de talen gaat het bijvoorbeeld om 
een leesdossier. De bespreking van het werkstuk is onderdeel van het mondeling examen in 
juli. Het sector- of profielwerkstuk wordt als apart vak mondeling geëxamineerd. Het centraal 
(schriftelijk) examen in mei is identiek aan de op de scholen afgenomen centrale 
eindexamens en vindt ook op hetzelfde moment plaats. Het verschil is dat bij de 
staatsexamens de vakonderdelen die op school in de laatste leerjaren worden afgerond door 
middel van een commissie-examen worden afgenomen. De schriftelijke toets van het 
commissie-examen wordt afgenomen in de periode van het centraal examen. Het mondeling 
examen en het praktijkexamen worden afgenomen in de maand juli en er is nog een 
zogeheten derde tijdvak in augustus (met een schriftelijke examen voor vooral 
schoolkandidaten). In september en oktober wordt er nog een beperkt aantal schriftelijk en 
mondeling examens afgenomen om iedere examenkandidaat optimaal de kans te geven zijn 
of haar examen af te ronden. De kandidaat kan de examens per vak spreiden over een aantal 
jaren. De schriftelijke en mondelinge examens worden in verschillende plaatsen, verspreid 
over het land, afgenomen. Het schriftelijk examen mag men onder bepaalde voorwaarden 
afleggen in het buitenland, maar alleen als dat land buiten Europa ligt. Het mondeling examen 
moet altijd in Nederland worden afgelegd. Een staatsexamendiploma heeft dezelfde waarde 
als een vergelijkbaar diploma dat met een schoolexamen is gehaald. De kosten van een 
volledig examen bedragen 576 euro.  
De Informatie Beheer Groep (IBG) organiseert ook het staatsexamen Nederlands als tweede 
taal (Nt2). Dit examen is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal 
hebben, maar willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland 
te kunnen werken of studeren.  
Een leerling kan er ook voor kiezen het diploma te halen in het vavo, het voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs. In het vavo gelden leeftijdsgrenzen. Wie het diploma voor 
de theoretische eerweg, havo of vwo wil halen moet minimaal 18 jaar zijn.  
 
 

5.3 Aspecten en effecten van examinering 
  

5.3.1 Toezicht en ondersteuning 
 
Scholen veel vrijheid 
De overheid stuurt steeds minder van bovenaf en stimuleert en financiert in toenemende 
mate decentraal geïnitieerde projecten en ondersteunende netwerken. Dat betekent 
overigens niet dat er helemaal geen top-down initiatieven meer zijn, maar dat er daarnaast 
veel ruimte gelaten wordt aan de scholen voor eigen initiatieven. Nederlandse scholen krijgen 
dan ook steeds meer vrijheid die echter wel wordt ingeperkt door de 
kerndoelen/examenprogramma's en de verplichte landelijke eindexamens voor vmbo, havo 
en vwo. Het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. geeft voorschriften voor de 
inhoud, organisatie, correctie en uitslag van het eindexamen. Het ministerie bepaalt de 
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programma’s voor het gehele eindexamen. Hierin staat voor ieder vak wat de examenstof is 
en hoe de examenstof is verdeeld over het schoolexamen en het centraal examen. In het 
eindexamenprogramma staat bovendien uit hoeveel toetsen het centraal examen bestaat en 
hoe lang deze toetsen duren. Voor het schoolexamen bepaalt de school zelf het aantal 
toetsen. 
 
Inspectie 
De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van de toetsing en gaat na of de school de kwaliteit van 
de schoolexamens waarborgt. De inspectie gaat na of de school garanties biedt voor een 
zorgvuldige samenstelling van de toetsen, werkstukken en praktische opdrachten, voor een 
zorgvuldige afname en voor een zorgvuldige normering. Bij het beoordelen van de 
opbrengsten richt de inspectie zich vooral op de leerresultaten die de leerlingen aan het einde 
van het onderwijs hebben bereikt. Een bron van kennis hierover ligt in de 
eindexamenresultaten van de school. Vanaf 1998 brengt de inspectie van het onderwijs 
jaarlijks in september de kwaliteitskaart uit met de resultaten van scholen voor voortgezet 
onderwijs op het schoolexamen en het eindexamen. De kaarten worden gepubliceerd op het 
Internet. Om de vergelijking tussen scholen zo billijk en zo breed mogelijk te maken heeft de 
Inspectie de resultaten van een school op de kwaliteitskaart afgezet tegen scholen in 
vergelijkbare omstandigheden. Ook kan er worden vergeleken met landelijke gemiddelden. 
Verder kunnen gegevens worden vergeleken met gegevens van scholen in dezelfde regio. 
Behalve voor schoolzelfevaluatie is de kwaliteitskaart ook bedoeld voor ouders die voor en 
met hun kind een school voor voortgezet onderwijs willen kiezen. De Inspectie heeft de 
publicatie van op de eindexamens gebaseerde ranglijsten van scholen niet kunnen 
voorkomen. Die worden jaarlijks gepubliceerd in het landelijke dagblad Trouw en in het 
tijdschrift Elsevier. Anders dan bijvoorbeeld in Engeland, Frankrijk en Vlaanderen kent 
Nederland naast de examens voor voortgezet onderwijs geen systeem van nationale 
periodieke niveaupeilingen.  
 
Cevo 
Tussen overheid en examendeskundigen functioneert de CEVO. De CEVO coördineert de 
organisatie van het centraal examen en geeft sturing aan de deskundigen. De CEVO maakt 
niet zelf de opgaven voor het centraal examen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
productie van de centrale examens (Cito met zogenaamde constructiegroepen) en de 
vaststelling ervan door de CEVO namens de minister. Het Cito produceert in opdracht van de 
CEVO de eindexamenopgaven voortgezet onderwijs. Jaarlijks verantwoordt het Cito de 
productie en de examenresultaten in de zogenoemde Examenverslagen. Naast inhoudelijke 
ontwikkeling en niveaubepaling is een substantieel deel van de werkzaamheden gericht op 
normvergelijking c.q. equivalering. De CEVO ziet ook toe op de kwaliteit van de 
examenopgaven. 
 
 

5.3.3 Kwaliteit 
 
Centrale examens 
Uit onderzoek blijkt dat centrale examens een positieve bijdrage leveren aan de leerresultaten 
van leerlingen. Dit concluderen Wößmann (2002) en Fuchs & Wößmann (2004) uit een 
secundaire analyse van bestanden met gegevens van internationaal vergelijkend onderzoek. 
De positieve invloed op de leerresultaten blijkt het grootst in onderwijssystemen waarin een 
centraal examen wordt gecombineerd met een relatief grote autonomie voor schoolleiders en 
docenten. In zijn advies ‘De stand van educatief Nederland’ oordeelt de Onderwijsraad (2005) 
dat Nederland een redelijke balans heeft gevonden tussen centrale en decentrale aansturing. 
De raad acht een systeem van toezicht en verantwoording onontbeerlijk om de kwaliteit van 
het onderwijs te kunnen waarborgen. De centrale examens in het voortgezet onderwijs 
vormen volgens de raad “een belangrijk waarborgmechanisme dat scholen verhindert het 
niveau te verlagen”.  
 
Het huidige systeem kent nog steeds een grote acceptatie in het onderwijs (o.a. Stuurgroep 
Profiel Tweede Fase Voortgezet Onderwijs, 1995; Ministerie van OCW, 2005). Docenten 
vinden examens doorgaans herkenbaar en beschouwen ze als schooleigen. Docenten en 
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onderwijsorganisaties zijn bij de totstandkoming van examens, examenprogramma's en 
examenbeleid betrokken. Ook leerlingen en ouders zien de examens als een afronding van 
het voortgezet onderwijs en het diploma als een waardevol document. Ondanks het feit dat er 
kritiek is op de huidige examens, valt tevens een grote mate van acceptatie en zeker geen 
principiële afwijzing te bespeuren. Het ‘instituut' examens wordt geaccepteerd. Ook het tertiair 
onderwijs accepteert het examensysteem. In de discussie over selectie aan de poort wordt 
vrij algemeen de gedachte aan toelatingsexamens afgewezen. De examinering in het 
voortgezet onderwijs wordt toereikend geacht. Wel zijn er klachten over het niveau van de 
instromers en over hun vaardigheden (Tweede Fase Adviespunt, 2005). 
 
Schoolexamens 
De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de schoolexamens, onder meer met 
betrekking tot de inhoud, het niveau en de uitvoering van de toetsen, tests, opdrachten of 
examens. Tijdens haar schoolbezoeken ten behoeve van het periodiek kwaliteitsonderzoek 
gaat zij na of de school de inhoudsvaliditeit, de betrouwbaarheid, een zorgvuldige normering 
en een zorgvuldige afname van de schoolexamens kan waarborgen. Dit is volgens de 
inspectie het geval op ruim 90 procent van de scholen. Dit neemt niet weg dat de verschillen 
tussen scholen groot zijn. Deze manifesteren zich vooral in aantallen toetsen, de 
moeilijkheidsgraad van de toetsen en de kwaliteit van de vormgeving en afnamecondities van 
de toetsen. Door inhoudelijk onderzoek in het verleden werden deze verschillen aangetoond. 
Uit haar waarnemingen tijdens het schooltoezicht maakt de inspectie op dat de situatie in dit 
opzicht niet veranderd is. 
 
Schoolinterne afname en correctie centraal examen  
In vergelijking met de schoolexamens krijgen de centrale examens veel meer aandacht van 
de leerlingen, hun ouders en de landelijke media. Dit komt door de gelijktijdigheid en 
gelijkvormigheid van de centrale examens: elke kandidaat maakt op hetzelfde moment 
dezelfde toets. Deze situatie maakt dat onvolkomenheden in de toetsen, onregelmatigheden 
bij de afname en fouten bij de correcties vaak in de publiciteit terechtkomen. De meeste 
onvolkomenheden zijn te wijten aan fouten van scholen. De inspectie constateert dat het 
aantal fouten als gevolg van vergissingen of onzorgvuldigheden bij de afname van de 
examens toeneemt. Dit valt voor een deel te verklaren door de uitbreiding van het centraal 
examen naar alle leerwegen van het vmbo. Het hangt echter ook samen met de verbreding 
van de examinering door het toetsen van vaardigheden (in de handelingsdelen en 
werkstukken), de verschillende posities en wegingen van vakken en cijfers op de 
onderscheiden schoolsoorten en de moeite die scholen hebben om correcte uitvoering te 
geven aan de regels en aanwijzingen uit de circulaires over de examens (met name 
betreffende het gebruik van hulpmiddelen). 
In de centraal schriftelijke examens havo/vwo wordt de tweede correctie verricht door een 
docent van een andere school. Deze tweede corrector wordt aangewezen door de IB-groep. 
In het Onderwijsverslag 2003/2004 constateert de Inspectie dat de tweede correctie in 
havo/vwo niet altijd plaats vindt zoals bedoeld. Onderzoek door de inspectie leert dat tweede 
correctoren het werk in deze situaties alleen steekproefsgewijze of vluchtig hebben 
nagekeken. Daardoor zijn de fouten van de eerste corrector niet tijdig ontdekt. In de 
havo/vwo-examens meldt de Inspectie in het Onderwijsverslag 2003/2004 een toename in het 
aantal meldingen van ‘net niet frauduleus’ te noemen correcties. Het gaat hier om zeer soepel 
nagekeken werk door de eerste corrector. Zo hebben enkele examinatoren bepaalde 
antwoorden goed gerekend bij zwakke leerlingen en fout bij goede leerlingen binnen dezelfde 
examengroep. Opvallend is het toenemende aantal meldingen van werk, door kandidaten na 
de uitslag ingezien, waarin punten niet bleken te zijn toegekend die wel toegekend konden 
worden. De correcties die gemeld worden, betreffen vrijwel alleen de overgang van een lager 
naar een hoger cijfer. Uit een nog niet gepubliceerde schriftelijke enquête bij meer dan 2000 
havo/vwo-docenten blijkt dat slechts 65% van de tweede correctoren het examenwerk van 
alle kandidaten corrigeert, dat 23% het werk steekproefsgewijs nakijkt en dat de overige 
docenten slechts enkele cruciale opgaven corrigeren. Verder zijn er twijfels aan de 
professionele kwaliteit van zowel de eerste als tweede correctie. Ten slotte blijkt de 
schoolleiding zich soms onvoldoende bewust van hun verantwoordelijkheid voor de correctie. 
De inspectie zal deze resultaten opnemen in het Onderwijsverslag 2005. Volgens de 
inspectie verdient het aanbeveling de kwaliteit van de eerste en tweede correctie nader te 
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analyseren. De inspectie constateert dat de huidige systematiek niet steeds de zorgvuldigheid 
waarborgt die voor het examen noodzakelijk is. 
Bij de centrale praktijkexamens in het vmbo geschiedt de aanwijzing van de tweede 
examinator onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De examinator en de 
tweede examinator moeten de score in onderling overleg vaststellen. De school bepaalt zelf 
de beleidslijnen op grond waarvan de tweede examinatoren worden aangewezen en neemt 
deze op in het examenreglement. De Inspectie ziet erop toe – als onderdeel van het reguliere 
toezicht – dat de school met betrekking tot die aanwijzing verantwoord en op basis van een 
daartoe vastgesteld beleid handelt. Over het functioneren van de tweede examinator bij de 
praktijkexamens bestaan voor zover ons bekend geen harde gegevens, maar aangenomen 
mag worden dat de situatie daar zeker niet gunstiger is dan in het havo/vwo. 
 In het recente overheidsbeleid wordt overwogen om de scholen meer bij de uitvoering 
van de examens te betrekken. Een open vraag is in hoeverre de scholen deze 
verantwoordelijkheid al volledig kunnen waarmaken. Wij illustreren dit aan de hand van de 
centrale praktijkexamens die worden gehouden voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. 
Voor de beroepsgerichte programma’s is centrale examinering met bindende voorschriften 
voor afname, correctie en normering een nieuw fenomeen. Voor 2003 kende het voormalige 
vbo alleen schoolexamens. De Cevo heeft recentelijk opgemerkt dat de praktijkexamens over 
het algemeen te gemakkelijk zijn. Voor sommige examens haalde zelfs geen enkele 
kandidaat een onvoldoende. Er zijn aanwijzingen dat deze zeer goede maakbaarheid niet 
alleen een gevolg is van de beperkte moeilijkheid van de examenopdrachten, maar ook van 
de manier waarop de scholen omgaan met de verplichte voorschriften voor de afname en 
correctie. Enkele voorbeelden: 
• Een deel van de docenten blijkt de examenopdrachten expliciet met de leerlingen te 

oefenen alvorens het praktijkexamen “officieel” af te nemen.  
• Er zijn scholen die ‘moeilijke’ examenopdrachten eenvoudigweg weglaten of vervangen 

door eigen opdrachten.  
• De regels voor het herkansen van het examen of onderdelen daarvan lijken op een aantal 

scholen zeer sterk in het voordeel van de kandidaten geïnterpreteerd te worden.  
• Interviews met praktijkdocenten hebben aannemelijk gemaakt dat velen de 

interpretatieruimte die de huidige correctievoorschriften bieden welbewust oprekken. Zij 
doen dat naar eigen zeggen om kandidaten “het voordeel van de twijfel” te geven, om 
rekening te houden met de ongelijke omstandigheden waarin leerlingen verkeren, om 
inzet en goede bedoelingen te honoreren in plaats van daadwerkelijke prestaties of om 
kandidaten te beoordelen zoals zij dat in de lessen gewend zijn in plaats van volgens de 
bindende landelijke voorschriften.  

Overigens lijkt er hier eerder sprake van een (te) sterke betrokkenheid bij de eigen leerlingen 
dan van frauduleuze opzet. Voor het Cito waren deze en andere gegevens aanleiding om 
verbeteringen voor te stellen waarover overleg wordt gevoerd met onder meer de Cevo, de 
Inspectie en ondersteunende netwerken.  
 
Doortastender onderwijstoezicht 
In een recent advies pleit de Onderwijsraad (2006) voor een doortastender onderwijstoezicht 
op onder meer de kwaliteit van de examens: “De bewaking van het niveau van de 
eindexamens in het voortgezet onderwijs moet aan de Inspectie komen” (p. 11).  
 
Cijfers schoolexamen versus centraal examen 
De gemiddelde cijfers voor de schoolexamens zijn hoger dan die voor de centrale examens. 
Het verschil is het grootst in het vwo. Volgens de Inspectie wordt dit verschil in cijfer tot op 
zekere hoogte verklaard door het grotere aantal toetsen per vak, door de verschillen bij 
sommige vakken in te toetsen leerstof tussen schoolexamens en centrale examens en door 
de grotere ‘schooleigenheid’ van de toetsen voor het schoolexamen. Een andere verklaring 
veronderstelt dat docenten hun kandidaten welbewust soepel beoordelen, bijvoorbeeld vanuit 
hun betrokkenheid bij individuele leerlingen of om beter voor de dag te komen in de 
kwaliteitskaart.  
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5.3.4 Toegankelijkheid 
 
Kosten 
Het volgen van onderwijs is gratis zolang leerlingen volledig leerplichtig zijn. Scholen mogen 
ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen, de zogenaamde ouderbijdrage. 
Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en mag geen belemmering zijn voor de toelating 
van het kind. Volgens de Les- en cursusgeldwet is lesgeld verschuldigd voor leerlingen die 
voor het begin van het schooljaar (1 augustus) 16 jaar of ouder zijn. Dit geldt voor voltijd 
leerlingen in het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, studerenden in 
het middelbaar beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) en voor deelnemers aan het 
voortgezet algemeen volwassenenonderwijs. Financiële steun aan leerlingen is geregeld in 
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze wet geldt voor 
voltijd leerlingen jonger dan 18 jaar in het voortgezet onderwijs, het (voortgezet) speciaal 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (beroepsopleidende leerweg) (WTOS18-) en 
voltijd leerlingen in het voortgezet onderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs van 18 
jaar en ouder en jonger dan 30 jaar (VO 18+). De WTOS is bedoeld om ouders tegemoet te 
komen in de schoolkosten die zij moeten maken. De tegemoetkoming in de studiekosten is 
inkomensafhankelijk en bestaat (bij maximale toekenning) uit een kostendekkende 
vergoeding van het lesgeld of cursusgeld (de wettelijke onderwijsbijdrage) en een 
tegemoetkoming in de overige studiekosten (kosten voor boeken en leermiddelen, reiskosten, 
stages e.d.). De tegemoetkoming in de studiekosten is vrij van inkomstenbelasting en hoeft 
niet te worden terugbetaald. 
 
Experiment selectie aan de poort 
De Tweede Kamer heeft in 2004 ingestemd om experimenten te starten met betrekking tot 
selectie aan de poort. Daarmee is een politiek taboe doorbroken, want tot voor kort was dat 
voorbehouden aan een select aantal opleidingen, zoals die voor bepaalde kunstvakken. 
Daarnaast gold en geldt voor studierichtingen waarvoor het aantal aanmeldingen het aantal 
plaatsen ver overtreft, het systeem van gewogen loting. Maar sinds kort hebben opleidingen 
nu ook de mogelijkheid om een gedeelte van de studenten zelf te selecteren. De eerste 
universiteit die van deze mogelijkheid gebruik maakte, was die van Leiden, waar men begin 
2004 aankondigde bij drie studierichtingen aankomende studenten te zullen selecteren op 
grond van een extra toets of examen als aanvulling op het eindexamen. Bijna alle andere 
universiteiten volgden. De roep om selectie aan de poort lijkt echter niet te wijzen in de 
richting van een verminderd civiel effect van het vwo-diploma. Uit verschillende publieke 
reacties blijkt dat de drijfveer voor de introductie van selectie aan de poort eerder gezocht 
moet worden in de zorg over het functioneren van het hoger onderwijs in Nederland. Zo daalt 
het aantal afgestudeerden in de exacte studierichtingen, de uitgaven voor Research & 
Development liggen onder het ambitieniveau van de Europese Unie, Nederland verliest 
terrein op de ranglijst van Europese kenniseconomieën (van koploper naar middenmoot) en 
de klachten over het universitaire klimaat in Nederland (anti-intellectualisme, bureaucratie, 
ongeïnteresseerde studenten) worden steeds luider.  

De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) ziet selectie als een 
middel om gebrek aan motivatie tegen te gaan en de juiste student met het juiste niveau op de 
juiste plaats te krijgen. Maar de VSNU is geen voorstander van selectie aan de poort. De 
universitaire bestuurders hechten veel waarde aan het vwo-diploma als landelijk geldig 
toelatingsbewijs en achten het bindend studieadvies in de bachelorfase voldoende waarborg, met 
uitzondering van een aantal bijzondere opleidingen (zoals Engelstalige bachelors en Honours 
Programma’s). Voor masterstudenten en toptalenten vindt de VSNU selectie ná de poort een 
zinvolle zaak. 

Universiteiten houden meestal weinig rekening met de cijfers die de kandidaat op de examens 
heeft behaald en ook wordt de zwaarte van het gekozen profiel en vakkenpakket slechts beperkt 
meegewogen. Alleen bij studies met een numerus fixus wordt het gemiddelde cijfer verdisconteerd 
in de toelatingsbeslissing. Wat betreft de invulling van het vakkenpakket, beoordeelt men alleen of 
aan de eisen van de opleiding is voldaan en niet of de aankomende student voor een zwaarder 
dan het minimaal noodzakelijk pakket heeft gekozen.  
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De HBO-raad wil vanaf 2009 havisten met een profiel Cultuur & Maatschappij die geen 
wiskunde in hun pakket hebben, verplichten een toets af te leggen. Zonder een positief 
toetsresultaat mogen de leerlingen niet naar een hbo-instelling. Dit geldt ook voor mensen 
met een mbo-diploma. Met het voorstel is selectie aan de poort mogelijk voor het hoger 
beroepsonderwijs. Een meerderheid in de Kamer is tegen het voorstel. 
Ten aanzien van het experiment met flexibele examinering in het havo/vwo zijn er geluiden 
dat universiteiten twijfelen aan de gelijkwaardigheid van examens die in de loop van de tijd bij 
elkaar worden gesprokkeld in vergelijking met examens op een duidelijk examenmoment aan 
het einde van het jaar. 
 

5.3.5 Doelmatigheid 
 
Veel regels 
In de zogeheten koersgesprekken gaven veel docenten aan dat de gedetailleerde inrichtings- 
en examenvoorschriften van de laatste jaren niet bevorderlijk zijn geweest voor het elan van 
het leraarsberoep en het plezier in het lesgeven (Ministerie van OCW, 2005).  
 
Zitten blijven verminderd 
Leerlingen doubleren tegenwoordig veel minder dan voor de Tweede Fase. Ook stromen zij 
steeds meer door volgens de ‘koninklijke weg’, bijvoorbeeld van havo naar hbo en van vwo 
naar wo. Onduidelijk is in hoeverre dit is toe te schrijven aan bewust schoolbeleid, een 
verhoging van de kwaliteit van het gegeven onderwijs (begeleiding!) dan wel aan 
veranderingen in de ‘kwaliteit’ van de 
instromende leerlingen. 
 
Slaagpercentages nemen toe 
Er blijven niet alleen steeds minder leerlingen zitten, ook de slaagpercentages op de 
examens nemen toe. Zakte van de vwo-kandidaten in 1998 nog 12%, in 2004 was dat nog 
maar 6%. In het havo zien we een vergelijkbare ontwikkeling (van 18% naar 8%). Het zou 
kunnen zijn dat meer kandidaten slagen omdat de eindexamens tegenwoordig makkelijker 
zijn dan vroeger. Raadpleging van het Eindexamenregister (ERR) laat echter zien dat de 
examenresultaten van de centrale examens havo/vwo maar weinig zijn veranderd. Het 
gemiddelde cijfer voor het CE is bij het vwo een fractie gedaald en bij het havo gelijk 
gebleven. Het gemiddelde cijfer voor het schoolexamen (SE) is daarentegen iets gestegen. 
Een mogelijke verklaring voor de hogere SE-cijfers is de introductie van de praktische 
opdrachten die de vlijtige leerlingen wellicht wat meer kansen bieden.  
Met de invoering van de Tweede Fase is de groei van de slaagpercentages in het havo/vwo 
niet tot staan gebracht. Er zijn ons geen onderzoeksgegevens bekend die het huidige 
instroomniveau van deze leerlingen vergelijken met dat van hun leeftijdsgenoten van vroeger. 
Wel hebben er zich allerlei veranderingen voorgedaan in de vakkenkeuze, waardoor 
vergelijkingen niet eenvoudig zijn. Vanwege de vaste profielen kiezen de betere leerlingen 
met een voorliefde voor de bètavakken nu veel minder vaak voor een extra moderne vreemde 
taal. Docenten Frans en Duits menen dan ook een daling van het niveau van de leerlingen te 
bespeuren. Cito-onderzoek laat zien dat deze dalende trend reëel is en zich al eerder inzette, 
mogelijk als een gevolg van minder uren Frans en Duits in de onderbouw. Een ander 
voorbeeld vormen natuurkunde en scheikunde. Bij deze vakken blijken de zogenoemde 
‘heelvakkers’ van nu het beter te doen dan hun leeftijdsgenoten van toen. Deze heelvakkers 
zijn echter moeilijk vergelijkbaar met hun leeftijdsgenoten van destijds. Vóór de invoering van 
de Tweede Fase volgden alle leerlingen die natuurkunde of scheikunde in hun examenpakket 
kozen hetzelfde onderwijs en deden hetzelfde examen. Sinds de Tweede Fase kennen deze 
vakken twee varianten, het zogeheten deelvak in het profiel natuur en gezondheid en het 
zogeheten heelvak in het profiel natuur en techniek. De stof van het heelvak omvat de stof 
van het deelvak en is uitgebreider en complexer. Het prestatieniveau van de leerlingen die 
het heelvak volgen is hoger dan dat van de leerlingen die het deelvak volgen. Kortom, 
naarmate de samenstelling van de leerlingenpopulatie sterker verandert, wordt de vergelijking 
lastiger.  
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Een andere mogelijke oorzaak voor de hogere slaagpercentages zou de normering door de 
Cevo kunnen zijn. Leerlingen moeten elk jaar een vergelijkbare prestatie leveren om te 
slagen voor het centraal examen. Om dat te bereiken worden de examens zorgvuldig 
samengesteld en worden de resultaten van jaar tot jaar met elkaar vergeleken. Voor veel 
examens gebeurt dat met zogeheten procedures van normhandhaving. Om uit te sluiten dat 
leerlingen bevoordeeld of benadeeld worden door een moeilijker of makkelijker examen 
worden de normen achteraf vastgesteld door de CEVO. De gevolgde procedures geven geen 
aanleiding om te veronderstellen dat de normering de laatste jaren systematisch soepeler is 
geweest dan in de periode daarvoor.  
Verder kan ook de zak-/slaagregeling en de herkansingsregels een rol hebben gespeeld. 
Veranderingen in deze regelingen bemoeilijken een vergelijking van examenresultaten over 
een langere periode. De huidige regels voor zakken en slagen zijn anders dan de regels die 
golden vóór de invoering van de Tweede Fase. Zo moest het gemiddelde cijfer van een 
kandidaat met twee 5-en altijd een 6 of hoger zijn (twee 5-en moesten worden 
gecompenseerd met één 8 of twee 7’s). Nu is deze kandidaat geslaagd als hij of zij maximaal 
één van die onvoldoendes in het profieldeel heeft én alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn. 
Tegelijkertijd doet een leerling tegenwoordig in meer vakken examen en heeft hij meer 
verplichte vakken. De inschatting was dat met de huidige regeling de zak- /slaagnorm 
ongeveer gelijk zou blijven. Onbekend is of de verandering in de zak- /slaagregeling ook zo 
heeft uitgepakt. 
 
Effecten van flexibilisering van examinering naar tijdstip, inhoud, vorm, niveau en locatie 
Over de effecten van meer leerlinggestuurde en leerwegonafhankelijke varianten van centrale 
examinering in het Nederlandse voortgezet onderwijs zijn geen gegevens voorhanden omdat 
hiermee nog geen ervaring is opgedaan. In 2004 heeft het Cito getracht te anticiperen op de 
mogelijke effecten van alternatieve vormen van overheids-, opleidings- en leerlinggestuurde 
examinering. Dat is gebeurd door middel van een serie gesprekken met deskundigen 
(Kuhlemeier, Harms & Kremers, 2004). Er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers 
van universiteiten, regionale opleidingscentra, hoger beroepsonderwijs, Vereniging voor 
Management in het Voortgezet Onderwijs (VVO), Vereniging van Samenwerkende 
Nederlandse Universiteiten (VSNU), Onderwijsraad, Landelijk Informatie Centrum Aansluiting 
vo-hbo (LICA), Landelijk Aktie Komitee Studenten (LAKS), Ministerie van OCW, Centrale 
Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO) en het Cito. Van overheidsgestuurde 
centrale examinering zijn drie varianten onderzocht: openstellen van het examen voor 
leerlingen uit het voorlaatste examenjaar, een extra examenmoment in augustus en nog meer 
vaste examenmomenten. Van opleidingsgestuurde centrale examinering zijn twee varianten 
aan de orde gesteld: de school bepaalt de afnamedata en –tijdstippen en gemoduleerde 
examinering. Tot slot is de respondenten een variant van leerlinggestuurde examinering 
voorgelegd waarbij de leerling een grote invloed heeft op de inhoud en het moment van de 
examinering.  In de gesprekken zijn de varianten met elkaar vergeleken in termen van 
wenselijkheid en de haalbaarheid. Voor elke variant hebben de gesprekken geresulteerd in 
een gedetailleerd overzicht van de voor- en nadelen voor onder meer de leerlingen, scholen, 
de aansluiting op vervolgonderwijs en beroepspraktijk, examenproductie en het civiel effect 
en de landelijke vergelijkbaarheid van het diploma. Hieronder vatten we de ons inziens 
belangrijkste argumenten voor en tegen flexibilisering kort samen. Deze samenvatting 
beschrijft de meningen van de geïnterviewden en niet noodzakelijkerwijs die van de auteurs 
van dat rapport.  
 
Veronderstelde positieve effecten van flexibilisering 
• Een belangrijk argument voor flexibilisering is de mogelijkheid om recht te doen aan 

verschillen tussen leerlingen. Voorstanders van flexibilisering wijzer erop dat gezakte 
leerlingen in de huidige situatie een heel jaar over moeten doen, waarbij zij ook opnieuw 
examen moeten doen in de vakken waarvoor zij reeds een voldoende hadden. Dit is niet 
efficiënt en bovendien slecht voor hun motivatie.  

• Flexibilisering van het tijdstip van de centrale examens biedt snelle leerlingen de 
mogelijkheid om korter over hun opleiding te doen, terwijl langzame leerlingen er juist 
langer over kunnen doen.  

• Specifiek begaafde leerlingen kunnen een of meer vakken eerder dan wel later afsluiten. 
Het wordt makkelijker om achterstanden ten gevolge van een verkeerde keuze bij te 
spijkeren. 
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• Leerlingen die een of meer vakken vroegtijdig afsluiten kunnen de vrijkomende tijd zinvol 
besteden, bijvoorbeeld door tussentijds in te stromen in het vervolgonderwijs, door daar 
aanschuifonderwijs te volgen, door extra vakken te kiezen op de eigen school of door 
zinvolle buitenschoolse activiteiten te ontplooien. Kortom, uitbreiding van het aantal 
examenkansen en herkansingen leidt tot minder studievertraging, minder drop-out, een 
betere motivatie en afname van de examenstress.  

• Voor scholen met gemoduleerd en/of geperiodiseerd onderwijs heeft flexibilisering een 
aantal onderwijskundige en roostertechnische voordelen. Een gemoduleerd en 
absolverend examen sluit directer aan op de onderwezen leerstof, vermindert de 
examenstress, verhoogt de motivatie en leert leerlingen alvast te werken op de manier 
van het vervolgonderwijs (waar doorgaans ook met absolverende modules wordt 
gewerkt). 

• Scholen met een perioderooster kunnen het centrale examen aan het einde van de 
bovenbouw als een sta-in-de-weg ervaren. Deze scholen concentreren sommige vakken 
meer aan het begin van de bovenbouw en andere meer aan het eind. Zij willen de meer 
aan het begin ingeroosterde vakken het liefst onmiddellijk afronden en daar later niet 
meer op terugkomen. Maar omdat het centraal examen alleen aan het einde van de 
bovenbouw georganiseerd mag worden, is dat niet mogelijk. In het belang van de 
kandidaten zien scholen zich gedwongen de lesstof van de ‘vroege’ vakken in de laatste 
periode voor het examen op te frissen. Deze herhaling kort voor het examen kost extra 
onderwijstijd en wordt als een onnodige doublure ervaren. Vrije keuze van de 
examenmomenten biedt deze scholen de mogelijkheid een vak af te sluiten zodra het 
onderwijs in dat vak is afgerond. 

 
Veronderstelde negatieve effecten van flexibilisering 
• Flexibilisering van de examinering heeft natuurlijk niet alleen voordelen. Het lost niet 

alleen problemen op, maar introduceert ook nieuwe problemen die om een oplossing 
vragen. Volgens een van de geïnterviewden is het een droom waarbij je al vlug aanloopt 
tegen wat praktisch uitvoerbaar is en wat administratief mogelijk is.  

• Voor leerlingen kan uitbreiding van het aantal examenmomenten en herkansingen 
onbedoelde neveneffecten hebben. Gemakzucht, uitstelgedrag, gokgedrag en shoppen 
kunnen ertoe leiden dat de studieduur langer wordt in plaats van korter. 

• De saamhorigheid van het samen naar het examen toe werken kan verloren gaan. Meer 
examenkansen kan de examenstress doen toenemen in plaats van afnemen. 

• Voor leerlingen die gespreid examen mogen doen, is het examen als geheel makkelijker 
dan voor degenen die alle vakken in één keer aan het einde van het schooljaar moeten 
afsluiten. 

• Voor scholen kan uitbreiding van het aantal examenmomenten en herkansingen leiden 
tot organisatorische, administratieve en roostertechnische problemen. Daarvoor moeten 
oplossingen gevonden worden. 

• Afnamemomenten tijdens het schooljaar zadelen de docenten op met extra nakijkwerk, 
terwijl de lessen gewoon doorgaan. 

• Meer examenmomenten betekent ook hogere kosten en een groter beslag op de 
beschikbare examenruimte. Van opleidings- en leerlinggestuurde examinering wordt de 
geheimhouding als een groot probleem gezien dat zonder stringente maatregelen moeilijk 
oplosbaar is.  

• Naarmate leerlingen meer invloed krijgen op hun examen zal het beroep op de 
administratie en de leerlingbegeleiding groter worden. Het registreren, administreren, 
afhandelen en begeleiden van de extra kandidaten kost tijd en moeite.  

• Gewezen wordt op de onderwijskundige en organisatorische problemen met het invullen 
van de vrijkomende tijd en de tussentijdse instroom in het vervolgonderwijs.  

• Flexibele uitstroom vereist flexibele instroom en dus samenwerking met het 
vervolgonderwijs, maar dat is lastig als de vervolgopleidingen over heel Nederland 
verspreid zijn. 

• Kennis van vroege afsluiters verwatert snel. Het vervolgonderwijs kan zich dan 
genoodzaakt zien om de leerstof van vroeg afgesloten vakken te herhalen. Als de waarde 
van de diploma’s afneemt, zal het hoger onderwijs eigen toelatingsexamens willen 
instellen. Gevreesd wordt dat een te ver doorgevoerde flexibilisering de waarde van het 
diploma zal aantasten. 
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• Er is nieuwe wet- en regelgeving van de overheid nodig.  
• Een herkansingsregeling wordt zonder twijfel ingewikkeld en omstreden.  
• In een volledig gemoduleerd en absolverend examensysteem vervalt de mogelijkheid om 

de leerlingen aan het einde van het schooljaar te toetsen op hun kennis van het volledige 
vakgebied. Dat is een inhoudelijke verschraling van het examen.  

• Verdergaande flexibilisering lijkt zonder omvangrijke en goed gestructureerde 
examenbanken wellicht niet uitvoerbaar. Examenbanken lenen zich vooralsnog vooral 
voor het examineren van elementaire leerstof en lijken daarmee voorlopig meer geschikt 
voor het vmbo dan voor het havo/vwo. 

• Het inzetten van examenbanken en het hergebruik van opgaven kan ertoe leiden dat 
leerlingen de opgaven na het examen niet meer mogen inzien. Het naderhand kunnen 
bekijken van het examen op internet is echter een zeer gewaardeerde service die 
leerlingen gerust stelt.   

• Tenslotte heeft flexibilisering gevolgen voor de examenproductie. Wil men meer 
examenmomenten en herkansingen, dan zijn er meer examens nodig. Dat is een 
arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid. Het construeren, pretesten en normeren 
van de examens zal op een minder arbeidsintensieve en kostbare manier moeten 
gebeuren. 

 
Uit de zogeheten koersgesprekken komt naar voren dat het denken over de 
organiseerbaarheid van flexibel examineren nog niet erg ver gevorderd is (Ministerie van 
OCW, 2005). Nogal wat leraren en schoolleiders gaven aan dat schoolexamens doorgaans 
niet vaker dan één keer per jaar worden georganiseerd. Als argument daarvoor noemden zij 
dat dit moeilijk te organiseren is en er een boel rompslomp bij komt kijken. Het dilemma is: 
hoe bied je maatwerk, garandeer je civiel effect en blijft het organiseerbaar? 
 
Verhouding schoolexamen – centraal examen 
De laatste jaren is regelmatig gesproken over het verhogen van het belang van het 
schoolexamen in de totale examenuitslag. De angst bestaat dat het civiel effect van de 
diploma’s zal afnemen als het centraal examens een te klein onderdeel van het totale 
examen gaat innemen. Dat kan tot gevolg hebben dat het vervolgonderwijs 
toelatingsexamens zal gaan eisen waarmee de leerling weinig opschiet. Een groter aandeel 
van het schoolexamen kan ook betekenen dat de verschillen tussen scholen voor voortgezet 
onderwijs groter worden. Het vervolgonderwijs moet dan rekening houden met een grotere 
diversiteit in de instroompopulatie. 
 
Staatsexamens 
De staatsexamens zijn maatschappelijk van grote betekenis. Kandidaten met een handicap 
(doof, slechtziend, langdurig ziek, enz.) mogen het examen op aangepaste wijze afleggen. 
Mensen kunnen de ‘averij’ die zij tijdens hun schoolloopbaan hebben opgelopen herstellen. 
Kandidaten die door ziekte hun examen niet volledig hebben kunnen afleggen, krijgen de 
kans om hun examen op een later tijdstip af te leggen. Mensen die op latere leeftijd nog een 
examen met succes willen afleggen, krijgen daarvoor de gelegenheid. Het aantal 
examenkandidaten in penitentiaire inrichtingen en op scholen voor (zeer) moeilijk opvoedbare 
leerlingen neemt sterk toe. 
 
Inverdien- en welvaartseffecten van onderwijsinvesteringen 
Groot en Maassen van den Brink (2003a, b) onderzochten de inverdien- en welvaartseffecten 
van onderwijsinvesteringen. Qua investeringen in onderwijs bevindt ons land zich in de 
Europese middenmoot. We geven ongeveer evenveel uit aan onderwijs als de Oost-
Europese landen. Landen als Denemarken, Frankrijk, Zweden en Noorwegen investeren 
beduidend meer.  
Nederland kent een relatief grote groep laagopgeleiden. Dit zet een rem op de economische 
groei. De auteurs becijferden dat een toename van het gemiddeld opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking met een jaar een besparing oplevert van jaarlijks ruim één miljard euro op 
de kosten van de criminaliteitsbestrijding en de sociale zekerheid. Hoe hoger opgeleid de 
burger is, hoe minder snel hij tot crimineel gedrag geneigd is, en hoe minder aanspraak hij 
maakt op WAO-, werkloosheids- of bijstandsuitkeringen. Daarnaast doen hoger opgeleide 
burgers minder snel een beroep op de gezondheidszorg. Dat levert een jaarlijkse besparing 
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van 660 miljoen euro op. Eén jaar extra onderwijs leidt tot een besparing op de uitgaven voor 
sociale zekerheid van 492 miljoen euro per jaar.  
Het rendement van onderwijs is hoog. Groot en Maassen van den Brink rapporteren dat 
verschillende studies laten zien dat het individueel financieel rendement van één jaar extra 
onderwijs 6% tot 8% bedraagt. Een jaar extra onderwijs verhoogt het loon dus met 6% tot 8%. 
Voor Nederland taxeren zij de welvaartseffecten van een jaar onderwijs op 3732 tot 4812 
euro per jaar per volwassene. Voor een individuele leerling liggen de opbrengsten van het 
behalen van een diploma 2.530 tot 8.032 euro hoger dan van voortijdig schoolverlaten. De 
maatschappelijke opbrengst van een halvering van het aantal voortijdig schoolverlaters 
variëren van bijna 55 miljoen euro tot 166 miljoen euro. De maatschappelijke opbrengsten 
bedragen ongeveer 123 miljoen euro per jaar. Dit komt neer op 12.300 euro per voortijdig 
schoolverlater. 
 
Leerlingenprestaties in internationaal perspectief 
In de PISA 2003 wiskundepeiling scoorde Nederland ruimschoots boven het OECD-
gemiddelde (4e plaats). In de TIMMS 2003 wiskundepeiling presteerde Nederland boven het 
landengemiddelde (7e plaats net achter Vlaanderen). Ook in de PISA 2000 reading literacy 
peiling deed Nederland het zeer goed, maar dit resultaat telde internationaal niet mee omdat 
ons land de responsedrempel niet haalde.  
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