
Persbericht 
 
Onderzoek examinering Calvijn College afgerond 
Commissie doet aanbevelingen om kwaliteit examenproces te verbeteren 
 
Amsterdam, 30 september 2019 – Vandaag heeft stichting ZAAM het rapport gepubliceerd van het 
onderzoek naar de examinering op het Calvijn College in het schooljaar 2018-2019. Dit onderzoek 
is uitgevoerd door een externe onderzoekscommissie in opdracht van ZAAM. Aanleiding hiervoor 
waren de problemen rond het eindexamen, waardoor 77 leerlingen langer moesten wachten op de 
examenuitslag en een groot deel daarvan schoolexamens moest inhalen. ZAAM voert inmiddels 
samen met de directie van het Calvijn College een traject uit om de kwaliteit van de examinering te 
verbeteren. 
 
Tekortkomingen examinering 
Het afgelopen schooljaar zijn er tekortkomingen geweest bij de examinering op het Calvijn College, 
waardoor 77 leerlingen ruim anderhalve week langer moesten wachten op de examenuitslag. Na de 
uitvoering van een herstelprogramma hebben 63 van de 77 leerlingen hun vmbo-kader examen 
gehaald en hun diploma ontvangen. De situatie op het Calvijn was aanleiding voor ZAAM om te 
laten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Een externe commissie, waarvan de leden zijn 
voorgedragen door de VO-raad, heeft afgelopen week het onderzoek afgerond. Vandaag heeft 
ZAAM het rapport gepubliceerd. 
 
Verbeteracties 
Barbara Dijkgraaf, voorzitter van het College van Bestuur van ZAAM: ‘Het onderzoeksrapport is 
kritisch over het examineringsproces, geeft een helder inzicht in de oorzaken van de situatie en 
biedt houvast voor de noodzakelijke verbeteringen. We kunnen ons vinden in de bevindingen en 
adviezen, die ons sterken in de keuze voor de ingezette acties om de kwaliteit van de examinering 
te verbeteren. Wij zullen als bestuur scherper sturen op dit proces. De komende tijd zetten we, 
samen met de nieuwe directeur van de school, alles op alles om te voorkomen dat deze situatie 
zich herhaalt.’ 
 
Onderzoek Inspectie van het Onderwijs 
De afgelopen maanden heeft ook de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de 
examinering op het Calvijn College. ‘We onderkennen de conclusies en herstelopdrachten van de 
Inspectie. Deze hebben mede geleid tot de verbeteracties die wij hebben ingezet’, aldus Dijkgraaf. 
 
De inhoudelijke reactie van het College van Bestuur van ZAAM is te vinden op www.zaam.nl 
 
_______________________________________________________________________________ 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Abdelilah Ouaali via 06 - 11 396 451 of via 
aouaali@ivrm.nl 
________________________________________ 
Over ZAAM 
Stichting ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaandam en 
Monnickendam is op 1 augustus 2012 opgericht. Onder ZAAM vallen 23 scholen voor voortgezet 
onderwijs, van praktijkonderwijs tot gymnasium, in en om Amsterdam. Kijk voor meer informatie 
op www.zaam.nl 
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Over het Calvijn College 
Het Calvijn College Amsterdam is een school in Amsterdam Nieuw-West voor leerlingen met een 
vmbo-basis en kaderadvies. De school telt ruim 500 leerlingen. Het Calvijn College is 1 van de 23 
scholen van stichting ZAAM. Meer informatie is te vinden op www.calvijncollege.amsterdam 
________________________________________ 
 
 


