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Geachte heer Slob, 

Zoals het College voor Toetsen en Examens u eerder dit jaar meldde, plaatsen de 
bijzondere omstandigheden in het voortgezet onderwijs het College voor een 
vraagstuk ten aanzien van de wijze van normering van de centrale examens in 
het schooljaar 2020-2021. In de afgelopen periode heeft het College dit vraagstuk 
onderzocht en is het conform artikel 2, tweede lid, onderdeel e van de Wet 
College voor toetsen en examens gekomen tot een besluit, waarover ik u met 
deze brief informeer. 

In 2020-2021 is het niet mogelijk de centrale examens voor het voortgezet 
onderwijs te normeren zoals gebruikelijk, volgens de Regeling omzetting scores in 
cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016. Het College kan dit schooljaar. 
namelijk niet vaststellen of het vaardigheidsniveau van de examenleerlingen 
hetzelfde is als in de jaren 2015-2019. Het College heeft daarom besloten tot een 
aanpak die de doelen van de gebruikelijke werkwijze het beste benadert. 

Normaal gesproken hanteert het College een normering waarin het de 
examenscores van leerlingen afzet tegen de eisen van het desbetreffende vak. Nu 
het daarbij niet in staat is het feitelijke vaardigheidsniveau vast te stellen, zal het 
College de scores relateren aan de scores van medeleerlingen. Het College 
waarborgt zo dat leerlingen ook In 2020-2021 een terechte (on)voldoende 
behalen voor hun examen. 

Daarnaast gebruikt het College in de normering van 2020-2021 aanvullende 
gegevens om de exameneisen per vak zoveel mogelijk in lijn te houden met die 
uit de voorgaande jaren. Het gaat om examengegevens uit de jaren 2015-2019 
en oordelen van vakdocenten over de moeilijkheid van het afgenomen examen. 
Na afloop van de centrale examens 2020-2021 zal het College onderzoeken in 
welke mate het de examenresultaten kan relateren aan die uit de jaren 2015-
2019. Het College heeft ook de Inspectie van het Onderwijs hierover 
geïnformeerd. 
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Het College zal zijn besluit zo spoedig mogelijk verwerken tot een aanpassing van 
de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 
en die aan u voorleggen ter goedkeuring. 

Als steeds ben ik graag tot toelichting bereid. 

Met vriendelijke groet, 

drs. P.J.J. Hendrikse 

voorzitter 
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