
PLEXS

Algemene Leden 
Vergadering

maandag 7 maart 2022

Postillion Hotel, Utrecht/Bunnik



Opening
▪ Sylvia Spaans-Touw, voorzitter

▪Nelleke Bouma, secretaris

▪ Tom van Wanrooij, penningmeester

▪ Léon Gerdsen, bestuurslid

▪ Rob te Brummelstroete, bestuurslid



PLEXS – Agenda ALV (1)
1. Opening

2. Jaarverslag door de voorzitter

3. Verslag ALV 15 maart 2021

4. Financiën 2021

a. Financieel jaarverslag

b. Kascontrole en verkiezing kascontrolecommissie



PLEXS – Agenda ALV (2)
5. Begroting en contributie

a. Begroting 2022 / 2023

b. Contributie 2023 e.v.

6. Bestuurssamenstelling

7. Rondvraag



Missie

PLEXS is een platform van, voor en door examensecretarissen, dat zich 
ten doel stelt ondersteuning te bieden aan examensecretarissen, zodat 
zij hun taak goed toegerust kunnen uitvoeren vanuit een duidelijke en 
sterke positie en met oog voor actuele ontwikkelingen op het gebied van 
examenorganisatie.



Visie

Elke examensecretaris moet gezien zijn rol als de belangrijkste spil in de 
organisatie van het examen, goed zijn toegerust om deze rol te 
vervullen. Daarvoor is nodig dat schooldirecties examensecretarissen in 
staat  stellen hun taken goed uit te voeren door middel van een stevige 
positionering en een goede facilitering en dat mogelijkheden tot het  
vergroten van bekwaamheid en expertise worden aangeboden. Hiervoor 
is nodig dat PLEXS moet worden gezien als een volwaardige 
gesprekspartner door de bij het examenproces betrokken partijen.



Pijlers

✓Samenwerking en uitwisseling tussen examensecretarissen stimuleren.

✓Ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden voor examensecretarissen.

✓Gesprekspartner zijn voor organisaties in de examenketen. 

✓Positionering van examensecretaris in de schoolorganisatie.



Activiteiten PLEXS

▪ Stimuleren van collegiale consultatie
▪ Forum op de website

▪ Themadagen

▪ Congres 2022

▪ Technische webinar in samenwerking met VO-raad en Examenloket

✓Samenwerking en uitwisseling tussen 
examensecretarissen stimuleren



Activiteiten PLEXS

▪ Cursus voor beginnende examensecretarissen

▪ Congres 2022

▪ Themadagen voor gevorderde examensecretarissen

✓Ontwikkelen van opleidingsmogelijkheden voor 
examensecretarissen



Activiteiten PLEXS

▪ Periodiek overleg met OCW, VO-raad, CvTE en CITO

▪ Deelname aan werkgroepen:
▪ Onderwijswerkgroep Examens 2022

▪ Werkgroep Communicatie Examens 2022

▪ Deelname aan bestuurlijk overleg examens 2022

✓Gesprekspartner zijn voor organisaties in de    
examenketen



Activiteiten PLEXS

▪ Evaluatie knelpunten n.a.v. aanpassing Examenbesluit VO

✓Positionering van de examensecretaris in de 
schoolorganisatie



Verslagen ALV 2021

ALV op 15 maart 2021

Ter inzage op de website.

Er zijn geen opmerkingen ontvangen.



Financiën 2021



Financiën 2021

Deze informatie is tijdens de ALV gepresenteerd.



Kascontrole

Leden kascontrole:
Marian de Wit-Zwierenberg (2e jaar)
Maurits de Bruin (1e jaar)

Wendy van Capelle (reserve-lid).
Marian en Maurits zijn beide akkoord.



Verkiezing kascontrolecie.

Roulatiesysteem van twee jaar:
Marian is aftredend.

Maurits de Bruin is zittend lid voor de kascontrole 2022.

Wendy van Capelle was reserve-lid en stelt zich kandidaat voor kascontrole 
2022/2023.

Wie wil reserve-lid 2022 en lid kascontrole 2023/2024 zijn?



Begroting en contributie



Begroting en contributie

Deze informatie is tijdens de ALV gepresenteerd.



Financiën: contributie

Vastgesteld op 11 februari 2019:
Contributie 2020: 95,00 euro
Indexering volgens CBS cijfers (maximaal) met 2020 als nul-waarde
Voor 2022 ongewijzigde contributie

Voorstel contributie 2023: verhogen naar 120,00 euro per kalenderjaar
Doel: Intensivering van aanbod en bestuurskracht in de keten vergroten



Ledenadministratie

Persoonlijk lidmaatschap!
Zeg tijdig op bij overname taak, beëindiging dienstverband.

Wijzigen facturenadressen, regio, e-mailadres via ledenbeheer@plexs.info.

Profiel op website zelf bijhouden. Voeg foto toe en bezoek forum.

mailto:ledenbeheer@plexs.info


Bestuurssamenstelling

Aftredend en herkiesbaar: Sylvia Spaans-Touw

Aftredend en niet herkiesbaar: Leon Gerdsen en Nelleke Bouma

Voordracht namens bestuur: Maarten Peetsma en Djoke Deinum-Smeding

Naam Functie Aantreden 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Sylvia Spaans-Touw Voorzitter 2019

Tom van Wanrooij Penningmeester 2015

Nelleke Bouma Secretaris 2018

Leon Gerdsen Bestuurslid 2018

Rob te Brummelstroete Bestuurslid 2019



Rondvraag

Peter Gijben:
Wat is de stand van zaken rond de functie van 
de examensecretaris i.p.v. een taak?

Judith Wolvenne: 
Is er een officiële functieomschrijving voor examensecretarissen?



Wij zijn PLEXS

Van, voor en door de examensecretarissen van Nederland! 


