
Artikel 16 Inzage en bespreking schoolexamens (PTA)  

Bij een bespreking van een gemaakt schoolexamen licht de docent op verzoek van de leerling toe 
waarom een bepaald antwoord uit het correctiemodel als juist moet worden beschouwd en waarom 
eventuele andere antwoorden onjuist of minder juist zijn. De normering van het gemaakte 
schoolexamen is geen onderwerp van gesprek.  
Bij een inzage in een gemaakt schoolexamen of examen krijgt de leerling de gelegenheid om zijn 
antwoorden te vergelijken met de antwoorden uit het correctiemodel. Er wordt geen toelichting 
gegeven op de door de leerling gegeven antwoorden of de antwoorden uit het correctiemodel, noch 
op de beoordeling van het gemaakte schoolexamen.  
De inzage en de bespreking van een schriftelijk schoolexamen vinden plaats binnen tien lesdagen na 
de datum waarop het schoolexamen is afgenomen. Dit gebeurt in de meeste gevallen in de les en kan 
op onderdelen van het schriftelijk schoolexamen op verzoek ook individueel. Inzage en bespreking 
van herkansingen van schoolexamenvakken vinden plaats vanaf de dag van afname.  
De inzage en bespreking hebben betrekking op de opgave(n), het correctiemodel en het gemaakte 
schoolexamenwerk. De vakdocent bepaalt of de inzage en de bespreking van het schoolexamenwerk 
individueel of in groepsverband plaatsvinden. In het geval een schoolexamen mondeling wordt 
afgenomen, bepaalt de vakdocent eveneens of de bespreking van het mondelinge examen individueel 
of in groepsverband plaatsvindt.  

Artikel 17 Inzage examenwerk 

Het door de examenkandidaat gemaakte examenwerk wordt met de grootste zorgvuldigheid 
nagekeken door de examinator en de daarvoor aangewezen tweede corrector (vakdocent van een 
aangewezen school). Nadat de tweede corrector het werk heeft nagekeken, wordt de beoordeling van 
de afzonderlijke vragen en het aantal toegekende punten per vraag in het overleg tussen examinator 
en tweede corrector vastgesteld. Daarmee is het totaalaantal punten vastgesteld. De correcte 
beoordeling is dus gewaarborgd door het inschakelen van de tweede corrector.  
  
Een examenkandidaat heeft het recht om het gemaakte examenwerk in te zien. Hij/zij mag zich laten 
begeleiden door een ouder/verzorger. De beoordeling en het cijfer staan dan niet meer ter discussie. 
De score en het cijfer zijn immers vastgesteld door de examinator en de tweede corrector, en kunnen 
niet zonder meer gewijzigd worden.  
  

 Het schriftelijk werk van het centraal examen kan met toestemming van de schoolleiding door 
belanghebbenden worden ingezien.  

 De examenkandidaat en eventuele ouder of verzorger krijgen de mogelijkheid om een kopie 
van het gemaakte werk op school in te zien.  

 Indien de examenkandidaat inhoudelijke vragen of kritiek hebben op het werk kunnen zij dit 
schriftelijk te formuleren.   

 De schoolleiding bespreekt de vragen met een vakcollega. Daarna worden de 
examenkandidaat en de ouder/verzorger geïnformeerd.  
 

Een kandidaat kan op basis van inzage van het door hem/haar gemaakte centraal examenwerk geen 
bezwaar maken bij de Commissie van Beroep tegen de beoordeling van het werk van het centraal 
examen. Een kandidaat kan wel naar de rechter stappen. 
 


