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Protocol onregelmatigheden onderbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. Indien een leerling in klas 1 of 2 zich ten aanzien van enig deel van een toets dan wel 

gedurende een toetsmoment schuldig maakt of heeft gemaakt aan enige 

onregelmatigheid, kan de Onderwijsmanager in overleg met de vakdocent dan wel bij 

de toets aanwezige surveillant (hierna te noemen als ‘het bevoegd gezag’) 

maatregelen nemen. Onder onregelmatigheden worden onder andere, maar zeker 

niet uitsluitend, verstaan: (vermeend) gebruik van de telefoon of ander 

communicatiemiddel, spieken, het niet in acht nemen van volledige stilte, het 

overnemen van werk van een ander of het faciliteren van de mogelijkheid hiertoe, 

verspreiden of kopiëren van toetsmateriaal etc. 

2. De vakdocent dan wel aanwezige surveillant laat de leerling, indien dit mogelijk is, de 

toets afmaken binnen de daarvoor aangewezen tijd. De vakdocent dan wel surveillant 

stelt de leerling achteraf expliciet op de hoogte van de constatering van een 

onregelmatigheid. 

3. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a) Het ontzeggen van de mogelijkheid deel te nemen aan een 

herkansingsmogelijkheid en de toets opnieuw maken. 

b) Het toekennen van het cijfer 1 voor de toets en dit cijfer 1 middelen met het 

eigenlijk behaalde cijfer voor de toets bij afmaken van de toets ofwel bij opnieuw 

maken van de toets. 

c) Het zonder herroeping toekennen van het cijfer 1 voor de toets. 

d) Het ongeldig verklaren van een of meer toetsen of toetsonderdelen voor de 

betreffende leerling dan wel andere, op dat moment in de toetsingsruimte 

aanwezige ofwel anderszins onrechtmatig bevoordeelde, leerlingen. 

4. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt 

tegelijkertijd in (digitaal) afschrift toegezonden aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) 

van de leerling en tevens administratief verwerkt in het leerlingvolgsysteem.  

5. Indien gewenst kan het besluit door het bevoegd gezag worden toegelicht aan de 

wettelijk vertegenwoordiger(s) van de leerling. De leerling en diens wettelijk 

vertegenwoordiger(s) kunnen niet in beroep gaan tegen het besluit van het bevoegd 

gezag. De uitspraak is dan ook te allen tijde bindend. Indien gewenst kunnen de 

leerling en diens wettelijk vertegenwoordiger(s) zich wenden tot de reguliere 

klachtenprocedure. 

Slotbepalingen 

1. In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist de Onderwijsmanager nadat hij de 

partijen heeft gehoord. Diens uitspraak geldt te allen tijde als bindend. 


