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AANVULLENDE BEKOSTIGING VOOR ONDERSTEUNING VAN 

EXAMENLEERLINGEN 2020/2021 

Welkom bij de vragenlijst over de aanvullende bekostiging voor ondersteuning van 

examenleerlingen in het schooljaar 2020/2021. Deze vragenlijst is zeer beknopt; het invullen 

zal ongeveer 5 tot 10 minuten in beslag nemen. 

 

Regeling eindexamens schooljaar 2020-2021 

Vavo-instellingen hebben aanvullende middelen ontvangen bedoeld om de examen- 
kandidaten extra te ondersteunen en daarmee goed voor te bereiden op hun eindexamen. 
De maatregel werd begin 2021 aangekondigd en was gericht op het examencohort 2020- 
2021. Om uitvoeringsredenen vond de uitkering van de middelen dit schooljaar plaats. 

Deinstellingen hadden vrijheid in de besteding van de middelen, passend bij de eigen 
onderwijssituatie en de behoefte van de examenkandidaten. 
 
Vavo-instellingen hebben ook geld ontvangen voor twee andere onderdelen rondom 
examens: 
 
1.  Organiseren, begeleiden en corrigeren van een extra herkansing voor 

eindexamenkandidaten; 
2.  Extra vergoeding voor docenten die lesgaven aan een examenklas in de regio Noord.  
3.  Voor deze twee onderdelen zijn afspraken gemaakt tussen de bonden in een convenant. 

Deze onderdelen vallen niet binnen de scope van deze vragenlijst.  

 
Onderstaande vragen hebben enkel betrekking op de aanvullende middelen die uw instelling 

ontvangen heeft voor extra ondersteuning van examenleerlingen. Als uw vavo-instelling 
examenkandidaten had die waren uitbesteed vanuit het reguliere vo én deze vo-school heeft 
de aanvullende middelen naar u overgedragen dan kunt u ook de besteding van deze 
middelen meenemen bij het beantwoorden van de vragen.  

V1. Heeft uw instelling extra ondersteunende activiteiten aangeboden aan 
examenkandidaten in schooljaar 2020-2021?  

01 Ja 
02 Nee 

V2. Zijn deze extra ondersteunende activiteiten (deels) gefinancierd met de aanvullende 
middelen die vanuit OCW beschikbaar zijn gesteld? 

01 Ja  
02 Nee 

V3. Wat voor extra ondersteunende activiteiten voor de examenkandidaten in schooljaar 
2020-2021 heeft uw instelling bekostigd met de aanvullende middelen? U kunt 

meerdere antwoorden kiezen. 

V3_01 Inzet van extra (eigen)personeel 
V3_02 Inhuur van externe ondersteuning 
V3_03 Kleinere klassen 
V3_04 Extra onderwijstijd  
V3_05 Meer individuele begeleiding 
V3_06 Financieren bijlessen  
V3_07 Specifieke inzet op één of meerdere eindexamenvakken, namelijk … 
V3_08 Anders, namelijk [open] 

V4. Voor welke examenkandidaten in schooljaar 2020-2021 zijn deze aanvullende 
middelen ingezet? U kunt meerdere antwoorden kiezen. 

V4_01 Voor alle examenkandidaten op onze instelling 
V4_02 Voor examenkandidaten die het sociaal-emotioneel zwaar hadden 
V4_03 Voor examenkandidaten met cognitieve achterstanden 
V4_04 Anders, namelijk [open] 
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V5. Zijn de aanvullende middelen volgens u effectief geweest voor het goed voorbereiden 
van de examenkandidaten op hun examens in 2021? 

01 Helemaal niet effectief 
02 Niet effectief 
03 Neutraal 
04 Effectief 
05 Zeer effectief 
06 Weet ik niet 

V6. Heeft uw instelling de aanvullende middelen volledig besteed aan extra ondersteuning 
aan examenkandidaten in schooljaar 2020-2021? [i: Op 
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/eindexamens staat een 
informatietool waarmee u met behulp van de BRIN van uw instelling kunt zien welk 

bedrag u heeft ontvangen.] Een ruwe inschatting is voldoende bij het beantwoorden 

van deze vraag.  

01 Ja, wij hebben de extra middelen volledig besteed 
02 Nee, wij hebben minder dan de helft van de extra middelen besteed 
03 Nee, wij hebben meer dan de helft van de extra middelen besteed  
04 Weet ik niet 

V7. Waren de aanvullende middelen voldoende om de extra ondersteuning voor 
examenkandidaten te organiseren? 

01 Ja 
02 Nee, omdat [open, verplicht] 

V8. Kunt u toelichten waarom u niet alle extra middelen heeft besteed? 

V8a Open antwoord 

V9. Waarom heeft u geen extra ondersteunende activiteiten aangeboden aan de 
examenkandidaten in schooljaar 2020-2021? 

V9a Open antwoord 

 
Hiermee bent u aan het eind gekomen van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname! 

De resultaten van dit onderzoek worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt nimmer 
herkenbaar gerapporteerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus 
Regioplan (Amsterdam), SEO Economisch Onderzoek (Amsterdam) en ResearchNed 
(Nijmegen).  
 
Heeft u nog vragen over het onderzoek? U kunt hiervoor mailen naar 
onderzoek@researchned.nl. Wilt u liever één van de onderzoekers persoonlijk spreken? Dat 

kan via 024-3594488. 

 

V10. Ik wil graag mijn antwoorden toegestuurd krijgen op het volgende mailadres: 
[…………….]. 

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/bekostiging/eindexamens
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