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Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering 
van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs  
(AB 1989 no. GT 103) (Bijzonder besluit examens v.w.o., h.a.v.o., 
m.a.v.o. 2022) 

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- 

landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 32, vijfde lid, 
van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) (Bijzonder besluit 
examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 2022), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 
berichten. 
 
1. Het ontwerp strekt tot de totstandkoming van afwijkende bepalingen inzake het 
eindexamen voortgezet onderwijs in het schooljaar 2021-2022, in verband met de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie op het onderwijs van de examenkandidaten van het 
schooljaar 2021-2022. Beoogd wordt om tijdelijk enige examenvoorschriften te 
flexibiliseren ter mitigatie van deze gevolgen met het oog op de voltooiing van het 
eindexamen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de waarde van het diploma.1 
 

Kort gezegd regelt het ontwerp: (1) het vervallen van de verplichte rekentoets, 
(2) het recht op het vragen van een herkansing in ten hoogste twee vakken van het 
centraal examen en (3) het buiten beschouwing laten van het eindcijfer van één 
examenvak (niet zijnde Nederlands, Engels of wiskunde) in de definitieve uitslag, indien 
hierdoor de kandidaat zal zijn geslaagd (de zogenoemde wegstreepmaatregel). 
 
2. In voorgesteld artikel 1, onderdeel a, wordt onder meer bepaald dat de artikelen 
43 tot en met 45 van het Landsbesluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 1991 
no.GT 35) (hierna: het Landsbesluit) niet van toepassing zijn. Deze artikelen hebben 
betrekking op het herexamen. Aangezien in voorgesteld artikel 1, onderdeel b, bepaald 
wordt dat in het schooljaar 2021-2022 de kandidaten recht hebben om herkansing te 

                                                                 
1 Considerans jo. NvT, p. 1. 
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vragen van het centraal examen in ten hoogste twee vakken in plaats van één vak, is 
hiermee toepassing van de artikelen 43 tot en met 45 van het Landsbesluit overbodig.2  
 

De artikelen 43 tot en met 45 van het Landsbesluit, en dan met name artikel 44, 
tweede lid, en artikel 45, bevatten bepalingen over onder andere (a) het proces van 
afname, (b) de wijze van correctie, (c) de vaststelling van het eindcijfer en (d) het 
vaststellen van de einduitslag. In het ontwerp ontbreken echter dergelijke bepalingen 
voor de aan kandidaten geboden twee herkansingen. De Raad acht het derhalve 
noodzakelijk dat het ontwerp alsnog hierin voorziet. 
 
3. Voorgesteld artikel 2, eerste lid, bepaalt dat indien een kandidaat ervoor kiest 
dat het eindcijfer van één examenvak - met uitzondering van de vakken Nederlands, 
Engels en wiskunde - buiten de bepaling van de definitieve uitslag wordt gelaten, de 
kandidaat alsnog kan slagen. In dat geval blijft artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van 
het Landsbesluit, buiten toepassing. Laatstgenoemd artikelonderdeel bepaalt dat het 
rekenkundig gemiddelde van alle bij het centraal examen behaalde cijfers van de 
kandidaat ten minste 5,5 dient te bedragen om te kunnen slagen.   
 

De toelichting stelt dat bij toepassing van de wegstreepmaatregel, het 
rekenkundig gemiddelde niet berekend dient te worden van alle bij het centraal examen 
(CE) behaalde cijfers, maar het CE-gemiddelde geldt waarbij het desbetreffende 
(‘weggestreepte’) eindcijfer niet wordt betrokken. Een overeenkomstige bepaling 
ontbreekt echter in het ontwerp.3 De Raad constateert aldus dat het ontwerp en de 
toelichting niet met elkaar in overeenstemming zijn en adviseert hierop het ontwerp aan 
te passen aan het gestelde in de toelichting.  
 
4. Voorts rijst de vraag of – in verband met het mitigeren van de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie – net als in 2021 een tijdelijke flexibilisering van de regels 
opgenomen in het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. (AB 2002 no. 91) 
doorgevoerd zal worden.4 De toelichting5 stelt dat bij schrijven van 14 februari 2022 de 
Dienst Publieke Scholen en verscheidene onderwijsstichtingen op de hoogte zijn gesteld 
van de voorgenomen flexibilisering, maar hierbij wordt de voorzitter van de 

                                                                 
2 NvT, p. 3. 
3 NvT, p. 1-2. 
4  De in 2021 voorgestelde uitslagregeling was eveneens van toepassing op het Landsexamen in het 
schooljaar 2020-2021. Zie de website van Departamento di Enseñansa Aruba: 
https://www.ea.aw/pages/examen/examen-2021/. 
5 NvT, p. 2. 
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Landsexamencommissie, in tegenstelling tot vorig jaar, niet genoemd. 6  De Raad vraagt 
hier aandacht voor. 

 
5. Enkele voorstellen tot redactionele verbetering zijn opgenomen in de toelichting. 
 

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 
ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 
voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 
 
 
De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     mr. D.G. Kock 
 
 

                                                                 
6 Zie p. 3 van het Nader Rapport bij het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter 
uitvoering van artikel 32, vijfde lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) 
(Bijzonder besluit examens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. 2021). 


