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Hierbij zend ik u een rapport van de inspectie over verschillen in cijfers tussen het centraal examen en 
het schoolexamen. Voor de achtergrond en de hoofdconclusies verwijs ik u naar de eveneens 
bijgevoegde brief van de inspectie. Ik deel de beide conclusies die in die brief zijn vermeld als breed 
gedragen deskundigenoordeel, namelijk enerzijds dat grote verschillen beperkt zijn tot een klein aantal 
scholen en dat die verschillen minder groot zijn dan uit het onderzoek van Dronkers en De Lange (dat 
aanleiding gaf tot de discussie) naar voren zou komen, maar anderzijds dat voor de situaties waarin de 
verschillen aanzienlijk zijn maatregelen wenselijk zijn. Uit de weergave van de discussie onder de 
deskundigen die de inspectie geeft, blijkt ook, dat die maatregelen zorgvuldige studie en overleg 
vergen. Een regeling bijvoorbeeld waarbij de leerling afzonderlijk zou moeten slagen voor ce en se 
heeft, zo staat in de brief van de inspectie, aanzienlijke neveneffecten die ongewenst zijn. Ik zal dan 
ook doen wat de inspectie aanraadt: in overleg tussen departement, inspectie en onderwijsveld (aan 
dat laatste hecht ik zeer) verkennen welke mogelijkheden er zijn om de kwaliteit van de examens 
verder te borgen. Die kwaliteit acht ik van wezenlijk belang voor de kwaliteit van het onderwijs in zijn 
geheel, en ik beschouw het als een van mijn beleidsprioriteiten om die te handhaven op de punten waar 
het goed gaat en beter te borgen op de punten waar dat nodig is. Ik zal bij die verkenning ook 
nadrukkelijk het particuliere onderwijs betrekken. In de rapportage zijn de niet-bekostigde instellingen 
niet meegenomen (zie opmerking in paragraaf 2.3), maar o.a. uit de gegevens van het onderzoek van 
Dronkers en De Lange blijkt, dat in die sector de verschillen gemiddeld genomen groot zijn. Ik zal de 
Kamer vóór 1 augustus 2007 op de hoogte stellen van mijn conclusies. 
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