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1. Protocol verhindering bij een school- en/of centraal examen  
1.1 Inleiding 
In het Eindexamenbesluit wordt gesproken over verhindering met geldige reden en verhindering 
zonder geldige reden. De directeur stelt vast of er sprake is van verhindering met geldige reden of 
verhindering zonder geldige reden. De directeur zou onder meer als verhindering met geldige 
reden kunnen beschouwen:  
- Ziekte die de kandidaat schriftelijk kan (laten) verantwoorden. 
- Verhindering wegens ‘een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid’, ter 

bepaling door de directeur.  
 
De vaststelling door de directeur of er sprake is van verhindering met geldige reden of verhindering 
zonder geldige reden is bepalend voor de consequenties voor de kandidaat. Het Eindexamenbesluit 
is daar heel duidelijk in. Bij een verhindering zonder geldige reden kan de directeur maatregelen 
nemen conform het examenreglement van de school.  
 
1.2 Inhalen digitale centrale examens en cspe’s  
Voor het inhalen van digitale centrale examens op een flexibel tijdstip en cspe’s geldt een andere 
situatie dan voor het inhalen van centrale examens op een vast tijdstip.  
 
Bij de digitale centrale examens op flexibele tijdstippen is, in tegenstelling tot bij papieren examen 
op een vast tijdstip, geen sprake van een eerste en tweede tijdvak.  
 
Het feit dat de school beschikt over diverse varianten van een digitaal examen, van minitoetsen en 
praktische opdrachten bij 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 verhinderd is bij een digitaal examen of een cspe, ligt de 
beslissing over wanneer de leerling kan herkansen bij het bevoegd gezag.  
Over de procedure die de school hanteert dient een bepaling in het examenreglement te zijn 
opgenomen. 
 
Kandidaten die het eindexamen in de door het College voor Examens (CvE) aangewezen 
examenperiode voor de digitale centrale examens op een flexibel tijdstip en cspe’s nog niet hebben 
afgerond, zijn aangewezen op de examenperiode in augustus (derde tijdvak).  
Het derde tijdvak wordt afgenomen onder verantwoordelijkheid van de commissie Staatsexamens 
VO van het CvE. 
 
1.3 Handelwijze bij verhindering 
- De directeur ziet erop toe dat er tussen de school en de kandidaat en/of de 

ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke verhindering) adequaat 
is gecommuniceerd over de verhindering.  

- De directeur maakt op het proces-verbaal melding van de verhindering.  
- De directeur hoort de kandidaat en/of de ouders/verzorgers.  
- De directeur stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor 

verhindering.  
 
1.4 Verhindering met geldige reden  
- De directeur informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers over de consequentie 

(het alsnog afleggen van een examenonderdeel in het volgende tijdvak) van de 
verhindering.  

- 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. 
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1.5 Verhindering zonder geldige reden  
- De directeur besluit welke maatregel(en) genoemd in artikel 5 lid 2 van het 

Eindexamenbesluit genomen wordt (worden). De maatregel moet in verhouding zijn tot 
de onregelmatigheid. http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5 

- De directeur informeert de kandidaat en/of de ouders/verzorgers schriftelijk over de 
genomen maatregelen en de consequenties hiervan voor de verdere afronding van het 
examen.  

http://collegebundel.nl/eindexamenbesluit-vo/artikel5
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