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Aanleiding 
De vaste Kamercommissie OCW heeft op 19 januari een schriftelijk overleg 
gehouden over uw brief van 21 november jl. inzake examens in 2023. Met deze 
brief reageert u op de gestelde vragen.  

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de beantwoording en de aanbiedingsbrief dan kunt u 
deze ondertekenen. Deze zullen vervolgens aan de Kamer worden verzonden. 
 
Uw akkoord wordt gevraagd op het inzetten van € 300.000 voor een hogere 
vergoeding voor betrokkenen bij het staatsexamen in 2023.  

Kernpunten 
• De Kamer heeft over een aantal onderwerpen vragen gesteld in dit 

schriftelijk overleg.  
• Diverse fracties vragen naar de onderbouwing van de keuze om in 2023 

geen compenserende maatregelen (zoals een extra herkansing of 
duimregeling) te treffen en wijzen in dit verband op de petitie van LAKS 
over dit onderwerp en bredere zorgen over leerachterstanden onder 
examenleerlingen.  

• Er wordt gevraagd naar het NP Onderwijs en de besteding van de daaraan 
gekoppelde middelen. 

• Diverse staatsexamenonderwerpen komen aan bod: de verbeteragenda 
staatsexamen, de rol van de vertrouwenspersoon bij de mondelinge 
college-examens, de verlenging van de duimregeling, examenuitslag 
staatsexamen en de vergoedingen voor examenbetrokkenen.  

Toelichting 
LAKS petitie  
In het schriftelijk overleg wordt u gevraagd te reageren op de petitie van het 
LAKS, waarin gepleit wordt voor extra maatregelen voor de examens van 2023 
(een extra herkansing en spreiding over de tijdvakken). De conceptreactie op 
deze petitie heeft u reeds ontvangen en zal voorafgaand aan dit schriftelijk 
overleg aan de Kamer worden verzonden (zodra u daar mee heeft ingestemd).   
 
Examenuitslag staatsexamen 
In het schriftelijk overleg worden vragen gesteld over het versnellen van het 
proces van het eerder bekend maken van examenuitslagen voor 
staatsexamenkandidaten. Vorig jaar is eerder door de Kamer aandacht gevraagd 
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voor het eerder bekend maken van deze resultaten. Staatsexamenkandidaten 
ontvangen op dit moment het resultaat van het centrale eindexamen pas na 
afloop van het (mondelinge) college-examen. Hierdoor weten zij voordat ze het 
(mondelinge) college-examen afleggen nog niet hoe ze ervoor staan. Deze 
situatie is zeer onwenselijk. Binnen de verbeteragenda wordt dit onderwerp met 
prioriteit opgepakt. De reden dat het eerder inzicht bieden in resultaten niet voor 
2023 geregeld kan zijn komt omdat het grootschalige wijzigingen vraagt aan 
zowel de staatsexamenorganisatie als de planning van het staatsexamen. Binnen 
de verbeteragenda wordt hier in brede zin onderzoek naar gedaan. Eind 2024 
worden vanuit de verbeteragenda kansrijke voorstellen opgeleverd over het 
aanpassen van de staatsexamenorganisatie waar het eerder bekend maken van 
resultaten onderdeel van is. Met COM is deze lijn afgestemd en is besloten tot een 
passieve woordvoeringslijn op dit onderwerp. 
 
Vergoedingen staatsexamenbetrokkenen  
Door de leden van de SP-fractie wordt gevraagd of er bereidheid is om al dit jaar 
te zorgen voor een passende vergoeding voor staatsexamenbetrokkenen. Binnen 
de verbeteragenda staatsexamens vo wordt onderzoek gedaan naar de 
vergoedingenstructuur en wat passende vergoedingen zijn voor 
staatsexamenbetrokkenen. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2023 
verwacht, waarna gestart kan worden met eventuele systematische 
aanpassingen. Het is niet mogelijk om vooruitlopend op de resultaten van het 
onderzoek uitspraken te doen over wat passende vergoedingen zijn. Echter is de 
afgelopen jaren voortdurend sprake geweest van tekorten onder 
staatsexamenbetrokkenen. Het verhogen van de vergoedingen kan het 
aantrekkelijker maken voor staatsexamenbetrokkenen om zich in te zetten voor 
het staatsexamen. Om die reden en om staatsexamenbetrokkenen te danken voor 
hun inzet wordt in de beantwoording toegezegd dat vooruitlopend op de 
resultaten van het onderzoek de vergoedingen voor staatsexamenbetrokkenen in 
2023 worden opgehoogd.  

• Het ophogen van de vergoedingen voor staatsexamenbetrokkenen is 
bedoeld voor 2023. Mocht uit het onderzoek naar de vergoedingen 
wijzigingen worden voorgesteld die niet voor 2024 in zijn te regelen dan 
blijft de ophoging van de vergoeding uit 2023 ook voor 2024 bestaan. 

• In totaal is € 300.000 gereserveerd voor het ophogen van de 
vergoedingen in 2023, voor circa 2000 staatsexamenbetrokkenen. Over 
de precieze ophoging worden afspraken gemaakt met het CvTE en DUO. 
Dekking voor deze middelen komt uit de middelen die voor de uitvoering 
van de staatsexamenmoties1 zijn gereserveerd en waarover reeds 
afstemming heeft plaatsgevonden met FIN. Deze dekking is ook voor 
2024 beschikbaar, mocht uit het onderzoek blijken dat de vergoeding 
structureel wordt opgehoogd.   

 

 
1 Kamerstukken II, 2022-23, 31289, nr. 521 
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Financiële gevolgen 
• Het verhogen van de vergoeding van betrokkenen bij het staatsexamen heeft 

financiële gevolgen. De kosten voor 2023 zijn € 300.000.  
• Dekking is beschikbaar op art. 3 van de begroting. Met FIN is bij het 

versturen van de Kamerbrief over staatsexamens op 29 september jl. de 
afspraak gemaakt dat € 3,5 mln. struc. wordt omgebogen op de regeling 
zittenblijven ten behoeve van staatsexamens. Een bedrag van € 300.000 kan 
worden ingezet voor de hogere vergoeding van betrokkenen bij de 
staatsexamens.  




