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STAATSEXAMENS VO

• Missie

Alternatieve route voor het behalen van een diploma.

• Visie

Een vangnet voor iedereen die niet in staat is via het 
reguliere onderwijs een diploma te behalen.



STAATSEXAMENS VO

Voor

- individuele kandidaten

- leerlingen uit voortgezet speciaal onderwijs

- leerlingen van scholen die geen examenlicentie hebben

- leerlingen van scholen m.b.t. / vanwege escalatieladder

- leerlingen op de BES eilanden (Bonaire)



STAATSEXAMENS VO

Voor de reguliere schoolkandidaten 

- In bijzondere situaties (onderwijsinspectie)

-> zieke leerlingen dagschool (3e tijdvak augustus)

- Extra vak dat niet op school wordt aangeboden

-> Italiaans, Chinees voor vwo vanaf 2018

- Topsporters in het buitenland 

-> Examen doen op ambassade of examenlocatie



STAATSEXAMENS VO

Na de schoolperiode

- Vroegtijdig schoolverlaters

- Gezakte kandidaten:  voor één of meerdere vakken

- Diplomaverbeteraars 



STAATSEXAMENS VO

Karakteristiek

- Diploma vmbo, havo en vwo (algemene vakken)

->Symbiose geeft extra dimensie.

- Vakken spreiden over een aantal jaren 

of
een volledig pakket in één jaar.

- Diploma Staatsexamens zelfde maatschappelijke waarde als 
het diploma van de reguliere dagschool.



GESCHIEDENIS STAATSEXAMENS VO 

• 150 jaar staatsexamens, 1866 – 2016

Aanvulling met klassieke talen op HBS diploma om bv. 
rechten te kunnen studeren

• Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO)

• Sinds 2009 bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE)



Ministerie van OCW 

Regie staatsexamens VO: 
College voor Toetsen en Examens

Manager staatsexamens VO

Uitvoering staatsexamens VO: 

Dienst Uitvoering Onderwijs

Coördinator examendiensten

Kernteam staatsexamens VO

Algemeen examenleider
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(algemeen) vakvoorzitters voorzitters & secretarissen

examinatoren (in vakgroepen) locatiestaf

STAATSEXAMENS VO



GETALLEN STAATSEXAMENS VO

In 2018 ongeveer 8500 kandidaten, 65.000 examens

• 4000 individuele kandidaten en particuliere scholen

• 4500 kandidaten op 110 scholen VSO

2300 diploma’s en vele deelexamens

Medewerkers

1480 examinatoren

100 locatievoorzitters + staf

100 vakvoorzitters

35 toetsconstructeurs college-examens  

450 surveillanten



STRUCTUUR EN TIJDPAD

• Aanmelden voor 1 januari bij DUO Groningen

• Betalen voor 1 februari (€ 119 per vak, € 595 heel pakket)

• Deelname aan CE, zelfde CE periode op 7 plaatsen in 
Nederland en schriftelijke college-examens 

• Mondeling examen, vervanging schoolexamen (PTA)

In 1e week zomervakantie (per regio verschillend) in Zwolle, 
Amersfoort, Tilburg

• Herkansing 3e tijdvak (augustus)



STRUCTUUR VAN STEX

Staatsexamen vo

Via het Staatsexamen vo kunnen leerlingen van particuliere 

scholen een diploma of certificaat behalen voor vmbo, havo 

of vwo. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/s
taatsexamen/staatsexamen-voorgezet-onderwijs

https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eindexamens/staatsexamen/staatsexamen-voorgezet-onderwijs
https://duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp


EEN ALTERNATIEVE ROUTE …………. !

Vragen ?


