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Toezicht op examens  

 



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

• Maak goede afspraken met de kandidaat 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. 

 



Verantwoordelijkheid juiste afname 
schoolexamen 

• BG en SL zijn verantwoordelijk voor examen. 

• De inspectie houdt toezicht op basis van signalen en meldingen. 

 

• Directeur neemt maatregel op basis van artikel 5 van het 
examenbesluit bij onregelmatigheid. Deelt deze schriftelijk mee 
aan kandidaat en bij kandidaaten onder de 18 jaar ook de ouders. 

 

• Deze beslissing moet tevens worden gemeld bij de inspectie. (art. 
5, lid 3 EB) 

• De inspectie controleert of er een maatregel of combinatie van 
maatregelen is genomen volgens artikel 5 EB. 

Tip: zorg dat de bezwaarmogelijkheid en termijn in de brief zijn 
opgenomen. 

 



Verantwoordelijkheid schoolexamens 

• Bevoegd gezag en directeur zijn verantwoordelijk voor de 
schoolexamens. 

• Inrichting schoolexamen / programma van toetsing en afsluiting 
(PTA) /afwijking van PTA. 

• Toekennen afwijkende wijze van afnemen.  

• Maatregelen treffen bij onregelmatigheden. 

• Tijdig aanleveren van gegevens in BRON zonder fouten! 

 

 



Kwaliteit schoolexamens 

Belangrijke criteria voor goede schoolexamens: 

• dekkend voor onderwijsinhoud/examenprogramma (verankerd in 
het PTA) 

•  zorgvuldige constructie van de schoolexamens 

   - zorgvuldige afname van de schoolexamens 

   - transparante beoordeling op niveau (moeilijk genoeg?) 

   - gezamenlijkheid van vaksectie of team (meerdere ogen) 

 



Tips voor schoolexamens 

Vastgestelde Schoolexamencijfers 

• Inspectie krijgt nog te vaak vragen voor aanpassing van het SE-
cijfer nadat de SE-cijfers zijn gemeld aan BRON. 

• Indien het SE-cijfer is vastgesteld is wijziging niet meer mogelijk. 
De Inspectie staat wijziging nog toe indien het niet de fout van 
een kandidaat is (vb. inhaaltoets niet op tijd verwerkt e.d.). Een 
deel van de wijzigingen van SE-cijfer worden netjes door scholen 
aangevraagd, maar het overgrote deel niet.  

 

Tip 

• Laat kandidaten en ouders tekenen voor SE-cijfers en geef ze een 
dag om deze cijfers te controleren. Zorg ervoor dat het bij 
kandidaten bekend is dat na het tekenen voor het vastgestelde 
resultaat het SE-cijfer niet meer kan worden gewijzigd. 

 



Centraal Examen 

• Bevoegd gezag is verantwoordelijk voor afnamecondities, 
correctie, beoordeling, vaststelling cijfers en uitslag.  

 

• Maatregelen om kwaliteit afname, geheimhouding, etc. te 
waarborgen. 

 

• Dit is vastgelegd in het examenreglement. 

 

 



Rol Inspectie CE 

Toezicht op ordelijk verloop van afname, correctie, etc. 

 

Relevante artikelen uit het Eindexamenbesluit waarbij de inspectie 
een taak heeft: 

• artikel 5 onregelmatigheden (betreft SE, meldplicht IvhO) 

• artikel 42 correctie centrale examens 

• artikel 43 ongeldig verklaren 

• artikel 55 afwijkende wijze van examineren (anderstaligen en 
gehandicapten) 

• artikel 59 spreiding examen 

 

 



Artikel 42 EB, vaststellen scores en cijfers CE 

Wanneer de 2 correctoren geen overeenstemming bereiken over 
score: 

• Eerst de rectoren/directeuren van beide scholen in overleg om te 
kijken of ze een oplossing kunnen vinden. 

• Indien deze er ook niet uitkomen zijn de bevoegde gezagen van 
de scholen aan de beurt om te overleggen over een mogelijk 
oplossing. 

• In uitzonderlijke gevallen kan de inspectie een 3e corrector 
toekennen. Resultaat van deze beoordeling is bindend.  

 



Artikel 43 EB, niet op regelmatige wijze 
afgenomen CE 
Ongeldig verklaren examenwerk door inspectie op grond van 
bijvoorbeeld: 

• Onrechtmatig gebruik van niet toegestane hulpmiddelen (bv 
rekenmachine bij rekentoets) 

• Niet ter beschikking stellen van wel toegestane hulpmiddelen (bv 
Binas, maar ook faciliteit voor gehandicapte kandidaat 
onthouden).   

• algemene verstoring van de rust 

• ten onrechte meer examentijd 

• voorzeggen of anderszins helpen met de vragen 

• fraude  

• ontoereikend toezicht (surveillance) 

 



Inspectie verklaart niet ongeldig op grond van 
bijvoorbeeld: 

• Verkeerd of niet voorbereid op een examenonderwerp. 

• Tikkende klok in examenruimte 

• Verliefdheid op een surveillant en daardoor afgeleid. 

• Etc 



Artikel 55 EB, afwijkende wijze van 
examinering 
• Melding bij Inspectie via het Internet SchoolDossier, welke 

faciliteiten er op basis van een deskundigheidsverklaring 
toegestaan zijn om de kandidaat het examen optimaal te kunnen 
laten maken. 

 

• Een deskundige verklaring is opgesteld door een ter 
zakedeskundige orthopedagoog of psycholoog. 

 

• Deze verklaring moet eveneens aangeven welke faciliteiten het 
kind nodig heeft, passend bij de begeleiding die het ontvangt 
(geen generiek aanbod).  

 

• Ingewikkelde problemen overleggen we met CvTE. 

 



Artikel 59 spreiding voltooiing examen 

Voorwaarden: 

• Verzuim 

• Ziekte of buiten de schuld van kandidaat liggende oorzaak 

 

Herkansingen: 

• Elk van de examenjaren mag één vak wat dat jaar is afgenomen 
worden herkanst (dus in het tweede jaar mag er geen vak dat in 
het eerste jaar is afgesloten worden herkanst). 

 

Tijdig regelen 

• Hoe eerder hoe meer profijt de kandidaat er van heeft. 

 



LET OP: 

 

Verschil met vak afsluiten in voorexamenjaar of voor- voorexamen 
jaar (4 vwo of 3 havo) (artikel 37a Eindexamenbesluit). 

 

Hiervoor geldt: 

• Één herkansing voor het gehele examen; 

• Niet mogelijk een vak in een later jaar op een hoger niveau af te 
leggen. 

 



 

 

 

 

Vragen???? 


