
Examenprotocol 2013-2014 
 

In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB1 staat het volgende: 

 

Artikel 6 ‘Taken College voor examens’, lid 1, onderdeel j. 

 

Het college is belast met het bij regeling vaststellen van een examenprotocol waarin de gang van 

zaken bij centrale examinering is vastgelegd, waaronder begrepen te nemen maatregelen bij 

onregelmatigheden begaan door deelnemers of examendeelnemers, het bewaren van het 

gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de 

beoordeling daarvan.  

 

Het onderstaande protocol is een aanzet daartoe waarvan een eerste versie is opgesteld in 

voorafgaande pilotjaren. Op diverse plaatsen staat ‘pro memorie’ onder de kop. Dat duidt er op dat 

het desbetreffende onderwerp wel in het protocol thuishoort, maar dat in deze fase nog geen 

concrete invulling vermeld kan worden. Omgekeerd is het ook mogelijk dat dit protocol op 

onderdelen wellicht té gedetailleerd blijkt te zijn en dat te zijner tijd passages geschrapt worden.  

 
Tijdens de pilot moet dit protocol zoveel als mogelijk in acht genomen worden volgens het principe 

‘Pas toe of leg uit’. Met andere woorden een instelling mag tijdens de pilot in 2013-2014 afwijken 

van het protocol, maar moet daarvan wel een melding maken naar het CvE (via een mail naar  

coe-lijn@cve.nl). Het CvE zal deze meldingen bezien om te kijken of aanpassingen van het protocol 

nodig of gewenst zijn.  

Vanaf 2014-2015 als er verplichte COE’s Nederlandse taal voor mbo 4 zijn, zal de Inspectie van het 

Onderwijs toezicht houden op de afname van de centraal ontwikkelde examens.  

 

Het voor het studiejaar 2014-2015 geldende Examenprotocol zal na goedkeuring door de minister 

in mei 2014 gepubliceerd worden. 

Concept-examenprotocol  

Protocol centraal ontwikkelde examens taal en rekenen mbo  

 

Bij de afname van examens zijn diverse functionarissen van de onderwijsinstelling betrokken. 

In dit protocol worden de volgende (groepen van) examenbetrokkenen onderscheiden, met een 

korte omschrijving van de betrokkenheid bij de centraal ontwikkelde examens. Eén persoon kan 

meerdere rollen of functies vervullen.  

� contactpersoon COE– door het bevoegd gezag aangewezen functionaris die het aanspreekpunt 

op instellingsniveau is voor de communicatie over de COE’s met het CvE en tot taak heeft om 

de medewerkers te voorzien van relevante informatie hieromtrent. 

� examencommissie – Het bevoegd gezag van een instelling of exameninstelling stelt, al dan niet 

in samenwerking met een of meer bevoegde gezagsorganen van andere instellingen, een 

examencommissie in ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de examens voor 

elke door de instelling verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen.2  

� medewerker – functionaris van de instelling die onder de verantwoordelijkheid van de 

examencommissie betrokken is bij de centraal ontwikkelde examens, zoals surveillanten, 

medewerkers examenbureau, roostermakers, etc. 

� portal-accountbeheerder – Elke instelling heeft minimaal één portal-account voor 

ExamenTester.  Elk portal-account heeft een portal-accountbeheerder. De portal-

accountbeheerder is voor Cito aanspreekpunt in de contacten over de techniek en de logistiek 

                                                
1 Examenbesluit beroepsopleidingen WEB, 2 juli 2010, Staatsblad 2010 nr. 294. 
2 Het bevoegd gezag stelt één of meer examencommissies in conform art. 7.4.5 van de WEB. 



van de examinering. Deze portal-accountbeheerder ontvangt rechtstreeks van Cito het 

benodigde materiaal voor de examinering. Bij alle communicatie tussen Cito en de portal-

accountbeheerder ontvangt de contactpersoon van de desbetreffende instelling een CC. 

� systeembeheerder – medewerker(s) die belast is/zijn met de technische aspecten van de 

digitale examinering. 

� deelnemers3 – examenkandidaten. 

� kandidaat – een deelnemer die het centraal ontwikkeld examen aflegt, moet afleggen of heeft 

afgelegd. 

 

De examencommissie kan de haar in dit protocol toebedeelde taken delegeren, maar blijft 

eindverantwoordelijke voor deze taken.  

 

(1) De examencommissie draagt de medewerkers op om de werkzaamheden met inachtneming 

van dit protocol te verrichten en ervoor te zorgen dat de geheimhouding van de examenopgaven 

niet geschonden wordt.  

 

Hierbij gelden de volgende richtlijnen: 

 

Onder geheimhouding van de opgaven van een digitaal centraal ontwikkeld examen wordt het 

volgende verstaan: 

a. de opgaven zijn toegankelijk voor de kandidaat tijdens de examenzitting waaraan hij 

deelneemt;  

b. door de kandidaat gemaakte notities mogen door de kandidaat niet worden meegenomen; 

c. de opgaven zijn toegankelijk voor medewerkers van de school voor zover dat en op het 

moment dat dit noodzakelijk is voor de afname; 

d. het is niet toegestaan om een papieren uitdraai te maken van het gemaakte centraal 

examen.  

 

De examencommissie wordt geacht de medewerkers van zijn school op te dragen om: 
� bovenstaande bepalingen in acht te nemen; 

� elk centraal ontwikkeld examen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd 

is, te weten als centraal examen.*) ; 

� te voorkomen dat examenopgaven en/of examenafnames worden gefotografeerd/gefilmd en/of 

registraties (zoals (digitale) schermafdrukken) daarvan zonder toestemming van het College 

voor Examens worden gemaakt dan wel verspreid; 

� te voorkomen dat kandidaten tijdens een afname toegang hebben tot een of meerdere andere 

examens dan voor die betreffende afname ingepland staat **); 

� geen informatie, in welke zin dan ook, over de inhoud van enig centraal examen met derden uit 

te wisselen ***). 

 

*)  Dat betekent dat oefenen met centrale examens niet is toegestaan. Hiervoor mogen alleen 

de voorbeeldexamens gebruikt worden. Ook is het niet toegestaan om de digitale examens 

(klassikaal) met de kandidaten te bespreken.  

 

**) De toetsleider zorgt er voor dat er per kandidaat per vak maar één variant ingepland staat. 

Tevens zorgt de toetsleider er voor dat ingeplande examens pas vlak voor de afname 

vrijgegeven worden, zodat de kandidaat op het moment van afname geen andere toets kan 

openen dan de alleen het voor dat tijdstip ingeplande centraal ontwikkelde examen. 

 

***) Onder ‘derden’ wordt hier verstaan: iedereen die niet uit hoofde van zijn betrekking in 

een mbo-instelling betrokken is bij de afname van het desbetreffende digitale centraal 

ontwikkelde examen.  

                                                
3.De term “kandidaat” is synoniem aan de in de WEB gebruikte term “deelnemer”.  



Dientengevolge is het docenten niet toegestaan om via forums op het internet te discussiëren 

over opgaven. Wat eventueel wel kan is dat enkele docenten van verschillende instellingen 

telefonisch of tijdens een besloten sessie spreken over het centraal ontwikkeld examen.  

Docenten dienen zich er van bewust te zijn dat informatie in handen kan komen van mensen 

voor wie deze informatie niet bedoeld is en dat het uitlekken van informatie over de centraal 

ontwikkelde examens de belangen van de kandidaten kan schaden. 

Voor inhoudelijke vragen of reacties kunnen docenten terecht bij de Examenlijn van het CvE. 

Over de door Cito verstrekte voorbeeldexamens kan uiteraard wel vrijelijk worden 

gecommuniceerd.   

 

Logboek 

(2) De examencommissie beheert gedurende het hele proces van ontvangst van de 

exameninstrumenten tot en met de cijferbepaling een logboek. In dit logboek staan kort de 

verrichte handelingen alsmede de namen van de betrokken medewerker (zie voorbeeld). 

 

Voorbeeld van de wijze waarop de verplichte elementen een plaats kunnen krijgen in een logboek 

 

tijdstip activiteit plaats namen betrokkenen parafen 

     

     

 

Een goede registratie van handelingen in een logboek is van belang voor de noodzakelijke 

zorgvuldigheid en voor als achteraf onregelmatigheden worden verondersteld. De Inspectie van het 

Onderwijs gebruikt dit logboek bij het uitoefenen van toezicht op de afname van de COE’s in het 

mbo. 

 

(3) Alle bij de handelingen betrokken medewerkers paraferen in het logboek voor geheimhouding.  

 

(4) De medewerkers dienen ook schriftelijk te verklaren dat zij kennis genomen hebben van dit 

protocol en naar vermogen hun werkzaamheden ten behoeve van de centraal ontwikkelde examens 

met inachtneming van dit protocol zullen verrichten.  

 

Handelwijze vooraf 

(5) Elk jaar voor 1 augustus maakt het bevoegd gezag aan het CvE bekend wie als contactpersoon 

voor het CvE voor de betreffende onderwijsinstelling zal optreden4. 

 

(6) Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat alle kandidaten ruim voor aanvang van de examenperiode 

juist en volledig zijn geïnformeerd over de wijze van examinering, de wijze waarop wordt 

omgegaan met afwezigheid (met of zonder geldige reden), te laat komen en onwel worden. 

Hetzelfde geldt voor het vooraf informeren van kandidaten over de regels ten opzichte van fraude 

en toegestane hulpmiddelen. 

 

Handelwijze bij voorbereiding en installatie digitale bestanden 

(7) De examencommissie draagt er zorg voor dat vóór de examenafname alleen door haar bevoegd 

verklaarden toegang hebben tot de examendocumenten.  

 

(8) De examencommissie draagt de medewerkers op om te doen wat in hun vermogen ligt om de 

geheimhouding te waarborgen en daarbij de volgende uitgangspunten in acht te nemen: 

                                                
4 Tijdens het pilotjaar 2013-2014 gaat het CvE uit van de door het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen 

aan Steunpunt taal en rekenen mbo opgegeven contactpersonen. 



- Als een (digitaal) examendocument vooraf moet worden geopend, geïnstalleerd of klaargezet, 

dan gebeurt dat – onder de supervisie van de examencommissie – niet eerder dan nodig is, 

maar wel zó tijdig dat de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden in alle rust kunnen 

worden verricht.  

- Als een examendocument vooraf moet worden geopend, geïnstalleerd of anderszins moet 

worden voorbereid, dan gebeurt dat in een ruimte waar de geheimhouding van de 

examendocumenten gewaarborgd blijft. 

- Waar dat praktisch haalbaar is, worden handelingen door twee medewerkers verricht. Dat 

beschermt degenen die inzage in de geheime documenten krijgen tegen zichzelf, maar vooral 

ook tegen eventuele vermoedens van onzorgvuldigheid bij derden.  

 
Handelwijze bij planning  

De instelling kan, binnen de vastgestelde examenperiode, zelf de tijdstippen van afname bepalen. 

Hiertoe beschikt de school over meerdere varianten van ieder centraal ontwikkeld examen.  

De instelling regelt zelf, binnen de vastgestelde examenperiode, de afnametijdstippen van het 

herkansen.  

 

(9) De examencommissie is verantwoordelijk voor: 

- de planning van de afnames binnen de examenperiode; 

- het tijdig informeren van de kandidaten over het afnametijdstip; 

- indien van toepassing: bepalen op welke computer een examen wordt klaargezet voor 

uitzonderingssituaties; 

 

Deelname 

(10) De instelling moet binnen de voor de student geldende studieduur in ieder geval twee 

gelegenheden programmeren voor afname van de centrale examens, zodat student de tweede 

gelegenheid eventueel kan benutten voor een herkansing. 

 

(11) Een kandidaat mag per periode slechts één maal een COE Nederlandse taal en één maal een 

COE rekenen doen. Herkansing vindt plaats in een volgende examenperiode.  

 

(12) In geval van niet verschijnen van de kandidaat op een ingeroosterd afnamemoment, kan de 

examencommissie beslissen dat de kandidaat op een ander moment in dezelfde periode het 

examen mag afleggen zonder dat dit geldt als herkansing.  

 

Ongeldig verklaren 

(13) Indien het examen afgebroken wordt door overmacht (bijvoorbeeld onwel worden van de 

kandidaat of technische storingen), kan het examen ongeldig verklaard worden. Daarbij gelden de 

volgende richtlijnen: 

 

a. ongeldigheidsverklaringen op individueel niveau. In deze gevallen wordt door de 

examencommissie hieromtrent beslist. In overleg met CvE wordt een nieuwe variant van het 

examen toegewezen die op een later moment in dezelfde afnameperiode afgenomen kan 

worden.  

b. calamiteiten die betrekking hebben op collectieve ongeldigheidsverklaringen (zittingsniveau) 

zoals in geval van langdurige stroomstoringen, etc. De examencommissie kan beslissen om een 

gestarte maar verstoorde afname ongeldig te verklaren. In overleg met CvE wordt een nieuwe 

variant van het examen toegewezen die op een later tijdstip in dezelfde afnameperiode 

afgenomen kan worden. 

 

(14) In aanvulling op voorgaande artikel, tellen ongeldig verklaarde afnames niet mee als kans. 

 

  



Afnamecondities 

(15) De examencommissie draagt er zorg voor dat: 

− voldoende toezicht aanwezig is en de surveillant geïnstrueerd is; 

− het examen, op het ingeplande moment voor de kandidaat toegankelijk is;  

− de examensfeer en –condities gewaarborgd zijn; 

− de kandidaat tijdens de afname uitsluitend gebruik kan maken van toegestane hulpmiddelen 

(zie regeling CvE); 

− voorkomen wordt dat kandidaten kennis kunnen nemen van elkaars antwoorden;  

− kandidaten na afloop van een afname geen papier en/of aantekeningen meenemen uit de 

examenruimte en dat de ingenomen aantekeningen worden vernietigd. 

 
Proces-verbaal 

(16) Van de gehele afnameperiode wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit proces-verbaal vormt 

de bijlage van het logboek en wordt door de Inspectie van het Onderwijs gebruikt bij toezicht op de 

afname van de COE’s. 

In het proces verbaal wordt in ieder geval vermeld: 

- De namen en de handtekeningen van de medewerkers betrokken bij de afname; 

- Welke kandidaten afwezig waren, te laat zijn gekomen of onwel zijn geworden tijdens de 

afname; 

- Het tijdstip van vertrek van de kandidaten; 

- Eventuele bijzonderheden zoals geluidsoverlast, onwel worden van kandidaten, voorvallen 

die met onregelmatigheden of (mogelijke) fraude in verband zijn gebracht; 

- Het toestaan van bijzondere faciliteiten. 

 

Kandidaten met een beperking  

(17) Voor kandidaten met een beperking geldt de regeling ‘Aangepaste wijze examineren van 

kandidaten met een beperking’. Als voor een kandidaat deze regeling van toepassing is, dient 

hiervan in het logboek melding te worden gemaakt. 

 

Afwezigheid 

(18) De examencommissie ziet erop toe dat er tussen de instelling en de kandidaat en/of de 

ouders/verzorgers (indien mogelijk voorafgaand aan de feitelijke afwezigheid) adequaat is 

gecommuniceerd over afwezigheid. 

 

(19) De examencommissie:  

− maakt op het proces-verbaal melding van de afwezigheid;  

− hoort de kandidaat; 

− stelt vast of de genoemde reden een al dan niet geldige reden is voor afwezigheid.  

 

(20) De examencommissie besluit conform de OER welke maatregel(en) genomen wordt (worden), 

waarbij het recht om minimaal eenmaal te mogen herkansen binnen de opleidingstijd in elk geval 

geldt. De examencommissie informeert de kandidaat of, bij minderjarigheid diens ouders, 

schriftelijk over de wijze waarop het examen zal worden afgerond.  

 

Te laat komen  

(21) De examencommissie bepaalt hoe veel een kandidaat te laat mag komen, mits dit maximaal 

een half uur na start van de afname van het examen betreft. Pas na deze door de 

examencommissie bepaalde tijd mogen kandidaten het examenlokaal verlaten. 

 

(22) De eindtijd blijft bij het te laat komen door de kandidaat gelijk, tenzij door de 

examencommissie anders wordt besloten. Deze gang van zaken wordt vermeld in het proces–

verbaal. 

 



Onwel worden 

(23) Een eenmaal gemaakt examen kan achteraf niet ongeldig worden verklaard door een melding 

van de kandidaat. 

 

(24) Als een kandidaat tijdens de zitting onwel wordt, overlegt de examencommissie in eerste 

instantie met de kandidaat over de vraag of deze het examen kan voortzetten.  

 

(25) Als de kandidaat het examen niet kan afmaken, bestaan er twee opties: de examencommissie 

gaat tijdens de zitting na of de kandidaat het examen later op diezelfde dag kan voortzetten. Als 

dat het geval is moet de kandidaat in quarantaine blijven totdat het examen later op de dag 

voortgezet wordt. De examencommissie maakt hiervan melding in het proces-verbaal. Als 

voortzetting later op de dag of het in quarantaine houden van de kandidaat niet mogelijk is, geldt 

artikel 27.  

 

(26) Indien de kandidaat het examen niet op dezelfde dag kan voortzetten, bepaalt de 

examencommissie om het tijdens de zitting gemaakte examenwerk ongeldig te verklaren. Op het 

proces-verbaal wordt melding gemaakt van de reden. Zie ook artikel 14. 

 

(27) De examencommissie informeert de kandidaat, bij minderjarigheid diens ouders, schriftelijk 

over de wijze waarop het examen zal worden afgerond.  

 

Onregelmatigheden / fraude 

(28) Indien een medewerker waarneemt dat een kandidaat zich schuldig maakt aan een 

frauduleuze handeling/onregelmatigheid, zoals gebruik maken van andere dan de toegestane 

hulpmiddelen5, kennis nemen van elkaar antwoorden, ongeoorloofd papier of aantekeningen 

meenemen vanaf de afnamelocatie, stelt hij de desbetreffende kandidaat hier terstond van in 

kennis. 

 

(29) De kandidaat wordt - als dat mogelijk is - in staat gesteld om het werk af te maken. Dit om 

beroepsprocedures niet in de weg te staan.  

 

(30) Het voorval wordt beschreven op het proces-verbaal. 

 

(31) Na afloop van het examen wordt de examencommissie van het voorval mondeling en 

schriftelijk in kennis gesteld.  

 

(32) De examencommissie stelt een onderzoek in, waarbij de verschillende betrokkenen worden 

gehoord.  

 

(33) Nadat het onderzoek is afgesloten, neemt de examencommissie een beslissing.  

 

(34) De examencommissie kan beslissen dat de kandidaat de volgende examenperiode alsnog een 

examen af dient te leggen.  

 

(35) De kandidaat en, bij minderjarigheid diens ouders, wordt schriftelijk van de beslissing van de 

examencommissie in kennis gesteld.  

 

(36) De kandidaat wordt gewezen op de beroepsmogelijkheid.  

 

(37) De examencommissie maakt in het logboek melding van haar beslissing.  

 

                                                
5 Vooraf worden de toegestane hulpmiddelen bekend gemaakt via regelingen van het CvE. 



Afsluiten van het examen 

(38) Onder gezag van de examencommissie wordt er op toe gezien dat de kandidaat klaar is met 

afleggen van het examen. In het geval van technische problemen tijdens digitale afname mag het 

examen niet voortijdig worden afgebroken. Eerst wordt dan contact opgenomen met de ICT-

examenhelpdesk van Cito. Indien de examencommissie toch moet besluiten tot voortijdig afsluiten 

van het examen, draagt de examencommissie daarbij zorg voor het noteren van de aard van het 

technische probleem en de door de onderwijsinstelling genomen stappen om het probleem te 

verhelpen (in samenwerking met de ICT examenhelpdesk) in het proces verbaal. Zie ook artikel 

14. 

 

Handelwijze bij beoordeling 

(39) pro memorie  

 

 

Na de afname 

(40) De examencommissie stelt het cijfer voor het centraal ontwikkeld examen vast conform het 

Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. (Staatsblad 2010,294) artikel 10 en 

Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (Staatsblad 2012, 217) artikel I 

onderdelen Ken M. 

 

Geheimhouding 

(41) De examendocumenten (opgaven en beoordelingsnormen) blijven ook na de afname geheim. 

 

Het bewaren van het gemaakte examenwerk  

(42) Het resultaat van het gemaakte examen wordt in het eigen administratiesysteem van de 

instelling bewaard. Het te bewaren examenwerk omvat de door Cito aangeleverde rapportage over 

de resultaten waarin per kandidaat de eindscore is gegeven. Daarnaast het toegekende cijfer 

conform de omzettingstabel. Deze gegevens worden tot een jaar na diplomering door de instelling 

bewaard.  

De wijze waarop kandidaten kunnen kennisnemen van de beoordeling  

(43) De kandidaat kan kennis nemen van de beoordeling van het gemaakte werk via het kandidaat 

rapport dat beschikbaar is op de instelling. Bij twijfel aan de behaalde score, kan de kandidaat dit 

door een door het CvE aangewezen objectieve, derde partij laten controleren. De termijn waarin 

kandidaat dit verzoek om controle kenbaar kan maken aan de examencommissie van de instelling 

beslaat twee weken vanaf publicatie van de omzettingstabel. 

  

Klachten en beroep 

(44) De kandidaat kan met klachten over de afname van een Centraal Ontwikkeld Examen terecht 

bij de commissie van beroep van de betreffende instelling, zoals beschreven in het 

Examenreglement. 

 

(45) Met klachten over de (totstandkoming van) het cijfer voor een Centraal Ontwikkeld Examen 

kan de kandidaat een civielrechtelijke procedure starten. 

 


