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Inleiding 

Bij de omschakeling naar (meer) online toetsen en nieuwe vormen van surveillance zoals Proctoring 
blijkt dat er soms na het tentamen en invoering van het cijfer toch diverse vragen rijzen over het 
tentamen, of dat er problemen zijn geweest in de afname. Wat kan er met een beoordeling wel of 
niet gebeuren? Deze vragen vormden de concrete aanleiding voor deze notitie, die overigens op alle 
tentamenbeoordelingen van toepassing is.  
 
 
Welke actoren zijn aan zet? 

Als een cijfer of een woordbeoordeling is toegekend is er sprake van een formeel besluit (de 
beoordeling) door de examinator. Als er achteraf problemen blijken te zijn met het tentamen zijn 
vanuit de organisatie alleen de examencommissie en de examinator bevoegd om maatregelen te 
nemen c.q. een beoordeling te herzien. 

 Het opleidingsmanagement heeft hierin geen bevoegdheden. De examencommissie en examinator 
hebben een onafhankelijke positie1. De examencommissie is in het bijzonder belast met de 
kwaliteitsborging van de toetsing, de examinator met de beoordeling van de prestaties van de 
student.  Zij fungeren als “countervailing power” ten opzichte van het management2, dat immers 
met meer belangen rekening heeft te houden (studenttevredenheid, organisatie).   
Het algemeen overstijgend belang dat betrokkenen verbindt is gelegen in de kwaliteit van het 
getuigschrift en de maatschappelijke waarde hiervan. Die mag niet ter discussie staan. Dit is 
uiteindelijk ook in het belang van de student. 

Daarnaast kan de student beroep aantekenen tegen een beoordeling. Dit wordt behandeld door het 
College van Beroep voor de Examens (CBE), dat eveneens een onafhankelijke positie heeft en een 
bindende uitspraak doet. 
 

Herziening van de beoordeling tijdens of na inzage door de examinator 
 
Een examinator is bevoegd bij of na inzage het cijfer te herzien als daar aanleiding toe is. Dit kan als 
er bijvoorbeeld een fout is gemaakt in de puntentelling, of hij een gegeven antwoord van een 
student niet (volledig) juist heeft beoordeeld.  De student kan hierop attenderen. In de praktijk leidt 
dat tot een onduidelijke grens met de situatie waarin een student feitelijk geacht wordt beroep in te 
stellen. Als richtlijn kan worden gehanteerd dat als de herziening mede het initiatief van de 
examinator is, en dit neerkomt op een correctie van zijn bevindingen, dit niet als beroep wordt 
aangemerkt. Als er sprake is van een formeel verzoek van de student, en/of dit aspecten betreft die 

Beoordeling niet juist,
en dan?
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de examinator niet mag aanpassen (bezwaar tegen formulering van een vraag, tegen de cesuur), 
wordt geadviseerd de student direct naar de beroepsprocedure bij het Loket BBK te verwijzen. Als 
de student zich direct tot de examencommissie richt, is er sprake van een doorzendplicht3. 
 
De achtergrond hiervan is dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in diverse 
uitspraken heeft aangegeven dat een (verkapte) bezwaarprocedure - de student wendt zich direct 
tot het orgaan dat het besluit heeft genomen met een verzoek het besluit te herzien – niet past 
binnen de wettelijke kaders en de beroepsprocedure moet worden gevolgd4. 

 

Richtlijnen en aanwijzingen examencommissie 
 

De examencommissie is bevoegd tot het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen. Onder 
aanwijzing wordt verstaan het verstrekken van beoordelingsnormen aan de examinator. Dit is een 
eigen bevoegdheid binnen de kaders van de geldende Onderwijs- en Examenregeling die in de wet 
verder niet wordt beperkt5. In het Reglement Examencommissies HvA is opgenomen dat de 
examencommissie besluiten neemt op grond van landelijke wet- en regelgeving, hogeschool-, 
faculteits- en opleidingsregels en in het algemeen rechtsbewustzijn levende beginselen van 
behoorlijk bestuur6. Daar dient de examencommissie zich dus rekenschap van te geven bij de 
uitoefening van haar bevoegdheden. Dit komt in de motivering van een besluit of aanwijzing tot 
uitdrukking. 

*Aanpassen cijfers 
De examencommissie is niet bevoegd zélf een beoordeling te geven of te wijzigen7, maar kan via het 
verstrekken van aanwijzingen wel feitelijk een reeds gegeven beoordeling laten aanpassen. De 
motivering is steeds gelegen in de kwaliteitsboring van de tentamens en examens. Aanwijzingen die 
leiden tot bijstellen van de beoordeling zijn b.v.: 
-schrappen van één of meer vragen; 
-instructies over toepassing van een antwoordmodel; 
-aanpassen van de cesuur; 
-een second opinion toekennen8. 

* GR boordeling 
De examencommissie kan ook een verdergaande aanwijzing geven, en het tentamen van een 
student met een GR laten beoordelen, of het volledige tentamen ongeldig verklaren en met een GR 
laten beoordelen, omdat niet in kan worden gestaan voor de kwaliteit van de toetsing. Het is dan in 
de regel niet mogelijk om in te staan voor de betrouwbaarheid van de tentamens. Dit kan zich 
voordoen bij alle tentamenvormen, maar de noodgedwongen snelle invoering van online 
tentaminering, met de inzet van Proctoring, heeft geleid tot veel vragen op dit gebied als achteraf 
bleek dat er problemen waren in de uitvoering van het tentamen, waardoor dit anders liep dan werd 
beoogd. 
De problemen kunnen gelegen zijn in omstandigheden aan de zijde van de student, maar ook in 
omstandigheden aan de zijde van de opleiding.  Zo heeft het CBE beroepen in individuele situaties 
tegen een GR-beoordeling ongegrond verklaard, waarbij de omstandigheden varieerden van het 
gebruik van koptelefoons of oortjes, bezoeken van websites maar ook uploadproblemen waar de 
student niets aan kon doen9. 

De examencommissie kan ook het volledige tentamen ongeldig verklaren omdat de kwaliteit 
onvoldoende geborgd is. Dit is uitdrukkelijk bevestigd door het CBHO in een zaak waar het tentamen 
achteraf ongeldig was verklaard omdat de vragen op een externe site waren gepubliceerd10.   
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Bevoegdheden examencommissie bij (vermoeden van) fraude 
 
De examencommissie heeft daarnaast specifieke bevoegdheden indien er sprake is of kan zijn van 
fraude. Deze bevoegdheden kunnen betrekking hebben op de individuele student, maar ook op het 
gehele tentamen.  
Indien er een vermoeden is van fraude door een individuele student dient de procedure zoals 
beschreven in de OER te worden gevolgd. Dit kan leiden tot het ongeldig verklaren van het tentamen 
met beoordeling FR. Hoewel bij de term fraude vaak aan opzet wordt gedacht, is opzet geen vereiste 
voor het aannemen van fraude. Het per ongeluk gebruiken van een boek met (verboden) 
aantekeningen of opzetten van een koptelefoon in strijd met de instructies volstaat11. 
Ook hoeft fraude niet boven elke twijfel bewezen te zijn. Dat er resultaten zijn die redelijkerwijs niet 
door toeval verklaard kunnen worden, is voldoende12. 
Indien er een redelijk vermoeden van fraude bestaat, en niet inzichtelijk is tot welke student of 
studenten dit zich beperkt (b.v. als tentamenantwoorden vooraf zijn bemachtigd door studenten) 
kan het volledige tentamen ongeldig worden verklaard13. Er kan dan evenmin worden ingestaan 
voor de kwaliteit van de tentaminering omdat niet duidelijk is in hoeverre de uitslag van de 
deelnemers is beïnvloed. De examencommissie dient dit besluit binnen 4 weken nadat zij bekend 
was met het vermoeden te nemen. 

 

De student gaat in beroep 
 

De student kan beroep instellen tegen een (eind)beoordeling. Als verweerder treedt de 
examencommissie op. Deze laat zich zonodig informeren of bijstaan door de examinator, afhankelijk 
van de inhoud van het beroep.  
Het CBE richt zich bij de behandeling van beroep tegen beoordelingen op, en beoordeelt niet het 
“kennen en kunnen” van de student14. Het CBE kan wel nagaan of aan de formele voorschriften is 
voldaan, of de beoordelingsprocedure juist is gevolgd en dat de beoordeling zorgvuldig tot stand is 
gekomen. Het CBE is niet bevoegd een cijfer aan te passen. Een gegrond beroep leidt tot een nieuwe 
beoordeling door een examinator. 
De student kan geen beroep instellen tegen de aanwijzing aan de examinator, die betreft immers 
geen besluit jegens de student. De student stelt dan uiteindelijk beroep in tegen de beoordeling van 
het tentamen.  

 

Geen beroep mogelijk tegen de beoordeling van een deeltentamen 
 
Het CBHO heeft in diverse uitspraken15 bevestigd dat er geen beroep open staat tegen de 
beoordeling van een deeltentamen. De definitie in de OER van deeltentamens sluit hierbij aan. Ook 
worden studenten hier via het beroepsformulier van het Loket BBK  op gewezen.  
De studenten kunnen (pas) tegen de eindbeoordeling van een vak beroep instellen. Hierom wordt 
aan examencommissies verzocht om de student hierover te informeren als de aanwijzing strekt tot 
een GR -beoordeling van een deeltentamen. 
Tevens impliceert dit dat de procedures in SIS zodanig moeten zijn ingericht dat ook bij GR-
beoordeling (en ook bij NV) er een eindbeoordeling voor het vak volgt. 
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1  Zie Handreiking Examencommissies 2021, VH, o.a. blz.12, 26. 
2  Zie Handreiking Examencommissies 2021, VH, o.a. blz.17. 
3  Reglement Examencommissies HvA, art. 14 lid 1. 
4  O.a. CBHO 2019/081, 2019/077, 2017/102, 2015/280, 2015/231 en 2014/117/CBE 
5  Juridische aspecten van toetsing, beoordeling en examinering, P. Huisman e.a., blz. 47 

en Handreiking Examencommissies 2021, VH, blz. 46. 
Reglement Examencommissies HvA, art. 8 lid 2 sub b. 

6  Reglement Examencommissies HvA, ar. 8 lid 3. 
7  Zie Handreiking Examencommissies 2021, VH, o.a. blz32, 34. Tenzij uitvoering is gegeven aan art. 7.10 lid 2 

WHW en het examen tevens een eigen onderzoek (en dus een beoordeling) door de examencommissie 
bevat. Dit kom binnen de HvA niet voor. 

8  Bv. CBHO 2017/099, 2015/163. 
9  De relevante CBE uitspraken zijn gepubliceerd op de JZ site. 
10  CBHO 2016/107. 
11  CBHO 2014/244, CBE 2021-002442. 
12  CBHO 2020/101, 2020/094, 2019/113, 2017/039.5. 
13 Reglement examencommissies HvA art. 12 lid 1. 
14  Conform Art. 8:4 lid 3 AWB: Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit:  

b. inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is 
geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, 
beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing> 
O.a. CBHO 2020/169, 2020/059, 2020/043, 2020/088. 

15   O.a. CBHO 2020/027.5, 2014/173, 2013/083. 
 
CBHO uitspraken zijn te vinden op de website van het CBHO 

https://jz.mijnhva.nl/nl/Uitspraken-CBE/Beoordeling-tentamen/Paginas/CBE-beoordeling-online%20en%20proctoring.aspx
https://jz.mijnhva.nl/nl/Uitspraken-CBE/Fraude-plagiaat/Paginas/CBE-fraude-online-en-proctoring.aspx
https://www.cbho.nl/zaken/voortgang-van-de-zaken
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