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Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat we leerlingen op een 

juiste manier kunnen beoordelen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. 

Dat betekent dat we verwachten dat toetsen en praktische opdrachten worden 

gemaakt volgens de richtlijnen en voorschriften die daarvoor gelden. Mocht dat niet 

het geval zijn dan is er sprake van een onregelmatigheid. Op grond van een 

onregelmatigheid kan er worden besloten dat een toets of praktische opdracht 

ongeldig wordt verklaard en opnieuw moet worden gemaakt. Bijvoorbeeld wanneer 

er tijdens een digitale toets het wifi-netwerk uitvalt. 

Als een leerling door zijn/haar toedoen het onmogelijk maakt om op een juiste 

wijze een oordeel te vormen over zijn/haar kennis, inzicht en/of vaardigheden dan 

is er sprake van fraude. Bij fraude wordt er een maatregel opgelegd.  

Wat we in de praktijk onder fraude verstaan en welke maatregelen er kunnen 

worden opgelegd, staat hieronder beschreven.  

 
Definitie van fraude 

Onder fraude wordt verstaan: ‘het handelen of nalaten van een leerling waardoor 

een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 

onmogelijk wordt.’  

 

Onder fraude verstaan we in ieder geval: 

• tijdens een toets in het bezit zijn van hulpmiddelen of bronnen die niet zijn 

toegestaan (zoals: grafische rekenmachine, mobiele telefoon en aantekeningen); 

• tijdens een toets afkijken bij een medeleerling; 

• tijdens een toets een medeleerling in de gelegenheid stellen om af te kijken; 

• tijdens een toets informatie uitwisselen die betrekking heeft op de toets; 

• voor de afname van de toets in het bezit zijn van de opgaven van de toets; 

• het aanpassen van antwoorden in de toets nadat die is ingeleverd;  

• ongeoorloofd afwezig zijn bij een toetsmoment;  

• het niet inleveren van een (praktische) opdracht voor de deadline.   

 
Plagiaat 

Plagiaat is een specifieke vorm van fraude. Onder plagiaat verstaan we: 

• het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of 

ideeën en dat door laten gaan voor eigen werk.  



Mogelijke maatregelen bij fraude  

Wanneer een medewerker een onregelmatigheid constateert dan meldt die dat bij 

de afdelingsmanager (onderbouw) of bij de examencommissie (bovenbouw). Die 

start vervolgens een onderzoek. Op grond van dit onderzoek wordt er een besluit 

genomen.  

Als er volgens de afdelingsmanager of de examencommissie sprake is van fraude 

dan zal er een maatregel worden opgelegd. Zowel de leerling als de ouders worden 

hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Wat de mogelijke maatregelen zijn bij fraude staat hieronder beschreven voor de 

onderbouw (klas 1-3) en de bovenbouw (klas 4 en hoger). 

 

Onderbouw 

Een leerling die fraude pleegt krijgt eerst het cijfer 1 voor de desbetreffende toets of 

opdracht.  

Afhankelijk van de aard van de fraude is dit een vaste 1, of krijgt de leerling de 

mogelijkheid om de toets of opdracht opnieuw te maken. In dat laatste geval is het 

cijfer dat de leerling krijgt het rekenkundig gemiddelde van het cijfer van de 

opnieuw gemaakte toets of opdracht en het cijfer 1.  

 

Niet halen van een deadline bij een praktische opdracht 
Leerlingen krijgen tenminste een week van tevoren te horen wanneer een 

praktische opdracht moet worden ingeleverd. Wanneer een leerling een deadline 

niet haalt, krijgt die de mogelijkheid om deze binnen één week alsnog in te leveren. 

Er worden dan wel twee punten op het cijfer in mindering gebracht. 

Als de leerling binnen deze week de praktische opdracht wederom niet inlevert dan 

wordt het cijfer 1 toegekend.  

 

Bovenbouw 

De maatregelen in de bovenbouw staan vermeld in artikel 8 van het 

‘Examenreglement’ dat is toegevoegd aan het Programma van Toetsing en 

Afsluiting (PTA). 

De maatregelen die afhankelijk van de aard, ook in combinatie met elkaar, genomen 

kunnen worden zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 

centraal examen; 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 

toetsen van het schoolexamen of het centraal examen; 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van 

het schoolexamen of het centraal examen; 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in door de rector of directeur aan te wijzen onderdelen. 



Niet halen van een deadline bij een praktische opdracht 
(in aanvulling op artikel 8 van het Examenreglement) 

Leerlingen krijgen tenminste een week van tevoren te horen wanneer een 

praktische opdracht moet worden ingeleverd. Wanneer een leerling een deadline 

niet haalt, krijgt die de mogelijkheid om deze binnen één week alsnog in te leveren. 

Er worden dan wel twee punten op het cijfer in mindering gebracht. 

Als de leerling binnen deze week de praktische opdracht wederom niet inlevert dan 

wordt het cijfer 1 toegekend. Het profielwerkstuk valt buiten deze regeling.  

 

 
Bijzondere vorm van een onregelmatigheid 

De afdelingsmanager of de examencommissie kan besluiten om een toets achteraf 

ongeldig te verklaren wanneer er een cijfer wordt gehaald dat in positieve zin zo 

sterk afwijkt van het historisch beheersingsniveau van een leerling dat het 

onwaarschijnlijk is dat het resultaat zonder enige vorm van voorkennis over de 

inhoud van de toets en of het beoordelingsmodel tot stand is gekomen.  

 
 

In beroep gaan tegen de sanctie 

Wanneer een leerling het niet eens is met de opgelegde sanctie dan kan die in 

beroep gaan bij de rector (e.deboer@atscholen.nl).  


