
 

 

 

 

 

Examenmogelijkheden in het voortgezet 

speciaal onderwijs 
 

In het vso zijn er voor leerlingen vier mogelijkheden om het vmbo, havo of vwo-examen te doen.  

1. De vso school heeft een eigen examenlicentie; 

2. Als extraneus op een reguliere school voor voortgezet onderwijs; 

3. Via het staatsexamen; 

4. Als extraneus op het volwassenenonderwijs (vavo). 

Hieronder worden de bovengenoemde examenmogelijkheden kort toegelicht.  

 

1. Examenlicentie 

De examenlicentie biedt vso-scholen de mogelijkheid om zelf het examen volgens het 

Eindexamenbesluit VO af te nemen. Het eindexamen bestaat net als in het regulier onderwijs uit een 

schoolexamen (se) en een centraal schriftelijk examen (cse). Er is geen verschil in de wijze van 

examineren en de inhoud van het eindexamen tussen het voortgezet speciaal onderwijs en het 

regulier voortgezet onderwijs. 

Net als voor alle eindexamenkandidaten bestaat het eindexamen voor de meeste vakken uit twee 

delen: het centraal examen en het schoolexamen. De school neemt in het programma van toetsing 

en afsluiting (pta) op hoe het schoolexamen is vormgegeven (de inhoud, vorm, weging etc.). Dat 

betekent dat het schoolexamen over een langere periode wordt afgenomen en uit meerdere toetsen 

per (examen-)vak is opgebouwd. 

Voor het vso geldt dat er aanpassingen mogelijk zijn in de afnamecondities van het eindexamen. Eén 

daarvan is het afleggen van gespreid examen. Het gespreid examen houdt in dat de leerling voor een 

deel van de vakken het schoolexamen en centraal examen aflegt in het ene jaar en de overige vakken 

in het daarop volgende schooljaar. Dit houdt in dat het eindexamen in een vak of in het eerste of in 

het tweede van deze schooljaren wordt afgesloten. Het volledige gespreid examen omvat twee 

opeenvolgende schooljaren. Het bevoegd gezag moet de Inspectie ‘gehoord’ hebben, alvorens een 

gespreid examen toe te staan. Dit houdt in dat er vooraf overleg dient te zijn met de Inspectie, maar 

dat het bevoegd gezag de beslissing neemt. Het bevoegd gezag neemt het besluit tot gespreid 

examen in ieder geval voor aanvang van het eerste tijdvak van het eerste schooljaar van het gespreid 

examen. Verder gelden de algemene vormen van aangepast examen (zoals een half uur extra, of 

voorleesprogramma’s) zoals deze ook gelden voor reguliere kandidaten van het VO. De school kan 

contact opnemen met  de Inspectie van het Onderwijs om te kijken naar  maatwerkmogelijkheden 

(waarbij de inhoud van het examen niet wordt beïnvloed). Lees hier meer over de 

maatwerkmogelijkheden. 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/maatwerk-bij-examens-in-het-reguliere-voortgezet-onderwijs/
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De vso-school moet voldoen aan de eisen die in de WVO en het Eindexamenbesluit zijn gesteld, zoals 

bevoegd personeel1, de duur van de cursus, het schoolplan en het programma van toetsen en 

afsluiting (pta). Indien de school een examenlicentie bezit, is de school verplicht deze licentie te 

gebruiken en kan de school geen gebruik - meer- maken van staatsexamens. 

 

Wanneer kan een vso-school in aanmerking komen voor een examenlicentie? 

De Inspectie (IvhO) kan de examenlicentie op verzoek van de vso-school, toewijzen. Een vso-school 

kan in aanmerking komen voor een examenlicentie als ze voldoen aan alle voorwaarden die ook voor 

een reguliere vo-school gelden. De meeste vso-scholen zijn in de praktijk te klein, kunnen niet 

voldoen aan het bevoegdheidscriterium van de onderwijsgevenden / leerkrachten of de populatie is 

te heterogeen om te kunnen voldoen aan deze voorwaarden. Op dit moment zijn er  4 vso-scholen 

met een examenlicentie. Vso-scholen kunnen dus zelf een examenlicentie aanvragen. Voor meer 

informatie en de procedure, zie Aanvraag examenlicentie voor vso scholen.  

 

2. Extraneus 

Een leerling die staat ingeschreven op een vso-school kan de examens afleggen op een reguliere vo-

school. De reguliere vo-school kan en mag toestaan dat een leerling die niet op die school staat 

ingeschreven als extraneus tot het examen van de school wordt toegelaten. De reguliere school is 

verantwoordelijk voor het examen. In overleg wordt bepaald waar het onderwijs wordt gegeven en 

op welke wijze het schoolexamen wordt afgenomen. Het centraal examen vindt plaats op de 

reguliere school, tenzij de inspectie toestemming geeft dit af te nemen op de vso-school.Net als voor 

alle eindexamenkandidaten bestaat het eindexamen voor deze leerlingen voor de meeste vakken uit 

twee delen: het centraal examen (cse) en het schoolexamen (se). De reguliere vo-school neemt in het 

programma van toetsing en afsluiting op hoe het schoolexamen is vormgegeven (de inhoud, vorm, 

weging etc.).De vso-school stelt zelf voor de betreffende leerling(en) geen eigen pta op. De leerling 

volgt  het pta van de reguliere vo-school. . De school voor vo is verantwoordelijk voor het 

schoolexamen.  

 

In overleg wordt bepaald waar het onderwijs wordt gegeven en op welke wijze het schoolexamen 

van het betreffende examenvak wordt afgenomen. Het centraal examen vindt plaats op de school 

voor vo, tenzij de inspectie toestemming geeft dit af te nemen op de school voor vso. De 

maatwerkmogelijkheden in de wijze van examineren komen overeen met de 

maatwerkmogelijkheden binnen het reguliere voortgezet onderwijs. Het CvTE brengt jaarlijks een 

brochure uit over mogelijke aanpassingen in de afnamecondities van het centraal examen. Als de 

mogelijkheden in deze brochure niet toereikend zijn voor een individuele leerling kan de VSO-school 

contact opnemen met het CvTE om te kijken naar andere mogelijkheden (waarbij de inhoud van het 

examen niet wordt beïnvloed).  Lees hier meer over deze maatwerkmogelijkheden. 

 
 
 
https://www.examenblad.nl/nieuws/20210803/wijziging-eindexamenbesluit/2022?regime=hflinks&horizon=vhnvd8tbqexu 
 
1 Hierbij gaat het om een eerste- of tweede graads bevoegdheid van het vak waarin les gegeven wordt. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-
zijn-er  

https://instellingsinformatie.duo.nl/Public/CFI-online/Images/Procedure%20vso-scholen%20exameninstelling%20vo_tcm2-134261.pdf
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/knowledge-item/maatwerk-bij-examens-in-het-reguliere-voortgezet-onderwijs/
https://www.examenblad.nl/nieuws/20210803/wijziging-eindexamenbesluit/2022?regime=hflinks&horizon=vhnvd8tbqexu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er
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Vanaf het examen 2018 is het officieel mogelijk dat een vso-leerling het eindexamen in het 

beroepsgerichte programma (profielvak en keuzevakken) aflegt op een reguliere vo en de examens in 

de algemene vakken bij het staatsexamen. Deze leerlingen ontvangen een staatsexamendiploma. In 

artikel 53 lid 4 van het Eindexamenbesluit VO is geregeld dat de school voor vo aan deze leerlingen 

een speciale cijferlijst kan uitreiken. 

 

 

3. Staatsexamen 

Vso-scholen zonder examenlicentie kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om leerlingen deel te 

laten nemen aan het staatsexamen op vmbo-, havo- en vwo- niveau. Ook het staatsexamen bestaat 

uit twee onderdelen per vak: het centraal examen en het college-examen. De school voor vso meldt 

de leerling aan voor het staatsexamen. Het staatsexamen kent een college-examen in plaats van een 

schoolexamen. Het college-examen bestaat uit een mondeling college-examen; een aantal vakken 

heeft naast het mondeling college-examen ook een schriftelijk en/of praktisch onderdeel. De 

examens worden in principe op de vso-school afgenomen. 

 

Het centraal eindexamen (cse) op een vso is gelijk aan dat voor leerlingen op een reguliere vo-school 

en wordt ook gelijktijdig afgenomen. Het college-examen wordt na het cse afgenomen en bestaat 

voor de meeste vakken uit een mondeling examen en soms ook een schriftelijk en/of praktisch 

onderdeel.  Het staatsexamen kan niet worden afgenomen voor de (vmbo) beroepsgerichte vakken: 

deze dienen via symbiose met een vmbo afgenomen te worden. Het verkregen certificaat voor de 

het beroepsgerichte vak wordt door staatsexamens overgenomen en daarmee verkrijgt de leerling 

een volwaardig diploma voor de betreffende opleiding. De organisatie en afname van zowel het cse 

als het college-examen wordt verzorgd door het College voor Toetsing en Examens (CvTE) en DUO 

examendiensten. Eventuele vrijstellingen voor eerder behaalde resultaten in het voortgezet 

onderwijs tellen ook mee. Op deze manier kan de leerling het diploma bij elkaar 'sprokkelen'. 

 

Misverstand: Een vo-leerling kan als extraneus in het vso staatsexamens doen 

Dit kan niet, hier is geen wettelijke basis voor. De WEC kent - met uitzondering van de 

aangewezen scholen - geen eindexamen. Daarnaast is er altijd een toelaatbaarheidsverklaring 

nodig om een leerling in het vso te kunnen inschrijven is. In de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) 

staat:  

 

Artikel 30. Extraneï-examens  

1. Een diploma als bedoeld in artikel 29, derde lid, kan ook worden uitgereikt aan degenen die 

niet als leerlingen van een school zijn ingeschreven, maar tot het eindexamen van die school 

zijn toegelaten en dit met gunstig gevolg hebben afgelegd.  

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften vastgesteld omtrent de in het 

eerste lid bedoelde toelating tot het eindexamen. Daarbij wordt vastgesteld in welke gevallen 

een bedrag aan het bevoegd gezag verschuldigd is, alsmede de hoogte daarvan.  

De WEC kent een dergelijk artikel niet. 

https://www.examenblad.nl/wetgeving/eindexamenbesluit-vo/artikel-53-certificaat-en/2021
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Bij de afname van het college-examen is in overleg met het CvTE maatwerk mogelijk. Het maatwerk 

is gericht op de individuele behoefte van de kandidaat. De aanpassingen die ten behoeve van het na 

te streven maatwerk worden gedaan, beïnvloeden op geen enkele wijze de -maatschappelijke- 

waarde van het diploma of het behaalde certificaat.  De maatwerkmogelijkheden zijn aanpassingen 

die recht doen aan de mogelijkheden van de kandidaat én het examenprogramma i.r.t. het 

staatsexamenbesluit, geen geweld aandoen. Daarnaast biedt zowel het staatsexamen als het vavo 

(zie onderstaand) de mogelijkheid om eerder behaalde resultaten te laten staan en daarmee 

examens verspreid over een periode van maximaal 10 jaar af te sluiten. Dit biedt mogelijkheden om 

flexibel aan te sluiten bij dat wat een leerling nodig heeft om de opleiding in het voortgezet 

onderwijs af te ronden.   

 

Lees meer over staatsexamens in de brochure: Staatsexamens in het voortgezet speciaal onderwijs 

van het CvTE, de website van DUO: staatsexamens in het voortgezet onderwijs of de website 

staatsexamensvo.nl. 

 

4. Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) 

In het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) is het mogelijk om een diploma of 

deelcertificaten te behalen op vmbo-tl, havo- of vwo-niveau. Met de wijziging van de WEC als gevolg 

van de invoering van de Wet kwaliteit (v)so is het ook mogelijk dat leerlingen van een vso-school 

examen kunnen doen via het vavo (zie artikel 14b van de WEC). Een voorwaarde daarvoor is wel, zo 

regelt deze bepaling in de WEC, dat er voor wat betreft het onderwijs aan de leerling sprake is van 

symbiose tussen de vso-school en de instelling, oftewel dat een deel van het vso-schoolplan wordt 

uitgevoerd door de vavo-instelling. De vso-school kan het onderwijs niet volledig uitbesteden aan het 

vavo.  

 

Op grond van het nieuwe artikel 13 van het Onderwijskundige besluit WEC geldt een 

leeftijdsminimum van 16 jaar. Voor vso-leerlingen van 18 jaar en ouder geldt dat zij slechts examen 

via het vavo mogen doen als daarnaast ook is voldaan aan de bepaling dat de leerling ononderbroken 

ingeschreven is geweest in het voortgezet speciaal onderwijs. Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is 

het wel mogelijk om zich rechtstreeks aan te melden bij de vavo.  

 

Net als voor alle eindexamenkandidaten van het VO bestaat het eindexamen voor de meeste vakken 

uit twee delen: het centraal examen en het schoolexamen. In het programma van toetsing en 

afsluiting van de vavo wordt opgenomen hoe het schoolexamen is vormgegeven (de inhoud, vorm, 

weging etc.). Daarnaast biedt zowel de vavo als het staatsexamen (zie bovenstaand) de mogelijkheid 

om eerder behaalde resultaten te laten staan en daarmee examens verspreid over meerdere jaren af 

te sluiten. De leerling volgt in principe het pta van de vavo. 

 

Binnen het vavo kun je per vak studeren en eindexamen doen. Voor elk vak waarvan je het examen 

met een voldoende afsluit krijg je een certificaat. Het examen kan over meerdere jaren verspreid 

worden. De certificaten blijven tien jaar geldig. Eventuele vrijstellingen voor eerder behaalde 

resultaten in het voortgezet onderwijs tellen ook mee. Op deze manier kan de leerling diploma bij 

elkaar 'sprokkelen'. Dit diploma is volledig gelijkwaardig aan het diploma van het regulier voortgezet 

https://www.staatsexamensvo.nl/binaries/staatsexamensvo/documenten/brochures/2017/08/01/brochure-voortgezet-speciaal-onderwijs/CvTE_Staatsexamens_vo_folder_voor_vso_scholen.pdf
https://www.duo.nl/particulier/staatsexamen-vo/index.jsp
https://www.staatsexamensvo.nl/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003549/2015-08-01/#TiteldeelII_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel14b
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2020/06/04/symbiose-richtlijn-en-wettelijk-kader
https://wetten.overheid.nl/BWBR0003848/2014-08-01#TitelIV
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onderwijs. Wanneer leerlingen binnen hun vso-school of vo-school, nog niet alle vakken hebben 

afgerond, hebben zij tevens de mogelijkheid om in een later stadium rechtstreeks via de opleiding 

van het vavo op te gaan voor de ontbrekende certificaten om zo alsnog hun volledige diploma te 

behalen.  

 

Q&A: Mag het vso een leerling volledig uitbesteden aan het vavo? 
Een vso-leerling mag niet volledig worden uitbesteed aan het vavo. Hier geldt de voorwaarde dat 

‘plaats van bekostiging ook plaats van opleiding is. Samenwerking in de vorm van symbiose tussen 

het vso en het vavo is voorwaardelijk voor deelname aan een examentraject via het vavo. De leerling 

wordt deels op het vavo, deels op de eigen school voorbereid op het examen. Het examen bestaat 

uit een se en een ce. Deze worden beiden afgenomen op het vavo.  

 

Lees meer over examens in het vso 
De brochure uitstroomprofielen vso: afsluiting en overgang 

 

 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/richtlijnen/2020/06/04/symbiose-richtlijn-en-wettelijk-kader
https://gespecialiseerdonderwijs.nl/wp-content/uploads/2021/01/afsluiting-en-overgang-2013.pdf

