Reglement van de
Commissie van Beroep
welke is ingesteld op grond van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO en VBO

Beste leerling,

Bij onregelmatigheden tijdens het examen is de schoolleiding gehouden passende maatregelen te nemen.
Een en ander is geregeld in het examenreglement.
Het besluit van de schoolleiding zal zorgvuldig genomen worden waarbij de belangen van de leerlingen,
de gepleegde feiten en de billijkheid van de straf worden afgewogen. Tegen een besluit van de
schoolleiding kan bezwaar gemaakt worden.
Indien de school naar de mening van de belanghebbende onvoldoende ingaat op een bezwaar kan de
belanghebbende tegen een besluit van de schoolleiding in beroep gaan bij de externe commissie van
beroep.
In dit reglement is aangegeven hoe de gang van zaken is naar de commissie van beroep, waar de commissie
wel en niet over kan besluiten, de samenstelling van de commissie, etc..
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Artikel 1: Algemene bepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.

bevoegd gezag

: de rector-bestuurder van het ds. Pierson College

b.

school

: ds. Pierson College

c.

eindexamenbesluit

: het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.m.a.v.o.-v.b.o.

d.

eindexamen

: een examen in het geheel van de voor het
desbetreffende eindexamen voorgeschreven
vakken;

e.

Commissie

: de Commissie van Beroep als bedoeld in
artikel 5 lid 4 van het Eindexamenbesluit

f.

voorzitter

: de voorzitter van de Commissie van Beroep

g.

kandidaat

: iedere door het bevoegd gezag tot het
eindexamen of deeleindexamen toegelaten
persoon die tegen een beslissing van de
rector-bestuurder in beroep komt bij de Commissie van
Beroep

h.

rector -bestuurder

: de schoolleider in de zin van artikel 32, lid 2,
van de Wet op het voortgezet onderwijs.

i.

examinator

: degene die is belast met het afnemen van

j.

examencommissie

: de commissie die de kandidaat het

k.

medezeggenschapsraad

: de op grond van de Wet medezeggenschap

het examen in een vak
eindexamen afneemt
onderwijs 1992 aan de school verbonden
raad
l.

medezeggenschapsreglement

: het door het bevoegd gezag met toepassing
van de Wet Medezeggenschap Onderwijs
voor de school vastgestelde reglement

m. reglement

: het reglement van de Commissie van
Beroep.

Artikel 2: Bevoegdheid
1.

De Commissie is bevoegd kennis te nemen van een ingesteld beroep dat zich richt tegen een beslissing
van de voorzitter van de eindexamencommissie, een beslissing van de examencommissie, een beslissing
van de rector-bestuurder en een beslissing van de rector-bestuurder en de betrokken examinator(en)
betreffende:
- het zich schuldig maken of gemaakt hebben aan enige onregelmatigheid ten aanzien van een
aanspraak op vrijstelling;
- het zich schuldig maken of gemaakt hebben aan enige onregelmatigheid ten aanzien van enig deel van
het schoolonderzoek of het centraal schriftelijk examen;
- het zonder geldige reden afwezig zijn.

2.

Indien de Commissie zich ambtshalve onbevoegd verklaart stelt zij de kandidaat hiervan onverwijld
schriftelijk op de hoogte.
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Artikel 3: Samenstelling Commissie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Commissie bestaat uit 3 leden en drie plaatsvervangende leden.
De leden van de Commissie worden benoemd door de rector-bestuurder van het ds. Pierson College.
Voor (her)benoeming van de leden van de Commissie is de instemming van de
medezeggenschapsraad vereist.
Niet tot lid van de Commissie kunnen worden benoemd een rector-bestuurder, personeelsleden van de
school en leerlingen.
De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.
De leden van de Commissie treden na 3 jaar af en zijn terstond herbenoembaar. Herbenoeming kan
maximaal twee maal plaatsvinden.

Artikel 4: Wraking en verschoning
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elk van de leden van de Commissie die de zaak behandelt, kan op verzoek van de kandidaat of
degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt worden gewraakt:
a. indien ze aan de kandidaat dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt in
bloedverwantschap of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad;
b. in andere gevallen, waarin daarvoor ernstige redenen bestaan.
Het verzoek geschiedt schriftelijk en is gemotiveerd. Na aanvang van het onderzoek ter zitting kan het ook
mondeling geschieden.
Het lid wiens wraking is verzocht, kan in de wraking berusten.
De verzoeker en het lid wiens wraking is verzocht worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.
In gevallen als bedoeld in lid 1 kan elk van de leden van de Commissie verzoeken zich te mogen
verschonen. Het tweede tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Over de wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de Commissie
beslist.
Bij wraking of verschoning treedt een ander lid op.

Artikel 5: Beroepschrift
Het beroep wordt binnen 3 dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk
bij de Commissie ingesteld.
Het beroep met betrekking tot enig deel van het schoolexamen moet ten laatste vijf dagen voor de aanvang van het
centraal schriftelijk examen zijn aangemeld, onverminderd de beroepstermijn van 3 dagen.

Artikel 6: Zitting
1.
2.
3.

De zitting vindt plaats zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van het
beroepschrift.
De voorzitter bepaalt de plaats, de dag en het uur van de zitting.
De zitting is openbaar tenzij de Commissie, al dan niet op verzoek, anders beslist.
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Artikel 7: Onderzoek:
1.
2.

De Commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen.
Alvorens tot een uitspraak te komen hoort de Commissie in ieder geval:
de voorzitter van de examencommissie;
de betrokken examinator(en);
de directeur-bestuurder;
de kandidaat.
3. De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een door hem aan te wijzen
meerderjarige persoon laten bijstaan.
4. De Commissie betrekt in haar onderzoek de aan de kandidaat toegezonden mededeling en het
eventueel opgemaakte proces-verbaal.

Artikel 8: Besluitvorming
1.

2.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zover mogelijk in een
voltallige vergadering. Zij zijn echter slechts van kracht indien ze worden genomen door ten minste 2
leden die de zaak hebben behandeld.
Nemen niet meer dan 2 personen aan de besluitvorming deel, dan kunnen besluiten slechts worden
genomen met eenparigheid van stemmen.

Artikel 9: Uitspraak
1. De Commissie kan het bij haar ingestelde beroep:
- niet-ontvankelijk verklaren;
- ongegrond verklaren;
- gegrond verklaren.
2. De Commissie deelt haar beslissing onverwijld mede aan de kandidaat, aan de ouder(s), voogd(e)n of
verzorger(s) van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan degene(n) tegen wiens beslissing het
beroep zich richt, de onderwijsinspecteur en aan de rector-bestuurder, zo mogelijk mondeling en in
ieder geval schriftelijk.
3. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats binnen 14 dagen na ontvangst van
het beroepschrift. De Commissie kan met redenen omkleed besluiten, deze termijn met ten hoogste 14 dagen
te verlengen.
4. In haar schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing en stelt daarbij zo nodig vast
op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of
gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen.
5. De uitspraak van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend.

Artikel 10: Wijziging en aanvulling reglement
1. Het reglement kan met inachtneming van de bepalingen van het eindexamenbesluit door het bevoegd
gezag worden gewijzigd en aangevuld.
2.

Onverminderd het bepaalde in het medezeggenschapsreglement, legt het bevoegd gezag een voorstel
tot wijziging en /of aanvulling van het reglement voor advies voor aan de Commissie en aan de
vergadering van de docenten die in het desbetreffende jaar als examinator fungeren.
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Bijlage: overweging en benoeming van de leden

Overweging
Het verdient de voorkeur dat in de commissie personen zitting hebben die bekend zijn met het reilen en zeilen
van een schoolorganisatie en kennis hebben van relevante regelingen op het gebied van de examens in het
voortgezet onderwijs. Omdat het de laatste jaren niet is voorgekomen dat beroepszaken zich binnen onze
school afspelen en het niet waarschijnlijk is dat dit in de toekomst wel zal geschieden is het niet wenselijk dat
een commissie zich eerst moet oriënteren en inlezen op de materie. Naast zorgvuldigheid is snelheid
noodzakelijk omdat in de meeste gevallen beslissingen moeten worden genomen die geen uitstel dulden.
Bijvoorbeeld in verband met de korte tijdspanne tussen schoolexamen en centraal schriftelijk eindexamen.
De directies van het ds. Pierson College in ’s-Hertogenbosch en van het Christiaan Huygens College uit
Eindhoven hebben afgesproken een gelijkluidend reglement te hanteren en van elkaars expertise gebruik te
maken om de commissie te bemensen. De samenstelling van de commissie is als volgt:
Een conrector of locatiedirecteur;
Een afdelingsleider VWO, HAVO of VMBO, afhankelijk van de afdeling waarin de kandidaat zit;
Een jurist.
De jurist neemt in alle voorkomende gevallen zitting in de commissie.
Dit reglement is opgesteld naar een voorbeeld van regeling Besturenraad PCO, Voorburg, maart
2003

Benoeming van de leden
Op grond van artikel 3 van dit reglement benoemt de directie van het ds. Pierson College onderstaande personen
met ingang van 1 maart 2019 als leden en plaatsvervangend leden van de Commissie van Beroep van het ds.
Pierson College:
dhr. A. Gerritsen (locatiedirecteur), dhr. R.J. Lutken (locatiedirecteur), mw. K. Heesakkers (VWO), mw. E. van Esch
(HAVO), dhr. F. van der Meeren (VMBO). Dit zijn personeelsleden verbonden aan het Christiaan Huygens College.

Op grond van artikel 3 van dit reglement benoemt de directie van het Christiaan Huygens College
onderstaande personen met ingang van 1 augustus 2020 als leden en plaatsvervangend leden van de
Commissie van Beroep van het Christiaan Huygens College:
mw. T.M. van Zinnen (directeur Onderwijs & Ontwikkeling), dhr. J. van Kessel (afdelingsleider VWO), mw. V.E.M.
Bevers (afdelingsleider HAVO), dhr. W.J. IJsseldijk (afdelingsleider VMBO). Dit zijn personeelsleden verbonden
aan het ds. Pierson College.

De voorzitter is mw. Mr. H.A.M. Goijer-Janssen (juriste).
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