Inleiding
Over de waarde van een Saxiondiploma mag geen enkele twijfel bestaan. De mogelijke toetsdiefstal
kan die waarde ondermijnen en is daarom zeer ernstig. Saxion wil kunnen blijven instaan voor de
betrouwbaarheid van toetsen en diploma’s en zal er daarom alles aan doen om de onderste steen
boven te krijgen. Tegelijk streven we ernaar zo weinig mogelijk eerlijke studenten te duperen door
toetsen ongeldig te verklaren en opnieuw af te nemen.
Het lopende politieonderzoek en een intern, aanvullend onderzoek zijn er daarom onder meer op
gericht zo precies mogelijk te achterhalen welke toetsen het betreft en welke studenten hierbij
betrokken zijn. Zo zullen we nagaan of toetsen op een correcte en eerlijke wijze zijn gemaakt of niet.
Als er sprake blijkt te zijn van fraude bij toetsen, zal Saxion betrokken (oud-)studenten een sanctie
opleggen.
Inkeerregeling
Als jij voorinzage hebt gehad in toetsen die deel uitmaken van jouw studiecontract, kunnen we ons
voorstellen dat je schrikt van deze aanpak. Saxion wil jou dan de kans bieden spijt te betuigen. Samen
met de examencommissies heeft het College van Bestuur daarom een inkeerregeling vastgesteld, die
individuele studenten in staat stelt toetsen alsnog op rechtmatige wijze af te ronden.
De inkeerregeling houdt in dat je de kans krijgt toetsen opnieuw te maken, als je je uiterlijk 15 april
2022 meldt bij de speciaal hiervoor ingerichte onderzoekscommissie van Saxion. Als je gebruik maakt
van de inkeerregeling voor elke toets van jouw studiecontract waarin jij voorinzage hebt gehad, zien
het College van Bestuur en de examencommissie af van verdere sanctionering.
Hieronder staat uitgelegd wat je moet doen om gebruik te maken van deze inkeerregeling en wat er
dan precies gebeurt.
1) Wanneer jij de mogelijkheid hebt gekregen kennis te nemen van toetsen of toetsvragen,
voorafgaand aan het toetsmoment, en hiervan gebruik hebt gemaakt, dan meld je dit uiterlijk
15 april 2022 bij de onderzoekscommissie via meldpunt@saxion.nl, onder vermelding van je
naam, je studentnummer en de betreffende toets(en).
2) De onderzoekscommissie zal jou persoonlijk uitnodigen voor een individueel hoorgesprek,
waarin ze je vraagt je melding toe te lichten.
3) Indien de onderzoekscommissie overtuigd is van de aannemelijkheid van jouw melding in
relatie tot de mogelijke toetsdiefstal, zal de bevoegde examencommissie de toetsuitslag(en)
zoals jij die hebt behaald voor de gemelde toets(en), ongeldig verklaren.
4) Je wordt door de examencommissie in de gelegenheid gesteld de betreffende toets(en)
opnieuw af te leggen, volgens het reguliere toetsrooster.1
Wanneer je geen - of voor slechts een deel van de betreffende toetsen - gebruik maakt van deze
regeling, en later blijkt dat jouw behaalde toetsresultaten op onrechtmatige wijze tot stand zijn
gekomen, dan zal de examencommissie een sanctie opleggen al naargelang de ernst van de fraude.
Bij ernstige fraude kan zij het College van Bestuur adviseren jouw inschrijving voor de opleiding te
beëindigen.

1

Mocht de toets inmiddels zijn geconverteerd naar een nieuwe toets, dan wordt de oude toets op je studiecontract vervangen
door de nieuwe en mag je aan de nieuwe toets deelnemen.
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Intrekken diploma
Saxion wil ook oud-studenten die een afsluitend diploma hebben ontvangen in de gelegenheid stellen
spijt te betuigen, als ze gedurende hun opleiding voorinzage hebben gehad in toetsen van hun
studiecontract. Ook voor hen geldt de inkeerregeling. In dat geval zal de examencommissie het
afgegeven diploma ongeldig moeten verklaren, waarna - na herinschrijving als student bij dezelfde
opleiding -, de betreffende toets(en) opnieuw mogen worden afgelegd, volgens het reguliere
toetsrooster2.
Wanneer je geen gebruik maakt van deze regeling, en later blijkt dat jouw behaalde toetsresultaten op
onrechtmatige wijze tot stand zijn gekomen, dan kan de examencommissie het reeds verstrekte
diploma intrekken.
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Mocht de toets inmiddels zijn geconverteerd naar een nieuwe toets, dan wordt de oude toets op je studiecontract vervangen
door de nieuwe en mag je aan de nieuwe toets deelnemen.

