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Protocol te laat komen bij een school- en/of centraal 
examen  
 
 
Het verdient aanbeveling om dit protocol in samenhang met het protocol Verhindering te 
bekijken.  
Voor het inhalen van digitale centrale examens en cspe's geldt een andere situatie dan voor het 
inhalen van papieren centrale examens op een vast tijdstip.  
Het feit dat de school beschikt over diverse varianten van een digitaal examen en van de 
minitoetsen van een cspe, maakt het mogelijk dat de school het moment van inhalen zelf regelt. 
Anders dan bij papieren centrale examens op een vast tijdstip kan een legitieme absentie dus 
eenvoudig en zonder aantasting van de herkansingsmogelijkheid worden gerepareerd.  
 
Als een leerling met een legitieme reden te laat komt bij een digitaal examen of een cspe, ligt de 
beslissing over het moment van inhalen bij het bevoegd gezag. Over de procedure die de school 
hanteert dient een bepaling in het examenreglement te zijn opgenomen.  
 
Voor het schoolexamen verwijzen wij u naar het voorwoord van de Periodieke Toets Afname (PTA). 

Protocol te laat komen bij papieren examens op een vast 
tijdstip 
 
Te laat komen tot 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  

• De directeur wordt geacht een kandidaat tot maximaal 30 minuten na aanvang van een 
zitting van het centraal examen tot het examen toe te laten.  

• De eindtijd blijft gelijk, tenzij nog tijdens de zitting in overleg met de inspectie anders 
wordt besloten. Als tijdens de zitting geen contact met de inspectie mogelijk is, neemt de 
directeur zelf de beslissing en meldt deze aan de inspectie.  

• De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen en de eventuele 
gevolgen hiervan (al dan niet verlenging van de eindtijd).  

Te laat komen vanaf 30 minuten na aanvang van een zitting van het centraal examen  
• De directeur mag een kandidaat die meer dan 30 minuten te laat komt na aanvang van een 

zitting van het centraal examen niet meer tot het examen toelaten. Er is in dat geval sprake 
van verhindering.  

• De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het te laat komen.  

• De directeur zorgt voor opvang van de kandidaat.  

• De directeur beslist of er sprake is van te laat komen met geldige reden.  

• De directeur informeert de kandidaat en/of ouders/verzorgers schriftelijk over de 
consequenties van het te laat komen.  

• De directeur wijst de kandidaat en/of ouders/verzorgers op de beroepsmogelijkheid.  
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Protocol te laat komen bij digitale centrale examens op een 
flexibel tijdstippen en/of het cspe  

Het feit dat de school beschikt over diverse varianten van een digitaal examen en van minitoetsen 
van een cspe maakt het mogelijk dat de school het moment van inhalen voor een leerling die met 
een legitieme reden te laat is zelf regelt.  

• De beslissing over wanneer de leerling kan inhalen ligt bij het bevoegd gezag.  
 

• Voor  de flexibele digitale centrale examens algemene vakken bb en kb geldt: Indien de 
directeur beslist dat de kandidaat een andere variant van hetzelfde examen kan maken, 
meldt hij dit aan de inspectie en aan het College voor Examens. Het CvE wijst in dat geval 
een andere variant aan die de school kan inplannen. 

• Over de procedure die de school hanteert dient een bepaling in het examenreglement te 
zijn opgenomen. 
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