
Inzage examenwerk centraal examen 

Iedere eindexamenkandidaat heeft recht op inzage van zijn/haar gemaakte examenwerk. Hieronder 

wordt kort de procedure beschreven onder welke voorwaarden het werk van het centraal examen 

kan worden ingekeken.  

Voor kandidaten, die een herexamen hebben aangevraagd, is het mogelijk om op donderdag 11 juni 

2020 van 15.00 – 17.00 uur hun gemaakte werk in te zien teneinde beter voorbereid te zijn op het 

herexamen. Daartoe dienen ze een schriftelijk verzoek in bij de examensecretaris, uiterlijk op 

donderdag 11 juni 2020 om 12.00 uur (h.wiegant@ashramcollege.nl). 

Bij het inzien zullen de 1e correctoren (vakdocenten, die het werk hebben beoordeeld) niet aanwezig 

zijn.  

De volgende regels gelden voor het inzien: 

 De kandidaat mag een opgavenformulier van het betreffende examen mee de zaal innemen. 

 Verder mag er geen papier de zaal in worden genomen; de school stelt papier ter 

beschikking om aantekeningen op te maken. 

 Er mag geen telefoon o.i.d. mee in de zaal worden genomen. 

 Er mag niet op het examenwerk worden geschreven, dus alleen potloden meenemen de zaal 

in. 

 Er kunnen geen inhoudelijke vragen worden gesteld over de beoordeling. 

De bedoeling van het inkijken is het voorbereiden op het herexamen; indien een kandidaat meent 

dat er een fout is gemaakt bij de correctie, dan geldt de onderstaande procedure: 

 De kandidaat zet de argumenten op papier en stuurt dit document naar de directeur. 

 Op verzoek van de directeur kijkt de 1e corrector op grond van de genoemde argumenten of 

een aanpassing van de score aan de orde is. 

 De 1e corrector overlegt met de 2e corrector. 

 De score wordt al dan niet aangepast. 

 De kandidaat wordt hiervan door de directeur in kennis gesteld. 

NB. Overigens bestaat de mogelijkheid dat een verzoek om het werk opnieuw te beoordelen ook 

kan leiden tot een lager cijfer dan in eerste instantie toegekend! 
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