Hoi geweigerde examenkandidaat,
Je leest dit, dus we kunnen wel aannemen dat je geweigerd bent voor je examen. Of, zoals het in de
wet staat: dat je deelname of verdere deelname aan een of meer toetsen van het schoolexamen, de
rekentoets of het centraal examen is ontzegd. Daar ben je het niet mee eens. Laten we eerst wat
orde op zaken stellen.
First: staat de school niet gewoon in zijn recht?
Laten we voorop stellen: niet iedereen die geweigerd wordt voor zijn examens wordt onrechtmatig
behandeld. De school mag je op vier manieren straffen voor onregelmatigheden die te maken hebben
met de examens. Oftewel: als je op de een of andere manier misdraagt tijdens een examen, met
betrekking tot een examen of op de een of andere manier die iets temaken heeft met examens, dan
mag de school je straffen. De vier manieren zijn: je de toets opnieuw laten maken; de toets ongeldig
verklaren; je een 1 geven; of je uit te sluiten van verdere deelname aan de examens. Dit staat allemaal
in de wet.1
Dus als je je misdraagt, bijvoorbeeld omdat je fraude hebt gepleegd bij een schoolexamen, of omdat
je je schoolexamens niet hebt gemaakt, dan mag de school besluiten om jou de toegang tot de
examens te ontzeggen.
In de wet staat wat de school wel mag doen om jou straf te geven. Wat daar niet staat, mag dus ook
niet. Lees het hier even na.2
Als de school in de fout gaat
Als de school tegen jou heeft gezegd dat je cijfers te laag zijn om mee te mogen doen of als de school
zegt dat jij je niet aan je afspraken hebt gehouden ten aanzien van het eindexamen en daarom nu je
recht om examen te maken hebt verspeeld, dan ben je hier op de juiste plaats. Iedereen die is
toegelaten tot het examenjaar heeft recht op het maken van het eindexamen.3 Niemand mag
voorwaardelijk worden doorgelaten tot het examenjaar.4 Als de school dat toch doet, dan zou hij
beter moeten weten.
Als de school jou om een van de bovenstaande redenen buiten de examens houdt, dan zou het
verwijzen naar een van de gelinkte wetsartikelen genoeg moeten zijn. Maar voor het gemak hebben
wij ze hieronder nog even samengevat. Het volgende overzicht zou ervoor moeten zorgen dat je
toch nog je examens in mag. Je kunt het overzicht ook downloaden.
( lees verder op de volgende bladzijde >>> )
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Artikel 5.1 uit het Eindexamenbesluit VO. Het Eindexamenbesluit VO is onderdeel van de Wet op het
voortgezet onderwijs en heeft dezelfde kracht als een wet. In het Eindexamenbesluit VO vind je alle informatie
over hoe de examens op middelbare scholen moeten worden ingericht en afgenomen.
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Deze link komt uit op dezelfde plek als de vorige. In artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO staat hoe de
directeur je mag straffen vanwege onregelmatigheden ten aanzien van het examen. Er zijn geen andere
plekken waar ook nog iets staat: dit is alles.
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Artikel 29.1 uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO).
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Artikel 12.2 uit het Inrichtingsbesluit WVO. Het Inrichtingsbesluit WVO is onderdeel van de Wet op het
Voortgezet Onderwijs en heeft dezelfde kracht als een wet. In het Inrichtingsbesluit WVO vind je alle informatie
over hoe de scholen het onderwijs moeten inrichten. Bijvoorbeeld: dat er profielen zijn, hoe een vmbo-gl eruit
ziet, aan welke regels de school zich moet houden bij schorsing, enzovoort.
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Wet op het voortgezet onderwijs, Artikel 29
Op grond van artikel 29 van de WVO moeten leerlingen aan het einde van de opleiding in de
gelegenheid worden gesteld om eindexamen af te leggen
Eindexamenbesluit, Artikel 5
Ontzegging van deelname tot het eindexamen kan alleen op grond van onregelmatigheid of
afwezigheid zonder geldige reden. Slechte schoolprestaties zijn niet te kwalificeren als deze.
Inrichtingsbesluit, Artikel 12 ‘Voorwaardelijke bevordering’
Lid 2. Een leerling wordt niet voorwaardelijk bevorderd tot het hoogste leerjaar.
Inrichtingsbesluit, Artikel 14 ‘Definitieve verwijdering’
Een leerling wordt op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van een schooljaar
verwijderd.
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Vaak is het onduidelijk. Vaak is er meer aan de hand.
Stel, je hebt je niet helemaal gehouden aan de regels, maar wordt wel heel erg hard gepakt.
Bijvoorbeeld als je sommige huiswerkopdrachten nog niet hebt gemaakt, maar die ook niet meer mag
inhalen en daardoor een SE-cijfer mist en daardoor wordt uitgesloten van de centrale examens.
Bovendien moet je van school af als je dit jaar blijft zitten, want dat was vorig jaar ook al gebeurd en
dat staan de schoolregels niet toe. Je staat er wel niet best voor, maar het kán! Goed, je bent dit jaar
geen engeltje geweest, maar je supergemotiveerd om te slagen en verder te kunnen met je
vervolgopleiding. Als je nu gewoon toestemming kreeg om alsnog je huiswerkopdracht te maken, dan
kon je je vak afronden en kun je meedoen met het examen!
Tja, dit is een schemergeval en daarvan horen wij heel erg graag. Dan lijkt het er namelijk behoorlijk
op dat de school je probeert weg te moffelen voordat de examens beginnen. Sommige scholen
vinden dat het beter staat als scholieren niet meedoen met de examens dan wanneer hun
examenkandidaten niet slagen en dan pas van school af gaan. Bel ons dan even, dan kijken wij ernaar.
Ook als jouw geval op een andere manier vaag is, dan horen wij het graag. Of als je gewoon meer
wilt weten over je rechten.
2

De school komt er niet zo licht van af
Oké, je hebt de school om tekst en uitleg gevraagd en nu mag je opeens toch meedoen. Dan ben je
natuurlijk blij, maar dan zijn wij nog steeds niet helemaal tevreden. Als de school jou zo durft te
behandelen, dan durft de school dat vast ook bij een ander. Misschien wil je geen gedoe meer en wil
je nu gewoon je examens maken – dat snappen wij maar al te goed – en laat je het verder zo. Vertel
dan wel aan ons dat dit jou is overkomen. Wij willen namelijk de scholen die zich niet aan de wet
houden aangeven bij de Inspectie van het Onderwijs. Dat doen wij natuurlijk niet zonder jouw
instemming: het mag niet ten koste gaan van jouw bevochte kans van slagen. Maar als er verder niets
gebeurt, dan blijft de misstand in de wereld. In overleg met jou bepalen wij dan de stappen die wij
zullen ondernemen. Of wij vertellen je hoe je dat zelf kunt doen.

Hoe melden?
Er komt een site, maar nu moet het nog op de ouderwetse manier:
Bel ons!
Mail ons!

020 - 5244 060
info@laks.nl

Wij horen graag van je.
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