Checklisten schoolexamen 2010-2011
Checklist 5 Te laat komen bij een schoolexamen

Inleiding
Het Eindexamenbesluit bepaalt dat de school de gang van zaken tijdens het examen regelt. Met
betrekking tot te laat komen bij een zitting van het centraal examen regelt het Eindexamenbesluit
expliciet de rechten van de kandidaat. Voor het schoolexamen is aangaande te laat komen niets
expliciet geregeld. De school bepaalt hoe te handelen en dient dat vast te leggen in het
examenreglement.

Toelichting
Het Eindexamenbesluit bepaalt dat een kandidaat die te laat komt bij een toets van het centraal
examen tot uiterlijk een half uur na aanvang van de toets tot die toets mag worden toegelaten. Voor
het schoolexamen bepaalt het Eindexamenbesluit slechts dat het bevoegd gezag in het
examenreglement de regels met betrekking tot de organisatie en de gang van zaken vaststelt.
Logisch, omdat de concrete inrichting en uitvoering van schoolexamens tussen scholen sterk verschilt.
De school kan vanzelfsprekend bij schoolexamens dezelfde regeling als bij toetsen van het centraal
examen hanteren, of specifiek voor schoolexamens of bepaalde soorten schoolexamens andere
regels opstellen. Zo zou een school kunnen bepalen dat te laat komen (al dan niet met geldige reden)
binnen bepaalde marges wél wordt toegestaan bij schriftelijke toetsen, maar niet bij
luistervaardigheidstoetsen moderne vreemde talen. Van belang is dat de school het te laat komen
eenduidig regelt.
Voor het centraal examen hanteert het Eindexamenbesluit bij te laat komen geen begrippen als
overmacht, geldige reden. De leerling heeft zodoende het recht toegelaten te worden bij een toets van
het centraal examen tot uiterlijk een half uur na aanvang van de toets, ongeacht de reden. Voor het
schoolexamen kan de school eveneens elke leerling dat recht toekennen, maar de school kan dat
recht ook voorwaardelijk maken. Bijvoorbeeld door de directeur te laten beslissen of er al dan niet
sprake is van een geldige reden. Praktisch gezien zal dat dikwijls niet uitvoerbaar zijn, omdat een
dergelijke beslissing (tot verlate toelating) op het moment van te laat komen zelf genomen zal moeten
worden. Mocht een school besluiten om kandidaten die te laat zijn als regel niet meer toe te laten tot
de toets, dan kan de school de afwezigheid benaderen als verhindering.
De kandidaat die binnen de tijdsmarge te laat is bij een toets van het centraal examen en dus alsnog
wordt toegelaten, krijgt geen extra tijd voor de toets. Voor het schoolexamen kan de school dat op
vergelijkbare manier regelen. De school kan er ook voor kiezen een kandidaat die te laat is en
toegelaten wordt extra tijd te geven. Over het algemeen wordt dit door scholen niet gedaan. Ook hier
geldt dat in situaties van overmacht de directeur beslist, bijvoorbeeld door de kandidaat de
gelegenheid te bieden op een later moment de toets alsnog te laten maken.
Het Eindexamenbesluit bepaalt in artikel 5 welke maatregelen genomen kunnen worden bij
onregelmatigheden, waaronder ook valt het zonder geldige reden afwezig zijn. De school dient zich te
realiseren dat afwezig zijn als gevolg van te laat komen beoordeeld kan worden als afwezigheid. De
directeur zal dan moeten bepalen of er al dan niet sprake is van een geldige reden en kan in het geval
van een niet-geldige reden uitsluitend een of meer van de maatregelen van artikel 5 nemen. Voor alle
duidelijkheid: de directeur is niet verplicht maatregelen te nemen.

Regelgeving
In het Eindexamenbesluit is het volgende bepaald:
Art.31.1 Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs […] stelt een examenreglement vast. Het
examenreglement bevat in elk geval informatie over […] regels met betrekking tot de organisatie van het
eindexamen, de gang van zaken tijdens het eindexamen, […].
In het Eindexamenbesluit is het volgende bepaald:
Art. 5 Onregelmatigheden
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien van een
aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige
reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in
combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn:
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen,
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen of
het centraal examen,
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het schoolexamen of het
centraal examen,
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in
door de directeur aan te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer onderdelen van het
centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen.
3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift
toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van
de kandidaat.
4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in beroep
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie van
beroep mag de directeur geen deel uitmaken.
5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de
kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. De commissie stelt een
onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het beroepsschrift, tenzij zij deze termijn
gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast
op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of
gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt
haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat
indien deze minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie.
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Het examenreglement beschrijft voor het schoolexamen bij welke
soort(en) schoolexamens de kandidaat die te laat komt alsnog wordt
toegelaten en binnen welke termijn dat wordt toegestaan
Het examenreglement beschrijft voor het schoolexamen of er al dan niet
sprake is van voorwaarden waaronder de kandidaat bij te laat komen
alsnog wordt toegelaten
Het examenreglement beschrijft voor het schoolexamen of er bij toelating
van een kandidaat die te laat is, extra tijd voor de betreffende zitting van
het schoolexamen wordt gegeven
Het examenreglement beschrijft dat afwezigheid bij een toets van het
schoolexamen (en van het centraal examen) als gevolg van te laat komen
beschouwd wordt als verhindering
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Het examenreglement bepaalt dat de directeur beslist in het geval er
beoordeeld moet worden of de leerling voldoet aan de voorwaarden om
alsnog te worden toegelaten
De regeling m.b.t. te laat komen en de consequenties daarvan worden
eenduidig en bij voorkeur meerdere keren aan de kandidaten bekend
gemaakt
De directeur en/of de secretaris van het eindexamen ziet erop toe dat de
regels m.b.t. toelating bij te laat komen bij de surveillanten bekend zin en
correct worden gehanteerd
Van elk schoolexamen wordt een proces verbaal opgemaakt. Op het
proces verbaal worden genoteerd de namen van de deelnemers en
surveillanten, het tijdstip van binnenkomst van een kandidaat die te laat is
en – indien er sprake is van voorwaarden bij de toelating – de door de
kandidaat gemelde reden, het tijdstip van vertrek en eventuele bijzondere
voorvallen
Het examenreglement bepaalt dat de kandidaat die te laat is en niet meer
toegelaten kan worden, schriftelijk door de directeur in kennis gesteld
wordt van de consequenties en de beroepsprocedure
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