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Geachte schoolleider of bestuurder, 

 

 

Het schooljaar 2012/2013 zit er (vrijwel) op. De diefstal van, naar we nu weten, 

27 examens in Rotterdam heeft gezorgd voor een roerige periode in het 

voortgezet onderwijs. Heel veel mensen zijn druk geweest om ervoor te zorgen 

dat onze vo-diploma’s waardevol blijven. Ook van u en uw personeel hebben wij 

het nodige gevraagd; we hadden immers lange tijd geen zicht op de mate van 

verspreiding en moesten daarom alle vo-scholen in Nederland (inclusief het VAVO) 

in het proces betrekken. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw extra werk en ik 

hoop dat u deze dank over wilt brengen aan de collega’s binnen uw organisatie die 

er ook druk mee zijn geweest.  

 

Politie, Openbaar Ministerie, ministerie van OCW, College voor Examens, de vo-

scholen in het hele land en in het bijzonder de scholen in de regio Rotterdam-

Rijnmond hebben met ons onder hoge druk gereageerd op een situatie die per 

dag veranderde. We zijn er daardoor in geslaagd om het probleem hanteerbaar te 

houden. We hebben met onze aanpak wederom bevestigd dat wij onze examens 

en diploma’s heel belangrijk vinden en dat deze boven elke twijfel verheven 

moeten zijn. 

 

Daarom gaat het onderzoek ook door. Met deze brief breng ik u op de hoogte van 

de stand van zaken. Politie en Openbaar Ministerie hebben vorige week bekend 

gemaakt dat het onderzoek naar de diefstal vrijwel afgerond is en dat dit zal 

leiden tot vervolging van de betrokkenen. De aandacht wordt nu verlegd naar de 

verspreiding; er zullen tientallen jongeren door de politie worden gehoord over 

hun mogelijke betrokkenheid bij het verspreiden van de examens en het misbruik 

maken van de voorkennis van die examens. Veel van die jongeren zitten op 

scholen in de regio Rotterdam-Rijnmond, maar een bredere verspreiding kan niet 

worden uitgesloten.  

 

Als vast komt te staan dat een leerling inderdaad de beschikking had over één of 

meerdere examens vóór het moment van afname en daar geen inkeerverklaring 

over heeft afgelegd, zal de inspectie de directeur van de betreffende school 

verzoeken het examen ongeldig te verklaren waardoor de grondslag van het 

diploma komt te vervallen. Wij zullen de school bij deze procedure ondersteunen 

met de juiste juridische informatie (zowel over de voorkennis van de leerling als 
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over de juridische onderbouwing van het besluit dat door de directeur genomen 

wordt) en met andere informatie die de school nodig heeft (als ‘vraagbaak’). 

 

De gesprekken met de jongeren nemen een groot deel van de maand juli in 

beslag en mogelijk ook nog een deel van augustus. Wij zullen de scholen die het 

betreft in de tweede helft van augustus benaderen op basis van de informatie die 

ons tegen die tijd door het Openbaar Ministerie ter beschikking is gesteld. 

Gedurende de komende weken van de zomervakantie wordt u dus niet door ons 

benaderd. 

 

Wij streven ernaar het onderzoek naar de verspreiding op leerlingniveau voor het 

begin van het nieuwe schooljaar af te ronden, maar het verloop van het 

onderzoek is nog onvoorspelbaar omdat de gesprekken met de mogelijke 

‘gebruikers’ en ‘verspreiders’ nog moeten beginnen. Na de zomervakantie 

informeer ik u wederom over de voortgang van het onderzoek. Hiertoe gebruiken 

we de reguliere kanalen van de inspectie (de elektronische nieuwsbrief en de 

website) alsmede de website www.examenblad.nl. Uiteraard zullen wij 

rechtstreeks – één op één – communiceren met de scholen die leerlingen op 

school hebben gehad die misbruik hebben gemaakt van voorkennis.  

 

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u 

contact opnemen met de inspectie (zie contactgegevens in het briefhoofd). 

 

 

Een goede zomer toegewenst, 

 

 

 

 

 

 

Rick Steur  

Hoofdinspecteur voortgezet onderwijs  

 


