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1. Protocol Fraude bij een school- of centraal examen door een 
kandidaat 

 
1.1. Inleiding 
In het eindexamenbesluit komt de term fraude niet voor. De wetgever gebruikt de veelomvattende 
term onregelmatigheid. Het plegen van fraude valt hieronder.  
Fraude die niet in relatie staat tot het examen valt buiten dit kader. Een kandidaat die zich schuldig 
maakt aan een vergrijp dat niets te maken heeft met het examen kan daardoor niet uitgesloten 
worden van deelname aan het examen.  
- Het is van groot belang dat elke school in het examenreglement regels opneemt die 

fraude moeten voorkomen (grenzen stellen).  
- Indien er sprake is van verdenking van fraude bij een onderdeel van het examen, worden 

formele kaders in acht genomen ter bescherming van de belangen van betrokken 
personen en het waarborgen van de kwaliteit van het examen.  

-  
1.2. Vormen van fraude 
Welke vormen van fraude door een kandidaat kunnen worden onderscheiden? Enkele voorbeelden 
zijn:  
- (delen van) het examenwerk niet inleveren en beweren het wel ingeleverd te hebben; 

examenwerk van een ander inleveren;  
- gebruik maken van ongeoorloofde hulpmiddelen (materialen, digitaal);  
- tijdens een examen afkijken of overleggen met anderen;  
- tijdens een examen gelegenheid geven tot afkijken;  
- aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek; 
- digitaal verspreiden van examenmateriaal tijdens de examenperiode.  
 
1.3. Regelgeving  
Artikel 4, Onregelmatigheden 
 

2. Protocol fraude bij papieren examens op een vast tijdstip  
- Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een 

frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier 
onmiddellijk van in kennis.  

- De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af 
te maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan.  

- De kandidaat krijgt een nieuw antwoordblad.  
- Op het oorspronkelijke blad wordt een melding van fraude aangetekend. Om te 

voorkomen dat de kandidaat iets kan uitwissen, wordt dit blad vervolgens 
ingenomen. 

- De surveillant maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal. 
- Uiterlijk direct na afloop van het examen wordt de directeur/bevoegd gezag van het 

voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek 
in, waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord.  

- Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur/bevoegd gezag een beslissing 
betreffende de daadwerkelijke fraude en de eventueel te nemen maatregelen.  

- De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders/verzorgers, wordt schriftelijk van 
de beslissing van de directeur/het bevoegd gezag in kennis gesteld. De kandidaat 
wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  

- De directeur/het bevoegd gezag stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing. 
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3. Protocol fraude bij digitale examens op een flexibel tijdstip 
en cspe's  

 
- Indien een toezichthouder waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een 

frauduleuze handeling/onregelmatigheid stelt hij de betreffende kandidaat hier 
onmiddellijk van in kennis.  

- De kandidaat wordt - als het enigszins mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te 
maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te staan.  

- De toezichthouder maakt van het geconstateerde melding op het proces verbaal. 
- Uiterlijk direct na afloop van het examen wordt de directeur/het bevoegd gezag van het 

voorval mondeling en schriftelijk in kennis gesteld. De directeur stelt een onderzoek in, 
waarbij de verschillende betrokkenen worden gehoord.  

- Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de directeur een beslissing.  
- 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. De kandidaat en, bij 
minderjarigheid diens ouders, wordt schriftelijk van de beslissing van de directeur in 
kennis gesteld. De kandidaat wordt vanzelfsprekend gewezen op de beroepsmogelijkheid.  

- De directeur stelt tevens de inspectie op de hoogte van zijn beslissing.   
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