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Overzicht onregelmatigheden 



Examenloket 

• Alle vragen naar Examenloket  

079-323299 of examenloket@duo.nl  

 

• Vanuit daar worden de vragen doorgeleid naar de betreffende 
instantie(s). 

 

 



Ketenpartners 

• College voor Toetsing en Examens (CvTE): inhoud en normering 

• DUO: productie, verspreiding (examendiensten) en registratie 
(bron) 

• Examenloket beantwoording vragen; 

• Cito: toetsconstructies, WOLF; 

• Inspectie van het Onderwijs: toezicht 

 



Terugtrekken kandidaten CE 

• Terugtrekken kandidaat voor examen  

- slechts op vrijwillige basis leerling en ouders/verzorgers. 

 

• De inspectie onderneemt actie naar scholen waarover signalen 
binnenkomen. 

 

• Signalering samenwerking LAKS en Ouders & Onderwijs 

 



Examen op ander locatie 

• Ziekenhuis/ psychiatrische instelling 

• Thuis 

• Jeugddetentie (behalve beroepsgericht vak) 

• Andere vestiging (zelfde bestuur of ander bestuur) 

• Andere ruimte binnen locatie 

 



Wat moet er worden geregeld: 

• Goedkeuring/ overleg inspectie. 

• Extra pakket met opgaven voor de kandidaat. Dit kan via 
Examendiensten worden aangevraagd. 

• 2 surveillanten (1 surveillant is altijd vanuit de instelling die 
examen beoordeeld). Het afnemen van het examen blijft altijd 
onder verantwoordelijkheid van de school. De directeur is 
verantwoordelijk voor een goede afname. 

• Geheimhouding/ zorgvuldigheid: transport extra pakket of eerder 
geopende opgaven (informeren overige kandidaten e.d.) 

• Kan de leerling het examen op de normale manier maken of zijn 
er aanpassingen nodig. (rustperiodes e.d.) 

• Maak goede afspraken met de leerling en ouders en bevestig deze 
op papier. 

 



Toezicht afname CSPE 

• De inspectie gaat dit jaar voor het eerst toezicht houden op de 
afname van CSPE’s 

• Landelijk worden er 90 examens regulier VO en 10 VSO examens 
bijgewoond, waarbij de focus ligt op de afnamecondities.  

• Het betreft de CSPE´s van: landbouw breed, zorg en welzijn 
breed, handel en verkoop in principe bij vmbo 
basisberoepsgerichte leerweg (indien nodig uitwijk KB). 

• Onderzoek bestaat uit:  

- Observeren van een ruim deel van het examen (minimaal 2 uur); 

- Gesprek examensecretaris of iemand van de schoolleiding; 

- Gesprek examinator na het examen. 

 



Meest voorkomende onregelmatigheden (geen 
ranking) 
2015: 

1. Vergeten erratum voor te lezen 

2. Verkeerd examen gemaakt 

3. Kandidaat onwel geworden tijdens zitting 

4. Toegestaan hulpmiddel niet gekregen 

5. Privéomstandigheden 

6. Verkeerd advies voor herkansing gehad 

7. Digitale examens: lopen vast, serverproblemen e.d. 

8. Computerprogramma werkt niet naar behoren (als hulpmiddel 
toegestaan: laptop bij slecht handschrift e.d.) 

9. Zoekgeraakt werk van individuele leerling (TIP; maak kopieën 
van scorelijst). 

10.Te laat 

 

 



Meest voorkomende onregelmatigheden 

• Het meest ernstige onregelmatigheid tot nu toe: 

Uitlekken examen Frans, waarna bleek dat dit voor andere vakken 
helaas ook gold (Ibn-Ghaldoun). 

Geheimhouding geschonden. 

 

• De meest pijnlijke onregelmatigheid: 

Frauduleus handelen door corrector  verbeteringen in examenwerk 
van leerling aanbrengen, doorkrassen e.d. 

2015 waren dit vijf casussen. 

 



Ongeldig verklaren? 

Wel ongeldig verklaren indien: 

• Gebruik maken van niet toegestane (grafische) rekenmachines; 

• Verkeerde versie Binas; 

• Verkeerde atlas; 

• Etc.  

 

Niet ongeldig verklaren: 

• Tikkende hakken van een surveillant 

• Tikkende klok in examenruimte 

• Kandidaat is afgeleid door enorme puist in de nek van de 
kandidaat die voor hem zit 

• Surveillant die zit te lezen (gewoon de krant) 

• Verliefdheid op surveillant, waardoor afgeleid (rechtszaak) 

 



 

 

 

 

 

VRAGEN???? 


