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Handreiking: hoe om te gaan met geschil na inzage examenwerk 

Inleiding 
Deze handreiking is een suggestie voor scholen over hoe om te gaan met een geschil over de correctie van 

een examen waarvan het cijfer is vastgesteld. Het Eindexamenbesluit VO voorziet in artikel 42 in regels 
over de vaststelling van de score door de eerste en tweede corrector, voorafgaande aan de vaststelling 
van het cijfer, niet in een regeling voor daarna. Het is aan scholen (en mogelijk de burgerlijke rechter) om 
hier hun weg in te vinden: de inspectie/OCW/het CvTE hebben daar geen rol in.  

Inzage  

Iedere eindexamenkandidaat heeft recht op inzage van zijn/haar eigen gemaakte examenwerk. Om 
onduidelijkheid bij de (organisatie van de) inzage te voorkomen, adviseren we scholen om de 
inzageprocedure vooraf te omschrijven, dit zou een onderdeel kunnen zijn van het examenreglement. 
Hierin kan worden beschreven wie er wel of niet aanwezig mogen/moeten zijn bij een inzage en hoe een 

inzagezitting verloopt, maar ook de consequentie dat een cijfer uiteindelijk lager kan worden vastgesteld. 
Een goede organisatie van een inzage kan onduidelijkheid voorkomen als er vervolgens een geschil 
ontstaat. Bij de inzage is het aan te raden dat de directeur of een ander lid van de leiding van de school 
aanwezig is, zodat er geen aanpassingen in het werk aangebracht kunnen worden. Om discussies ter 
plekke te voorkomen is het daarnaast handig om de eerste corrector niet bij de inzage aanwezig te laten 
zijn.   

Geschil na inzage 

Als de eindexamenkandidaat aannemelijk kan maken dat er een aanwijsbare fout bij de correctie is 
gemaakt, kan bijvoorbeeld op deze manier worden gehandeld: 

1. De eindexamenkandidaat zet zijn/haar argumenten over vernomen fouten op papier. 

2. Op verzoek van de directeur kijkt de 1e corrector op grond van deze argumenten of naar zijn mening 
een aanpassing van de score aan de orde is.  

3. De 1e corrector neemt contact op met de 2e corrector, geeft aan welke argumenten de leerling heeft en 
waarom de 1e corrector deze wel of geen reden vindt voor aanpassing van de score. Op basis van een 
zorgvuldige voorbereiding voeren de correctoren hierover gemotiveerd overleg. De uitkomst van dit 
contact wordt schriftelijk vastgelegd (kan in een mailbericht) en wordt gedeeld met de directeur. 

3a. Overeenstemming over aanpassing van de score  
Alleen als beide correctoren in overleg met elkaar tot de conclusie komen dat de score moet 
worden aangepast, wordt deze aangepast.  

De directeur (in samenwerking met de examensecretaris) past de uitslag aan. 

DUO/Examendiensten en de inspectie van het onderwijs worden op de hoogte gesteld van een 
eventueel nieuw vastgesteld cijfer. De Inspectie zal in deze situatie altijd contact opnemen met de 
2e corrector en de directeur van de desbetreffende school om na te gaan of de 2e corrector niet 
onder druk is gezet. 

Als de correctoren beiden van mening zijn dat de score niet dient te worden aangepast, laat de 
directeur dat aan de leerling weten. 

3b. Geen overeenstemming over wel/geen aanpassing van de score  
Indien de correctoren van mening verschillen over het al dan niet aanpassen van een score, 
kunnen de directeuren van de beide scholen in overleg met elkaar twee nieuwe correctoren 

aanstellen die het werk opnieuw beoordelen. Op basis van de nieuwe beoordeling stelt de directeur 
het cijfer vast. Het is aan te raden om twee docenten te kiezen die niet direct betrokken zijn, maar 

bijvoorbeeld verbonden zijn aan een andere school die onder hetzelfde bestuur hangt. Het spreekt 
voor zich dat deze docenten bevoegd moeten zijn voor het examenvak én dat zij zelf een 
eindexamenklas hebben.   


