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Reactie op de brief van dhr. Dekker 13 juni 2016 - digitale examens vmbo

Kapelle, 14 juni 2016
Aan de leden van de vaste Kamercommissie OC&W,
Ik heb kennis genomen van de brief van de heer Sander Dekker van 13 juni
2016 waarin hij ingaat op mijn brief van 11 mei 2016 met betrekking tot de
Examenmonitor voortgezet onderwijs. Mij ontbreekt momenteel de tijd om
uitgebreid op het antwoord van dhr. Dekker in te gaan maar een paar punten
wil ik onder uw aandacht brengen.
In de brief stelt dhr. Dekker dat de digitale examens binnen het vmbo zeer
geschikt worden bevonden en dat deelname aan de digitale examens dat ook
laat zien. Mij niet duidelijk op basis van welke gegevens de heer Dekker tot
de conclusie komt dat de digitale examens binnen het vmbo zeer geschikt worden
gevonden. Ik wil u er in dit verband op wijzen dat deelname aan het digitale

examen basisberoepsgericht verplicht is.
Het CvTE mag tot de conclusie komen dat het digitale examen BB 2015,
variant h1 geen slecht examen was, de reacties die ik op mijn artikel in
Euclides heb gekregen laten zien dat ik in mijn mening dat dit examen
beneden de maat is, zeker niet alleen sta.
Het CvTE heeft tot op de dag van vandaag niet inhoudelijk gereageerd op de
opmerkingen die ik in het februari nummer van Euclides bij het examen heb
gemaakt. Waar dhr. Dekker zijn vertrouwen dat het CvTE zorgvuldig op mijn
opmerkingen zal in gaan op baseert, is mij niet duidelijk.
Tenslotte wil ik u er nogmaals op wijzen dat de geheimhouding van de
digitale examens een democratische controle van de kwaliteit van de
examens door het onderwijsveld in de weg staat. Met de collega’s van
andere scholen discussiëren over de samenstelling van de examens en de
tekortkomingen die ik ook dit jaar weer in de digitale examens tegenkwam, is
niet mogelijk. Het publiceren van één examen en het beperkt mogen inzien
van de andere examens doet daar niets aan af. Het als voorbeeld (!)
gepubliceerde examen uit 2015 laat zien dat controle door het onderwijsveld
hard nodig is.
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Hoogachtend,
Ruud Jongeling
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