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1. Inleiding 
 

Op 12 juni 2019 zijn bij de opleiding vmbo-kader van het Calvijn College onvolkomenheden geconstateerd in 

het proces van de schoolexaminering. Uiteindelijk bleek een herstelprogramma nodig om de 

examenkandidaten van de school in aanmerking te laten komen voor het diploma. In totaal moesten op basis 

van een herzien PTA 180 toetsen worden ingehaald. Op 2 juli 2019 heeft de diploma-uitreiking plaats kunnen 

vinden. Het voorval is voor alle betrokkenen zeer vervelend geweest en het herstelprogramma heeft veel 

inspanning gevraagd.  

 

Op 15 juli 2019 is door het College van Bestuur van ZAAM een externe onafhankelijke onderzoekscommissie 

ingesteld om te onderzoeken waardoor het voorval bij de opleiding vmbo-kader van het Calvijn College heeft 

kunnen gebeuren. De onderzoekscommissie heeft de opdracht aangenomen om uiterlijk 1 oktober 2019 het 

eindrapport op te leveren.  

 

De commissie wil alle bij het onderzoek betrokken personen danken voor de medewerking. De 

onderzoekscommissie is zich ervan bewust dat er al meerdere onderzoeken hebben plaatsgevonden en dat het 

onderzoek extra inzet vraagt naast het reguliere werk. 

 

Het onderzoek is door de onderzoekscommissie uitgevoerd met een lerende insteek. Het voorval bij het Calvijn 

College is onderzocht met als doel verklaringen te vinden die helpen om een vergelijkbaar voorval in de 

toekomst te voorkomen. Daarbij is breder gekeken dan het voldoen aan wetgeving. We hebben als 

onderzoekscommissie goed proberen te begrijpen waarom het proces van schoolexaminering is gegaan zoals 

het is gegaan. Wetende dat de uitkomst van dit proces heeft geleid tot een zeer ongewenste situatie.  

De bevindingen, conclusies en adviezen zijn gebaseerd op de door ZAAM en Calvijn College verstrekte 

documenten, de opbrengsten van de interviews en de ervaring en expertise van de leden van de 

onderzoekscommissie. In bijlage B is een overzicht opgenomen van alle geraadpleegde bronnen. 

  

 

  



 

 

4 

 

 

2. Onderzoeksvraag en aanpak 
 

Opdrachtgever en onderzoeksvraag 

Het College van Bestuur van ZAAM is de opdrachtgever voor het onderzoek. Aan de onderzoekscommissie is 

de volgende vraag geformuleerd: 

 

“De vraag is wat er is misgegaan op het Calvijn College. Wat is de oorzaak van de problemen met de 

examinering op het Calvijn College? Zijn er signalen geweest over onvolkomenheden bij de 

schoolexaminering van het Calvijn College en zo ja, wat is er met die signalen gebeurd? Bovendien is het de 

vraag waarom het instrumentarium van het bestuur om de kwaliteit te bewaken en te borgen op het Calvijn 

College niet het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Waarom zijn de problemen met de examinering in het 

onderzoeks- en verbetertraject niet naar voren gekomen? Het bestuur laat deze vragen extern onderzoeken. 

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen wat er precies is gebeurd en hoe dat heeft kunnen gebeuren. 

Ook willen we nagaan of en hoe bevindingen en signalen over onvolkomenheden zijn opgepakt en welke 

lessen ZAAM kan leren van de conclusies.” 

 

Uit de onderzoeksvraag komt naar voren dat de geconstateerde onvolkomenheden bij het Calvijn College de 

aanleiding vormen voor het onderzoek. 

 

Externe, onafhankelijke onderzoekscommissie 

De externe onderzoekscommissie werkt volledig onafhankelijk en bestaat uit de volgende leden: 

 

Naam Rol onderzoekscommissie Werkzaam als 
Truus Vaes Voorzitter Voorzitter CvB IRIS VO 
Marcel van Bockel Secretaris Adviseur TwynstraGudde 
Wim Huiberts Lid Schoolleider Sterren College Haarlem 
Jan van der Linden Lid Docent Gooise Scholen Federatie 
Mirjam Lenters-Vinke MSc Lid Kwaliteits- en beleidsmedewerker, 

Examensecretaris bij Het Element 
 

Gezien de samenstelling van de onderzoekscommissie kan het onderzoek worden getypeerd als een 

‘peer to peer’ review.  
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Gebaseerd op een systeem van risicomanagement1 zijn voor het onderzoek van de commissie vier 

aandachtsgebieden te onderscheiden, namelijk: 

• Aandachtsgebied 1: Risicoanalyse 

• Aandachtsgebied 2: Vaststellen beheersmaatregelen 

• Aandachtsgebied 3: Implementeren beheersmaatregelen 

• Aandachtsgebied 4: Uitvoering van de beheersmaatregelen. 

 

In Bijlage A is beschreven welke onderzoeksvragen binnen de vier aandachtsgebieden zijn geformuleerd en 

onderzocht.  

De onderzoekscommissie heeft het onderzoek uitgevoerd in de periode tussen 15 juli en 1 oktober 2019. Een 

overzicht van de geraadpleegde documenten is opgenomen in bijlage B. In de bijlage is tevens een overzicht 

opgenomen van de personen waarmee de onderzoekscommissie heeft gesproken tijdens de interviewdag op 4 

september 2019. 

  

 

 
1 Zie voor meer informatie: https://www.twynstraguddekennisbank.nl/risicomanagement  

https://www.twynstraguddekennisbank.nl/risicomanagement
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3. Risico’s schoolexaminering 
 

De onvolkomenheden bij het Calvijn College 

Het Calvijn College biedt de leerlingen vmbo en mbo aan. Het mbo wordt, in samenwerking met ROC 

Amsterdam, aangeboden onder de noemer Vakmanschaproute (VMR). De school heeft in de afgelopen 10 jaar 

een grote verbeterslag gemaakt van een probleemschool naar een school met een voorbeeldfunctie. De 

verbeterslag heeft geleid tot een schoolorganisatie waarin verantwoordelijkheden laag zijn belegd, veel ruimte 

is voor het probleemoplossend vermogen van medemerkers en leerlingen en waar veel aandacht is voor 

verbinding met de lokale gemeenschap, bedrijven en aansprekende organisaties zoals de voetbalclub Ajax. Een 

belangrijk uitgangspunt in de school is een positieve benadering van de leerling. 

Het Calvijn College kent een relatief hoog verloop onder de medewerkers. In het schooljaar 2018/2019 lag het 

verlooppercentage op 30%, wat betekende dat veel medewerkers nieuw zijn gestart en kennis van en ervaring 

met de schoolorganisatie is verdwenen.  

 

Op 12 juni 2019 informeerde de schooldirecteur van het Calvijn College het College van Bestuur van ZAAM 

over onvolkomenheden in het proces van de schoolexaminering. Het betrof in eerste instantie het ontbreken 

van cijfers voor enkele PTA-toetsen. Het bestuur heeft na de melding van de schooldirecteur de 

Onderwijsinspectie geïnformeerd en een tijdelijke, externe examencommissie ingesteld om tot een oplossing 

te komen. Als snel bleek uit nader onderzoek dat er sprake was van een groter probleem. Uiteindelijk hebben 

alle examenkandidaten voor de opleiding vmbo-kader in de laatste weken van juni 2019 in totaal 180 PTA-

toetsen moeten inhalen om in aanmerking te kunnen komen voor het diploma. 

 

Ten aanzien van het voorval is de onderzoekscommissie het volgende opgevallen: 

− Het voorval groeide in korte tijd uit van een probleem met enkele toetsen naar een probleem waarbij geen 

enkele examenkandidaat van de opleiding vmbo-kader alle PTA-toetsen had gedaan. Daarnaast bleek dat 

het PTA voor sommige vakken het examenprogramma onvoldoende afdekte. De enkele ontbrekende toets 

bleek het topje van de ijsberg te zijn. 

− Leerlingen hebben deelgenomen aan het centraal examen, terwijl niet van alle PTA-toetsen een 

toetsresultaat was geadministreerd. Het bleek dat de ontbrekende toetsen waren opgenomen als 

deeltoetsen die bij elkaar tot een gemiddeld SE-cijfer leidden. Dit gemiddelde SE-cijfer werd continu 

getoond, ook als niet alle deeltoetsen waren gedaan.  

− Gedurende het schooljaar 2018/2019 was op de school bekend dat leerlingen, soms aanzienlijke, 

achterstanden hadden opgelopen ten aanzien van het PTA. Duidelijk is geworden dat het niet is gelukt om 

alle achterstanden weg te werken. 

− Sinds het voorval met de schoolexaminering bij LVO Maastricht heeft de schoolexaminering de bijzondere 

aandacht van de Onderwijsinspectie en van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van ZAAM. 

Voor het Calvijn College hadden verbetermaatregelen, als gevolg van deze aandacht, gedurende het 

schooljaar nog geen merkbaar effect. Het PTA was al opgesteld en ingediend bij de Onderwijsinspectie, 

Magister was ingericht en het schooljaar was van start gegaan.  
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Het proces van de schoolexaminering 

De onderzoekscommissie heeft het proces van schoolexaminering bij het Calvijn College, zoals doorlopen in 

het schooljaar 2018/2019, onderscheiden in zeven stappen. De stappen zijn weergegeven in figuur 1. Per stap 

is beschreven wie betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, welke uitgangspunten daarbij gelden 

en hoe de werkzaamheden worden gecontroleerd.  

 

 
Figuur 1. Het proces van schoolexaminering bij het Calvijn College (schooljaar 2018/2019) 

 

Ten aanzien van het proces van schoolexaminering is de onderzoekscommissie het volgende opgevallen: 

− Er was te weinig oog voor de uitvoerbaarheid van het PTA. Het is een behoorlijke opgave om de aanzienlijke 

hoeveelheid PTA-toetsen aan te bieden, wat ervoor zorgde dat het inhalen en herkansen van toetsen 

moeilijk te organiseren is. 

− De huidige opzet van het proces van schoolexaminering was kwetsbaar. Dit kwam vooral door het 

ontbreken van early warnings die letten op de uitvoerbaarheid van het PTA en het ontstaan van 

achterstanden. Controle op fouten was sterk afhankelijk van meldingen van docenten, leerlingen of 

ouder(s)/verzorger(s). 

− In de werkwijze ontbrak een controlerende houding en snelheid in het bijsturen op de voortgang van het 

PTA. Feedback op de voortgang bleef hangen in de schoolorganisatie en het nemen van maatregelen om 

achterstanden weg te werken duurde te lang.  
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Het bestuurlijk instrumentarium gericht op de schoolexaminering 

Binnen ZAAM bestaat veel autonomie voor de scholen. Dit gold tot en met het schooljaar 2018/2019 ook voor 

het proces van schoolexaminering. De regie vanuit het bestuur was minimaal en controle was gebaseerd op 

onderling vertrouwen. Het bestuurlijk instrumentarium volgde de prioriteiten van de Onderwijsinspectie en die 

lagen bij het verschil tussen SE-cijfers en CE-cijfers en bij de slagingspercentages van de school. Binnen ZAAM 

rapporteerde het Calvijn College over deze indicatoren. Voor het proces van de schoolexaminering was 

beperkt aandacht. In 2017 is vanuit het bestuursbureau een handleiding verschenen voor het opstellen van het 

PTA en in het geval van incidenten kwam de schoolexaminering ter sprake in de gesprekken tussen bestuur en 

schoolleiding. 

 

Na het voorval bij LVO Maastricht heeft het College van Bestuur van ZAAM het initiatief genomen tot een 

onderzoek, inclusief verbeteraanpak, naar het proces van schoolexaminering binnen ZAAM. Uit dit onderzoek 

zijn de onvolkomenheden bij Calvijn College onvoldoende naar voren gekomen en de voorgestelde 

verbetermaatregelen hadden in het lopende schooljaar 2018/2019 nog niet geleid tot veranderingen op de 

school. 

Naar aanleiding van het voorval bij het Calvijn College neemt het College van Bestuur meer regie ten aanzien 

van de schoolexaminering. Onder andere met behulp van formats voor het PTA, de inrichting van Magister en 

een verbeterde monitoring van afgesproken verbetermaatregelen.  

 

Risicoanalyse schoolexaminering 

De onderzoekscommissie heeft alle onderzoeksbevindingen op een gestructureerde manier geordend in de 

vorm van een risicoanalyse. De risico’s die voor het voorval bij het Calvijn College in beeld waren hadden 

betrekking op: 

− het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de schoolexaminering; 

− de complexiteit van de inrichting van Magister; 

− de afhankelijkheid van personen die sleutelfuncties vervullen (bijvoorbeeld de examensecretaris/key-user); 

− de onderwijsorganisatie die niet goed aansluit bij de verplichtingen ten aanzien van de schoolexaminering.  

 

De belangrijkste maatregelen om deze risico’s te beheersen waren op ZAAM-niveau de handleiding voor het 

opstellen van een PTA en Schoolexamenregelement en het interne onderzoek met verbeteraanpak dat in het 

schooljaar 2018/2019 is uitgevoerd.  

Binnen het Calvijn College is gedurende het schooljaar 2018/2019 vooral gewerkt aan het wegwerken van 

achterstanden in de schoolexaminering. Leerlingen en docenten regelden dit onderling en stemden soms af 

met de teammanager.  

De beheersmaatregelen vanuit ZAAM en de inspanningen bij het Calvijn College bleken uiteindelijk 

onvoldoende om het voorval met de schoolexaminering te voorkomen. 
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Na het voorval bij het Calvijn College is gebleken dat risico’s ten aanzien van de schoolexaminering ook 

betrekking hebben op: 

− het moeilijke precisiewerk waar de schoolexaminering om vraagt; 

− een werkwijze die ontbrekende toetsresultaten lijkt toe te staan; 

− signaleringen over onvolkomenheden die in de organisatie blijven hangen; 

− het ontbreken van zicht op het totaalproces van de schoolexaminering. 

 

Deze risico’s waren voor het voorval bij het Calvijn College niet in beeld en er waren dan ook geen maatregelen 

getroffen om ze te voorkomen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 

Beantwoording onderzoeksvraag 

De onderzoekscommissie is van mening dat het voorval van het Calvijn College heeft kunnen ontstaan door 

een samenloop van de volgende factoren. 

 

“Zo doen we dat hier” 

Het Calvijn College heeft als school een ongekende verbeterslag gemaakt in de afgelopen 10 jaar. De school is 

al lang geen probleemschool meer en levert goede prestaties met een moeilijke doelgroep leerlingen. Het 

succes van de school komt voort uit een focus op het pedagogisch klimaat, een positieve benadering van de 

leerling en veel professionele ruimte voor medewerkers om zelf invulling te geven aan het werk. Binnen het 

Calvijn College was een eigen manier van werken ontstaan die, met de bereikte prestaties, binnen ZAAM 

onomstreden was. 

De onderzoekscommissie heeft veel waardering voor de verbetering van het Calvijn College, maar constateert 

ook dat de werkwijze van de school minder goed past bij een degelijk proces voor schoolexaminering dat 

ervoor zorgt dat de school aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. 

 

Ruimte werd leegte 

Het Calvijn College heeft de positie als autonome school binnen ZAAM maximaal benut. De autonomie is 

vertaald naar autonomie van de schooldirecteur, van de teammanager, van de docent en uiteindelijk van de 

leerling. In de periode van transitie heeft het Calvijn College hier veel profijt van gehad. Er was sprake van 

onderwijs waar de leerlingen echt iets aan hadden en er ontstond een school met een groot draagvlak onder 

de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 

De onderzoekscommissie constateert dat de ruimte voor de school, teams, docenten en leerlingen de 

afgelopen jaren ook het karakter kreeg van leegte. Bijvoorbeeld doordat leerlingen zelf verantwoordelijk 

waren voor het wegwerken van achterstanden, docenten soms niet wisten welke hulpvraag ze konden stellen 

en een start als nieuwe docent neerkwam op een slecht voorbereide sprong in het diepe.  

Het hoge verloop onder de medewerkers van Calvijn is hier volgens de onderzoekscommissie niet los van te 

zien. Te meer door de impliciete spelregel dat je als docent bij het Calvijn College moest passen. Met de 

autonomie kon je omgaan, of niet. 

Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat medewerkers (en leerlingen) naar eer en geweten hun eigen 

weg zochten binnen de school. Dit had soms meer het karakter van ‘hoe red ik mij uit deze situatie’ dan dat 

sprake was van grip op de situatie. Zeker als in de schoolexaminering grote achterstanden waren ontstaan. 

 

Vertrouwen was de basis voor controle  

Binnen ZAAM is autonomie voor de scholen een belangrijk vertrekpunt in de besturingsfilosofie. Het bestuur 

en het bestuursbureau stellen zich zo veel mogelijk dienstverlenend op richting de scholen. De 

schooldirecteuren informeerden het College van Bestuur en die vertrouwden op het oordeel van de 

directeuren. De situatie bij het Calvijn College laat zien dat de positie of het gezag van de directeur daarbij 

onbewust van invloed was.  
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Rommelige facilitering van schoolexaminering 

Ten aanzien van de organisatie van de schoolexaminering en ten aanzien van de inrichting van Magister was 

heel veel onduidelijk bij het Calvijn College. Medewerkers wisten niet goed wat ze moesten doen, het 

opstellen van PTA’s werd onder andere belegd bij onervaren studenten van de lerarenopleiding en inzicht in de 

impact van alle PTA’s bij elkaar ontbrak. Met de jaren was in Magister een complexe en moeilijk te 

doorgronden inrichting ontstaan. Omdat ieder schooljaar een kopie werd gemaakt van de inrichting van het 

vorige schooljaar bleef dit zich herhalen.  

 

Adviezen voor ZAAM en het Calvijn College 

De onderzoekscommissie is van mening dat de adviezen die de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering (na de 

problemen bij LVO Maastricht) heeft geformuleerd in het eindrapport “Een volwaardig schoolexamen” ook 

voor ZAAM en het Calvijn College zeer relevant zijn.  

 

1. Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie 

Het Calvijn College heeft een eigen, onderscheidende visie op het onderwijs. Deze visie heeft een positief 

effect gehad op de school, maar staat nog te veel los van het proces van de schoolexaminering. 

  

2. Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen 

Het schoolexamen moet het karakter hebben van afsluitende toetsing en geen verzameling tussentoetsen zijn. 

Dit laatste was bij het Calvijn College het geval. Met daarnaast het ontbreken van voldoende besef bij de 

schoolleiding en de medewerkers dat het PTA een verplichtend karakter heeft.  

 

3. Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding 

Ook bij ZAAM en het Calvijn College is gebleken dat de deskundigheid ten aanzien van de schoolexaminering 

ontoereikend was.  

 

Het advies over het opnemen van de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO beschouwt de 

onderzoekscommissie als een advies richting de wetgever.  

 

Inhoudelijke adviezen proces schoolexaminering 

De onderzoekscommissie heeft voor ZAAM en het Calvijn College een aantal adviezen die betrekking hebben 

op verbetering van het proces van de schoolexaminering. De adviezen zijn weergegeven in tabel 1 en geordend 

langs de onderscheiden stappen in het proces van schoolexaminering. 
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Tabel 1. Adviezen voor verbetering proces schoolexaminering (deel 1) 

Processtappen 
schoolexaminering 

Adviezen voor verbetering 

1. Opstellen PTA • Benader het PTA veel meer als een instrument met wettelijke status. Alle bij 
het PTA betrokken medewerkers moeten weten dat het PTA volledig moet 
zijn uitgevoerd voordat een leerling deel kan nemen aan het centraal 
examen. 

• Ondersteun het opstellen van het PTA met een format en bijbehorende 
handleiding. Met het format wordt de opsteller van het PTA geholpen met 
het voldoen aan alle wettelijke eisen en het bewaken van de uitvoerbaarheid 
van het PTA. 

• Vereenvoudig het PTA door een reductie van het aantal toetsen. 

• Zorg voor een gedegen controle op de PTA’s. Gebruik daarbij de risicoanalyse 
en houd rekening met de tijd en doorlooptijd die daarvoor nodig is. 

2. Inrichten Magister • Accepteer dat het inrichten van Magister moeilijk precisiewerk is. 
Medewerkers moeten goed zijn getraind en gefaciliteerd om het werk 
zorgvuldig te kunnen doen. Een goede inrichting voorkomt veel problemen 
achteraf. 

• Benut bij het inrichten van Magister de collectieve ervaring en expertise 
binnen ZAAM. Bijvoorbeeld door momenten te plannen waar key-users van 
verschillende scholen werken aan de inrichting. 

• Controleer de inrichting van Magister met behulp van het vier-ogenprincipe. 

• Sluit in Magister uit dat SE-cijfers berekend kunnen worden als niet alle 
toetsresultaten zijn ingevoerd, benut daarbij de functionaliteit van Magister 
om per toets aan te geven of het een PTA-toets betreft. 

3. Opstellen SE-toetsen • Zorg ervoor dat voor de docenten te allen tijde duidelijk is hoe een 
opgestelde toets moet worden afgenomen, ingehaald of herkanst.  

• Investeer in het verbeteren van toetsdeskundigheid, vooral voor de 
programmaonderdelen die geen deel uitmaken van de lesmethode.  

4. Afnemen SE-toetsen • Neem de PTA-toetsen af op duidelijk gemarkeerde momenten in het 
schooljaar, bijvoorbeeld tijdens (door de school aan te wijzen) toetsweken.  

• Organiseer dergelijke momenten ook voor het inhalen en herkansen van PTA-
toetsen. 

• Werk een stappenplan uit voor het afnemen van SE-toetsen, met daarin 
aandacht voor proces-verbaal, instructie voor de surveillant, instructie voor 
leerlingen en een duidelijk vervolg bij verzuim (rechtmatig of onrechtmatig) 
conform het Examenbesluit. 
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Tabel 1. Adviezen voor verbetering proces schoolexaminering (deel 2) 

Processtappen 
schoolexaminering 

Adviezen voor verbetering 

5. Nakijken SE-toetsen • Maak de docenten, samen met de examensecretaris op de school, 
verantwoordelijk voor de archivering van alle nagekeken PTA-toetsen. 

• Zorg voor de benodigde voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld voor 
archivering. 

6. Invoeren cijfers SE-
toetsen 

• Leg afspraken vast over het niet toestaan van het invoeren van signaalcijfers, 
maar werk met ‘inh’ (een 1 invoeren is alleen toegestaan als dit een behaalde 
1 is, niet voor afwezig zijn bij een toets).  

• Leg vast wanneer cijfers ingevoerd moeten zijn, ook hoe snel na de afname. 

• Organiseer controle op de ingevoerde cijfers. Focus daarbij op de toetsen 
waar de kans op fouten het grootst is. 

7. Berekenen gemiddelde 
SE-cijfers 

• Benut alle mogelijkheden van Magister om overzicht te hebben in de 
ontbrekende toetsresultaten die voorkomen dat het gemiddelde SE-cijfer 
berekend kan worden. 

• Zorg voor een akkoordverklaring van docenten en leerlingen op de 
overzichten met toetsresultaten voordat de gemiddelde SE-cijfers worden 
uitgerekend en worden toegestuurd aan DUO. 

• Laat cijfers periodiek controleren door de leerlingen en zorg voor een 
bezwaarprocedure voor het geval cijfers onjuist zijn. 

8. Totaalproces 
Schoolexaminering 

• Zorg na iedere toetsperiode voor overzicht in en het wegwerken van de 
achterstanden die leerlingen hebben opgelopen ten opzichte van het PTA. 

• Stuur op de afspraken die zorgen voor een goed verloop van de stappen in 
het proces van schoolexaminering. Wees daarbij strikt op harde deadlines en 
wettelijke verplichtingen. 

• Werk continu aan het up-to-date houden van de deskundigheid inzake de 
schoolexaminering. Hierbij is aandacht nodig voor de wettelijke verplichting, 
de invulling op de school en het gebruik van Magister.  

 

 

Adviezen gericht op realisatie van de verbeterpunten 

In deze paragraaf beschrijft de onderzoekscommissie een aantal adviezen die betrekking hebben op de 

veranderopgave die samenhangt met de voorgestelde verbeteringen in het proces van schoolexaminering. De 

adviezen zijn niet uitputtend, maar volgens de onderzoekscommissie belangrijk bij het maken van een goede 

verbeterslag. 

 

Begrip en aandacht voor de oorzaken 

Het voorval bij het Calvijn College is voor alle betrokkenen een zeer vervelende en ongewenste situatie 

geweest. Er is veel bereidheid voor verandering om te zorgen dat een dergelijk voorval niet meer kan 

gebeuren. De onderzoekscommissie is van mening dat deze bereidheid samenhangt met begrip en aandacht 

voor de oorzaken van het voorval. Er is op de school juist gewerkt aan het wegwerken van achterstanden en de 

wil was er om het goed te doen. Alleen de benodigde inhaalslag was te omvangrijk en te complex geworden. 
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Begrip en aandacht ontbreken als het Calvijn College alleen nieuwe formats en richtlijnen ontvangt. Het zal 

belangrijk zijn om samen met de medewerkers in gesprek te gaan over het voorval, de verbeteringen die nodig 

zijn en wat het bestuursbureau van ZAAM daarbij kan betekenen. Naar verwachting zal deze benadering 

positief bijdragen aan een afname in het hoge verloop onder de medewerkers van het Calvijn College. 

 

Belangrijk is ook dat niet alleen de medewerkers het gevoel hebben dat ze een verbeterslag hebben te maken. 

Dit gevoel moet ook merkbaar bestaan bij het bestuur van ZAAM en de schoolleiding. De 

eindverantwoordelijkheid voor de schoolexaminering ligt bij de schoolleiding en die moeten dan ook écht 

eigenaar zijn van het thema.  

 

Beter benutten van de kracht van ZAAM gezamenlijk 

ZAAM is een onderwijsinstelling waarbinnen de scholen veel autonomie kennen. De voorgestelde 

verbeterpunten in het proces van schoolexaminering impliceren meer sturing vanuit ZAAM-centraal. 

Bijvoorbeeld met formats voor het PTA en minder vrijheidsgraden daarin. Belangrijk is dat deze sturing het 

karakter heeft van het bundelen van de krachten binnen ZAAM, bijvoorbeeld door met elkaar te werken aan 

een PTA-format dat goed werkt. Daarbij past een bestuursbureau dat beschikt over de benodigde expertise en 

een positie heeft om op eigen initiatief actie te ondernemen als het proces van schoolexaminering daarom 

vraagt. De onderzoekscommissie onderschrijft het belang van de upgrade van de ondersteuning van het 

bestuursbureau waar het College van Bestuur momenteel mee bezig is. 

 

ZAAM is een collectief van 23 scholen. De directeuren van de scholen vormen een belangrijke schakel tussen 

ZAAM-gezamenlijk en de medewerkers op de scholen. De verbetering van het proces van de 

schoolexaminering vraagt dus om commitment van de directeuren. Zowel richting voorstellen vanuit het 

bestuur als richting voorstellen vanuit de scholen onderling.  

 

Werk gestructureerd en systematisch aan verbetering en risicobeheersing 

De onderzoekscommissie heeft het onderzoekskader gebaseerd op een methode voor risicomanagement. 

Deze methode heeft overeenkomsten met de kwaliteitscyclus van Plan, Do, Check, Act. ZAAM en het Calvijn 

College kunnen verder werken vanuit de gedachte van risicomanagement. Dit betekent dat een vervolg wordt 

gegeven aan de risicoanalyse door hier met eigen medewerkers naar te kijken, dat prioriteit wordt 

aangebracht in de geïnventariseerde risico’s en dat maatregelen worden benoemd om risico’s te beheersen. 

 

Richt een veranderorganisatie in 

Binnen ZAAM worden verbetermaatregelen voornamelijk belegd in de reguliere lijnorganisatie. Bijvoorbeeld 

via een aanpassing van de functiebeschrijving of wijziging in de uit te voeren taken. Voor de verandering ten 

aanzien van de schoolexaminering vindt de onderzoekscommissie het verstandig om een veranderorganisatie 

in te richten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een project of programma. Verschillende medewerkers van 

ZAAM kunnen in de project- of programmaorganisatie (voor een afgebakend aantal uur per week) gericht 

werken aan de verbeteringen die nodig zijn. En daarbij aandacht besteden aan een duurzame borging in de 

organisatie van ZAAM en het Calvijn College. Het College van Bestuur kan in een rol van opdrachtgever richting 

geven en de voortgang bewaken.  
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Blijf letten op de balans met andere dossiers 

Het is logisch dat het proces van schoolexaminering bij ZAAM en het Calvijn College momenteel alle aandacht 

heeft. De herstelopdrachten van de Onderwijsinspectie vragen daar ook om. De onderzoekscommissie wil 

graag de oproep doen om te waken voor een goede balans met alle andere belangrijke dossiers van ZAAM en 

het Calvijn College. Veranderingen en verbeteringen zijn duurzaam als ze passen in het bredere plaatje van de 

school. Uit het onderzoek komt ten slotte ook naar voren dat het strikt volgen van de prioriteiten van de 

Onderwijsinspectie een valkuil kan zijn.  
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Bijlagen 
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A. Onderzoeksvragen 

 

 

Aandachtsgebied 1: Risicoanalyse 

1.1 Hoe behoort het proces rondom schoolexaminering binnen het Calvijn College te verlopen? 
Hoe is het bedacht? 

1.2 Welke risico’s (ongewenste gebeurtenissen) ten aanzien van de schoolexaminering heeft 
ZAAM-college onderkend op: 
- Het niveau van ZAAM (strategisch) 
- Het niveau van VMBO B, K en de diensten (tactisch)  
- Het niveau van het Calvijn College (operationeel) 

1.3 Vanuit welke invalshoeken zijn risico’s geïnventariseerd? Denk bijvoorbeeld aan 
invalshoeken als mensenwerk, ICT/ technisch, juridisch/procedureel, organisatorisch, 
financieel, politiek/bestuurlijk en maatschappelijk. 
Welke invalshoeken ontbreken eventueel?  

1.4 Welke medewerkers zijn betrokken geweest bij het inventariseren van risico’s? 

 

Aandachtsgebied 2: Vaststellen beheersmaatregelen 

2.1 Welke maatregelen zijn (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) vastgesteld om te 
voorkomen dat de risico’s zich voordoen? Dit gaat over de maatregelen die gericht zijn op 
de oorzaken van ongewenste gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: door gebrek aan kennis 
(oorzaak) vult de docent een foutieve waarde in Magister in als een leerling een toets heeft 
gemist (ongewenste gebeurtenis).  

2.2 In hoeverre zijn de vastgestelde maatregelen voldoende duidelijk en concreet?  

2.3 In hoeverre is het voor de medewerkers binnen de ZAAM-scholen duidelijk wat ze wanneer 
moeten doen om risico’s ten aanzien van de schoolexaminering te voorkomen? 

 

Aandachtsgebied 3: Implementeren beheersmaatregelen 

3.1 Wat is binnen de ZAAM-scholen en het Calvijn College gedaan om ervoor te zorgen dat alle 
medewerkers en leidinggevenden weten wat ze moeten doen om risico’s ten aanzien van 
de schoolexaminering te voorkomen? 

3.2 In hoeverre zijn daarbij de aandachtspunten (Risicomanagement moet aansluiten bij de 
bestaande werkwijze, Risicomanagement volgt de zeggenschap, Risicomanagement wordt 
de verantwoordelijkheid van iedere manager) gevolgd? 

3.3 In hoeverre zijn alle benodigde wijzigingen in informatie- en kwaliteitssystemen adequaat 
doorgevoerd? 

 

Aandachtsgebied 4: Uitvoering van de beheersmaatregelen 

4.1 Wat is er bekend over de uitvoering van alle vastgestelde maatregelen gericht op het 
voorkomen van de risico’s ten aanzien van de schoolexaminering in het schooljaar 2018-
2019? 

4.2 Welke verschillen zijn te constateren tussen de beoogde en werkelijke uitvoering van 
vastgestelde maatregelen? 

4.3 In geval van verschillen: welke verklaringen zijn hiervoor te geven? 
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B. Geraadpleegde bronnen 

 

Documenten 

 

Documenten van het Calvijn College: 

1. Herstelopdracht schoolexamen cohort 2019 Calvijn d.d. 170619 

2. Kamerbrief stand van zaken uitslagbepaling eindexamen Calvijn College d.d. 180619 

3. Herstelplan vmbo-kader 180619 

4. Besluit toepassing hardheidsclausule vmbo-kb d.d. 190619 

5. Besluit toepassing hardheidsclausule vmbo-bb d.d. 190619 

6. Besluit addendum examenreglement ZAAM 

7. Besluit kwaliteitsborging Calvijn 

8. Besluit samenstelling examencommissie ZAAM 260619 

9. Eindverslag tijdelijke examencommissie 

10. Bevindingen Calvijn 050719 (t.b.v. onderzoek inspectie op 9 juli 2019) 

11. Onderzoeksprogramma Inspectie d.d. 9 juli 2019 

12. PTA-overzicht (oorspronkelijke en herziene PTA’s) 

13. Mailwisseling binnen Calvijn over ontbrekende cijfers 

14. SRAP 2018-2019 

15. Sectieverbeterplannen van Wiskunde, Biologie, Maatschappijleer 

 

Documenten van het bestuursbureau van ZAAM 

a. Plan van aanpak verbeteren schoolexamenprocedure 

b. Kwaliteitsverbetering schoolexaminering ZAAM-eindrapportage, met bijlagen b1 tm b11 

c. Individuele terugkoppeling Calvijn kwaliteitsverbetering SE, inclusief begeleidende mail 

d. Notitie zorgvuldig verloop toetsing en afsluiting door het bestuur 

e. Onderzoeksvraag ZAAM naar onvolkomenheden in schoolexamen van Calvijn College 

f. Examenreglement ZAAM 

g. Handreiking t.b.v. het opstellen van het schoolexamenreglement en het PTA (juni 2017) 

h. Risicokaart Calvijn 

i. Rapport Onderwijsinspectie over examinering Calvijn  
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Interviews 

 

Bestuursbureau ZAAM 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

Bestuurssecretaris 

Hoofd Bestuursbureau 

Medewerker kwaliteit/beleidsadvies onderwijs 

Concern controller 

Functioneel beheer Magister 

 

Calvijn College 

Schoolleider Calvijn College 

Teamleiders gezamenlijk 

TL Bovenbouw 

Examensecretaris/-coördinatoren 

Vakdocenten/mentoren 

Sectievoorzitters 

Lokaal beheer Magister (Key-user) 

Leerlingen (oud-leerlingen jaar 3 en jaar 4 van schooljaar 2018/2019) 

 

 


