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Samenvatting 

In juni 2018 voerde de inspectie een specifiek onderzoek uit op 
VMBO Maastricht, vanwege een signaal over onregelmatigheden bij 
de uitvoering van schoolexamens. Geen enkele leerling had het 
volledige schoolexamen afgerond voordat het centraal examen 
begon. Daardoor konden de leerlingen op het allerlaatste moment 
hun diploma niet in ontvangst nemen. 
 
Het bestuur moest ervoor zorgen dat de leerlingen ontbrekende 
schoolexamens voor 1 januari 2019 konden inhalen. Uiteraard kreeg 
het bestuur ook de opdracht om de kwaliteit van de schoolexamens te 
verbeteren. 
 
Op 15 januari 2019 heeft de inspectie opnieuw een specifiek onderzoek 
uitgevoerd op VMBO Maastricht. In dit onderzoek is nagegaan of de 
kwaliteit van de schoolexamens weer op orde is. De conclusie van het 
specifieke onderzoek is dat de kwaliteit van de schoolexamens op 
orde is en dat de hersteloperatie naar behoren 
is uitgevoerd. Daardoor konden 321 leerlingen alsnog hun diploma 
ontvangen. 
 
VMBO Maastricht heeft de uitvoering van de schoolexamens 
verbeterd. De school bewaakt zorgvuldig dat leerlingen alle 
schoolexamens afleggen en houdt zich aan de schoolregels als 
leerlingen zonder geldige reden niet op een schoolexamen 
verschijnen. 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur: Stichting Limburgs 
Voortgezet Onderwijs 
Bestuursnummer: 41391 
 

 
School: VMBO Maastricht 
 
Totaal aantal leerlingen: 1509 
leerlingen (teldatum 1 oktober 2017) 
 
BRIN: 27VG en 27ZH 
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Opzet van het specifiek 
onderzoek 

1 . 

De inspectie heeft een specifiek onderzoek uitgevoerd bij alle 
afdelingen van VMBO Maastricht op 15 januari 2019. Dit is een 
onderzoek als bedoeld in artikel 15 van de Wet op het 
onderwijstoezicht (WOT). 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is dat in juni 2018 ernstige 
tekortkomingen in de programma's van toetsing en afsluiting 
(PTA), het examenreglement en de uitvoering zijn geconstateerd. 
Daarvoor heeft het bestuur herstelopdrachten ontvangen. Op 15 
januari 2019 hebben wij opnieuw een specifiek onderzoek uitgevoerd 
om vast te stellen of de tekortkomingen zijn opgeheven. 
 
In dit onderzoek hebben de volgende onderzoeksvragen centraal 
gestaan: 
 

1. Hebben de leerlingen die in het schooljaar 2017/2018 eindexamen 
hebben gedaan alle schoolexamens gemaakt en 
voldeden de PTA's, het examenreglement en de uitvoering van de 
schoolexamens aan de wettelijke eisen (artikel 7 en 31 
Examenbesluit voortgezet onderwijs)? 

2. Voldoen de PTA's de examenreglementen en de uitvoering van 
de schoolexamens bij de leerlingen die in de schooljaren 2018/
2019 of 2019/2020 examen doen aan de wettelijke eisen (artikel 7 
en 31 Examenbesluit voortgezet onderwijs)? 

 
Werkwijze 
We hebben ons oordeel gevormd door de onderwijspraktijk van de 
school te toetsen aan standaard OP8 uit het onderzoekskader VO 
2017. 
 
Onderzoeksactiviteiten 
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: 
 

• Analyse van de PTA's en het examenreglement. 
• Analyse van verantwoordingsinformatie over de uitvoering van 

de schoolexamens. 
• Controle van het leerlingvolgsysteem op de uitvoering van de 

schoolexamens. 
• Gesprekken met het bestuur, de schoolleiding, de 

examensecretaris en secties. 
• Beoordeling of de uitvoering van de schoolexamens volgens de 

wettelijke vereisten is verlopen. 
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staan de conclusies en oordelen. Hoofdstuk 3 gaat 
verder in op de resultaten van het onderzoek. In hoofdstuk 4 is de 
reactie van het bestuur op het onderzoek en het rapport opgenomen. 

Legenda 

Beoordelingen zoals ze in de 
rapportages worden 
weergegeven: 

Kwaliteitsgebieden: 

G Goed 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

K Kan beter 

Onderwijsproces 

Schoolklimaat 

Onderwijsresultaten 

Kwaliteitszorg en ambitie 
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Hoofdconclusie en vervolg 2 . 
 
Onze conclusie is dat de toetsing en afsluiting op VMBO Maastricht 
zorgvuldig verloopt. De school volgt de wettelijke en eigen regels rond 
het schoolexamen nauwgezet. Het bevoegd gezag heeft er ook voor 
gezorgd dat de hersteloperatie binnen de afgesproken termijn is 
uitgevoerd. 
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Resultaten specifiek onderzoek 
bij alle afdelingen van VMBO 
Maastricht 

3 . 

 
In dit hoofdstuk geven wij per kwaliteitsgebied de oordelen en de 
resultaten van het onderzoek bij alle afdelingen van VMBO 
Maastricht. 
 
 

De resultaten van het specifieke onderzoek behandelen wij 
per examencohort: 1. het examencohort 2018; 2. de examencohorten 
2019 en 2020. Bij elk van deze examencohorten gaan we in op de 
kwaliteit van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA's), het 
examenreglement en de uitvoering van de schoolexamens. 
 
Examencohort 2018 
De PTA's, het examenreglement en de uitvoering van de 
schoolexamens voldoen bij het examencohort 2018 aan de 
kwaliteitseisen. Daarom beoordelen wij de kwaliteit van de toetsing 
en afsluiting voor dit cohort als voldoende. 
 
Het bevoegd gezag van LVO heeft in juni 2018 een externe 
examencommissie geïnstalleerd. Hun opdracht was om voor een 
deugdelijke en betrouwbare oplossing voor de ontstane problematiek 
op VMBO Maastricht te zorgen. Voordat leerlingen hun diploma 
konden krijgen, moest eerst duidelijk zijn of zij het volledige 
schoolexamen hadden afgerond. Indien dat niet het geval was, 
moesten zij eerst de ontbrekende delen van de schoolexamens 
afleggen. 
 
Voor deze groep leerlingen zijn nieuwe PTA's en een nieuw 
examenreglement gemaakt. Deze zijn vastgesteld door de externe 
examencommissie. De herziene PTA's zijn door de inspectie getoetst 
aan de wettelijke eisen (artikel 31, lid 2 EB) en op orde bevonden. Het 
herziene examenreglement voldoet aan artikel 5, 31 lid 1 en 35b EB lid 
10 WMR en is daarom ook op orde bevonden. 
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Met de herziene PTA's als referentiekader zijn alle schoolexamens uit 
de PTA-periode 2016 - 2018 door vakdeskundigen van verschillende 
LVO-scholen beoordeeld op de dekkingsgraad. Hierdoor werd 
zichtbaar welke eindtermen volledig, gedeeltelijk of niet afgetoetst 
waren door de schoolexamens van VMBO Maastricht. Daarna is per 
leerling nagegaan welke eindtermen nog afgetoetst moesten worden. 
De externe examencommissie kon in juli 2018 van 42 leerlingen 
vaststellen dat zij alle schoolexamens hadden gemaakt. Deze 
leerlingen ontvingen daarom in juli 2018 alsnog hun diploma. 
Voor alle andere leerlingen is een persoonlijk plan gemaakt waarin 
stond welke toetsen de leerling moest maken. Deze plannen 
zijn vastgesteld door de externe examencommissie en op basis van 
deze plannen werd duidelijk welke toetsen gemaakt moesten worden. 
 
Wij hebben een check op de werkwijze van de externe 
examencommissie uitgevoerd. Daarvoor hebben we 
acht leerlingdossiers ingezien en geconstateerd dat de externe 
examencommissie de situatie per leerling zorgvuldig in beeld had 
gebracht. Daarin zagen wij dat de beslissing om leerlingen een 
diploma toe te kennen of om bepaalde toetsen te laten maken op 
juiste gronden plaatsvond. 
 
De externe commissie heeft de schoolexamens, waarvoor het Cito de 
opdracht kreeg deze te ontwikkelen, vastgesteld. Het Cito voegde een 
verantwoordingsdocument toe aan de toetsen, waardoor de externe 
examencommissie kon zien dat de toetsen de eindtermen naar 
inhoud en niveau afdekten. 
 
VMBO Maastricht heeft de organisatie van de schoolexamens en de 
voorbereiding van leerlingen op de schoolexamens voor zijn rekening 
genomen. In september 2018 konden 247 leerlingen hun diploma 
ophalen nadat zij hun ontbrekende schoolexamens hadden afgelegd. 
In oktober waren nog eens 30 leerlingen geslaagd en in 
november ontvingen nog eens twee leerlingen hun diploma. In 
totaal hebben 321 leerlingen een diploma ontvangen, zijn 31 leerlingen 
definitief afgewezen vanwege hun resultaat op het centraal examen 
en doet één leerling gespreid examen. 
  
Examencohorten 2019 en 2020 
De PTA's, het examenreglement en de uitvoering van de 
schoolexamens voldoen bij het examencohort 2019 en 2020 aan de 
kwaliteitseisen. Daarom beoordelen wij de kwaliteit van de toetsing 
en afsluiting voor deze cohorten als voldoende. 
 
VMBO Maastricht heeft voor het examencohort 2019 de werkwijze die 
de externe commissie bij het examencohort 2019 volgde, 
overgenomen. De aanleiding hiervoor was dat ook de PTA's, het 
examenreglement en de uitvoering bij het examencohort 2019 
tekortkomingen vertoonde. Daarom heeft VMBO Maastricht voor dit 
cohort de PTA's en het examenreglement herzien en voor elke leerling 
een plan van aanpak gemaakt. 
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De herziene PTA's, de analyses van de dekkingsgraad en de 
persoonlijke plannen zijn voorgelegd aan vakdeskundige schoolleiders 
van andere LVO-scholen. Na deze controle stelde de externe 
examencommissie de herziene PTA's en de persoonlijke 
plannen vast. Vervolgens zijn inhaaltoetsen ontwikkeld en afgenomen 
in het najaar van 2018. De hersteloperatie heeft tot gevolg dat 
het examencohort 2019 op koers ligt met de schoolexamens. 
 
Voor het examencohort 2020 heeft VMBO Maastricht PTA's en 
een examenreglement opgesteld en de PTA's laten controleren door 
vakdeskundigen van andere LVO-scholen. Na deze controle heeft het 
bevoegd gezag de PTA's vastgesteld. 
 
De PTA's van beide examencohorten zijn door de inspectie getoetst 
aan de wettelijke eisen (artikel 31, lid 2 EB) en op orde bevonden. De 
herziene examenreglementen van beide examencohorten voldoen 
aan artikel 5, 31 lid 1 en 35b EB lid 10 WMR en zijn daarom ook op orde 
bevonden. 
 
Om de uitvoering van de schoolexamens bij de examencohorten 2019 
en 2020 te beoordelen zijn wij nagegaan of de school daadwerkelijk 
bewaakt dat de schoolregels worden gevolgd: 

• de aan- en afwezigheid van leerlingen en onregelmatigheden bij 
schoolexamens zorgvuldig worden geregistreerd; 

• beslissingen over herkansen of inhalen van schoolexamens 
zorgvuldig worden genomen; 

• afspraken over het herkansen of het inhalen van schoolexamens 
geregistreerd en nagekomen worden; 

• cijfers voor schoolexamens op de juiste gronden worden 
gegeven. 

 
Onze bevindingen zijn dat: 

• VMBO Maastricht de taken van de docent, de surveillant en de 
examensecretaris helder van elkaar heeft onderscheiden. Een 
surveillant is verantwoordelijk voor de afname van het 
schoolexamen, registreert de aan- en afwezigheid van leerlingen 
en eventuele onregelmatigheden en maakt een proces-verbaal 
op. De examensecretaris beoordeelt het proces-verbaal, gaat na 
wat er volgens het examenreglement moet gebeuren en doet een 
voorstel aan de schoolleiding die op zijn beurt een beslissing 
neemt. Die beslissing wordt geregisteerd en vervolgens wordt de 
uitvoering daarvan bewaakt. Hiermee voorkomt de school dat 
afgeweken wordt van het examenreglement. 
 

• De docenten kijken de schoolexamens na en leggen hun 
bevindingen voor aan de sectie. Nadat de sectie de cijfers heeft 
vastgesteld, worden deze voorgelegd aan de examensecretaris. 
De examensecretaris controleert of cijfers op de juiste gronden 
worden gegeven en informeert de schoolleiding over zijn 
bevindingen. 
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Deze bevindingen leiden tot de conclusie dat VMBO Maastricht de 
voldoende mate bewaakt dat de schoolregels worden gevolgd bij de 
uitvoering van de schoolexamens. 
 
Toetsing en afsluiting in het stelsel van kwaliteitszorg 
Toetsing en afsluiting maakt in voldoende mate deel uit van het stelsel 
van kwaliteitszorg van VMBO Maastricht. VMBO Maastricht heeft 
controlemechanismen ingebouwd die eraan bijdragen dat de 
examinering aan de wettelijke eisen voldoet en de procedures worden 
nageleefd. 
 
Door vakdeskundigen van andere LVO-scholen naar de PTA’s te laten 
kijken, door de ontwikkeling van schoolexamens en de vaststelling 
van elkaar te scheiden, door een surveillant verantwoordelijk te 
maken voor de afname en door de schoolleiding verantwoordelijk te 
maken voor de afhandeling van onregelmatigheden is de 
kwaliteitsbewaking van de toetsing en afsluiting van 
een voldoende niveau. Door stelselmatige controles van de 
examensecretaris of procedures worden gevolgd en afspraken worden 
nagekomen, wordt voorkomen dat tekortkomingen niet of te laat 
ontdekt worden. 
 
Het bevoegd gezag en de schoolleiding volgen de uitvoering van de 
schoolexamens op de voet, zijn goed op de hoogte van de manier 
waarop leraren, surveillanten en de examensecretaris gestalte geven 
aan hun taken en zien waar het goed en minder goed gaat. Het 
bevoegd gezag gaat, nu het stelsel van kwaliteitszorg voor de toetsing 
ingericht is, nog uitwerking geven aan de manier waarop de secties, 
de examensecretaris en de schoolleiding verantwoording moeten 
gaan afleggen over de schoolexamens. 
 
Het proces van vaststelling en cijferbepaling verdient, nu de externe 
examencommissie is opgeheven en de secties weer de toetsen en 
cijfers vaststellen, meer aandacht in het stelsel van kwaliteitszorg. 
VMBO Maastricht kan zicht en grip op de kwaliteit van de 
schoolexamens en de cijferbepaling versterken door gebruik te maken 
van toetstechnische, taaltechnische 
en vakinhoudelijke kwaliteitscriteria waar toetsen aan moeten 
voldoen. Het vooraf afspreken aan welke eisen de schoolexamens en 
de cijferbepaling moeten voldoen versterkt het proces 
van ontwikkeling, vaststelling, normering en verantwoording. 
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Reactie van het bestuur 4 . 
Het College van Bestuur (CvB) van Stichting LVO, bevoegd gezag van 
VMBO Maastricht, stelt met tevredenheid en instemming vast dat de 
inspectie in haar specifiek onderzoek heeft geconcludeerd dat de 
toetsing en afsluiting op VMBO Maastricht op dit moment correct 
verloopt voor de huidige examenkandidaten en uiteindelijk correct is 
verlopen voor de kandidaten van 2018. Het oordeel ‘voldoende’ voor 
de standaard OP8 Toetsing en Afsluiting in dit rapport is in de ogen 
van het CvB het resultaat van het vele werk van vele betrokkenen van 
en bij VMBO Maastricht. 
 
Aan deze conclusie en dit oordeel heeft de inspectie nog toegevoegd 
dat het bevoegd gezag al een volgende stap in de verdere verbetering 
van de kwaliteitsbewaking van het schoolexamen heeft gezet. Samen 
met de secties, de examensecretaris en de schoolleiding wordt op dit 
moment door het CvB al gewerkt aan de registratie, rapportage en 
bewaking van de gang van zaken rond de schoolexamens. 
 
De inspectie heeft ten slotte in haar rapport suggesties gedaan om de 
kwaliteit van de schoolexamens en de cijferbepaling nog verder te 
versterken. Deze suggesties zijn door de secties, examensecretaris en 
schoolleiding op dit moment al meegenomen in de plannen van 
aanpak. 
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Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht 
T-algemeen 088 6696000 
T-loket (voor vragen) 088 6696060 
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