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Protocol ziek of onpasselijk worden tijdens examens 
In het eindexamenbesluit zijn geen bepalingen opgenomen over wat te doen wanneer kandidaten 
‘ziek of onpasselijk worden’. Omdat scholen veelvuldig met deze situatie geconfronteerd worden 
hebben de VO-raad en de AOC Raad onderstaand protocol opgesteld.  
 
Uitgangspunt 
Het uitgangspunt is: Eenmaal gemaakt is gemaakt. Kandidaten dienen zich bewust te zijn dat een 
melding achteraf dat zij zich toch niet helemaal fit voelden tijdens het maken van het examen, 
geen reden vormt om het gemaakte werk ongeldig te verklaren op basis van artikel 43, lid 1.  
http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel43 
 
Voor kandidaten van wie bekend is dat er in de thuissituatie grote spanningen zijn, bijvoorbeeld 
vanwege ziekte of overlijden van een familielid of vanwege andere ingrijpende persoonlijke 
omstandigheden, is het aan te raden van tevoren te peilen of deelname aan het examen op dat 
moment wel verstandig is. Zoiets kan variëren per dag. Verder is het raadzaam om bij de plaatsing 
in de zaal rekening te houden met kandidaten met een bepaalde ziekte of aandoening.  
 
Regelgeving  
Niet op regematige wijze afgenomen school- en centraal examen inclusief rekentoets. 
http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel43 
 
Verhindering school- en centraalexamen inclusief 
rekentoets.http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel45 

Protocol ziek op onpasselijk worden bij examens op een vast tijdstip 
• De directeur of examensecretaris overlegt in eerste instantie met de kandidaat over de vraag 

of deze het examen kan voortzetten.  

• Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, gaat de directeur tijdens de zitting na of de 
kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. De directeur overlegt hierover 
met de inspectie.  

• Als de kandidaat het examen op diezelfde dag kan voortzetten, dient de kandidaat tot die tijd 
in quarantaine te worden gehouden.  

• Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, verzoekt de directeur 
de inspectie per omgaande om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te 
verklaren. Wanneer de inspectie het werk ongeldig verklaart, wordt de kandidaat voor het 
betreffende examen verwezen naar het volgende tijdvak.  

• De directeur maakt op het proces-verbaal melding van het ziek worden / onpasselijk worden.  

• De directeur informeert de kandidaat schriftelijk over de wijze waarop het examen zal 
worden afgerond.  

  

http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel43
http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel43
http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel45
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Protocol ziek of onpasselijk worden bij digitale examens op een flexibel tijdstip en cspe's  
Het feit dat de school beschikt over diverse varianten van een digitaal examen, minitoetsen en 
praktijkopdrachten, maakt het mogelijk dat de school het moment van inhalen voor een leerling, 
die ziek of onpasselijk wordt, 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 bij een digitaal examen 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. 

 
• De procedure die de school hanteert dient opgenomen te zijn in het examenreglement. 
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