REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP EXAMENS
VMBO – HAVO – VWO van het MINKEMA COLLEGE
Het College van Bestuur van het Minkema College, in dezen vertegenwoordigd door de directeurbestuurder;
Gelet op de bepalingen van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO, art. 5, lid 4
STELT
voor de onder zijn bevoegd gezag staande scholen voor voortgezet onderwijs het volgende
Reglement voor de Commissie van Beroep voor de examens vast.
Artikel 1
Begrippen
Bevoegd gezag:
College van Bestuur:
Commissie:
Kandidaat:
Directeur:
Rector:
De Examencommissie:

Examen:

Reglement:
De Wet:

Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs
In Woerden en omstreken;
het bestuur van de Stichting voor openbaar onderwijs voor
Woerden en omstreken;
de Commissie van Beroep voor de examens als bedoeld in art. 5,
lid 4 van Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO;
leerling die gebruik maakt van de door het Minkema College te
Woerden geboden examenvoorzieningen;
directeur van de vmbo-school onder het bevoegd gezag van het
Minkema College Woerden;
rector van de havo/vwo-school onder het bevoegd gezag van het
het Minkema College Woerden;
de door de school ingestelde commissie ten behoeve van de
organisatie en het afnemen van de examens voor de door de school
verzorgde opleiding;
onderzoek of de kandidaat voldoet aan de gestelde eindtermen van
de van de opleiding; het examen kan bestaan uit afzonderlijke
onderdelen.
het reglement van de commissie van beroep voor de examens
de Wet op het Voortgezet Onderwijs

Artikel 2
Samenstelling commissie
1. De commissie bestaat uit drie leden, te benoemen door het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur benoemt een plaatsvervangend lid.
3. De leden en het plaatsvervangende lid worden benoemd voor een termijn van drie jaar en
zijn opnieuw benoembaar.
4. Wanneer behandeling noodzakelijk is én een van de leden niet aanwezig kan zijn, roept het
bevoegd gezag de vervanger op.
5. Het College van Bestuur benoemt de voorzitter.
6. De commissie wijst uit haar midden een secretaris aan.
7. Een zitting van de commissie kan pas plaatshebben bij aanwezigheid van de voltallige
commissie.

Artikel 3
Wraking en verschoning
1. De leden van de commissie kunnen worden gewraakt:
a. indien ze aan de kandidaat dan wel aan degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, in
bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad;
b. in andere gevallen, waarin de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
2. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden van de commissie een verzoek tot
verschoning indienen.
3. Over de wraking en/of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de
commissie beslist.
4. Na wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op.
Artikel 4
Bevoegdheid
1. De commissie is bevoegd, kennis te nemen van een door een kandidaat ingesteld beroep dat zich
richt tegen een met betrekking tot de kandidaat genomen beslissing door de directeur of rector als
bedoeld in artikel 5.
2. Indien de commissie zich ambtshalve onbevoegd verklaart, stelt zij de kandidaat hiervan
onverwijld op de hoogte.
Artikel 5
Het beroep kan worden ingesteld tegen de navolgende besluiten:
1. Het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal
examen ten gevolge van een of meerdere onregelmatigheden m.b.t. het eindexamen of
aanspraak op ontheffing of afwezigheid zonder geldige reden.
2. Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het
schoolexamen of het centraal examen.
3. Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het
schoolexamen of het centraal examen.
4. Het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een
hernieuwd examen in door de directeur of rector aan te wijzen onderdelen.
Artikel 6
Niet ontvankelijk is het beroep wanneer het gaat om:
1. De objectiviteit van de beoordeling.
2. Besluiten tot vaststelling van data of inhaaldata.
3. Besluiten tot vaststelling van de termijn, waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt.
4. De wijze van afnemen van het examen.
5. Besluiten tot vaststelling van het gewicht, dat aan de onderdelen van het schoolexamen
moet worden toegekend.
6. Niet tijdig instellen van het beroep.
Artikel 7
Beroepschrift
1. Het beroep wordt binnen vijf werkdagen nadat de beslissing door de directeur of rector
schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie ingediend.
2. Het postadres van de commissie is ‘Commissie van Beroep Examens Minkema College,
postbus 2120, 3440 DC te Woerden’.
3. Het beroepschrift houdt in:
a. naam en adres van de indiener
b. handtekening van de indiener
c. datum van indiening

d. omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingesteld
e. gronden van het beroep.
Bij het beroepschrift wordt een kopie van de bestreden beslissing gevoegd.
Artikel 8
Onderzoek
1. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.
2. Zij stelt, wanneer dit wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, bij haar beslissing vast, op
welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of
gedeeltelijk af te leggen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van het onderhavig
reglement.
3. De commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen.
4. Alvorens tot een uitspraak te komen hoort de commissie in ieder geval:
a. de directeur of rector
b. de kandidaat
5. De kandidaat kan zich ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door een door hem
aan te wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan.
6. De voorzitter van de examencommissie en de examinatoren verstrekken aan de commissie
de inlichtingen die zij voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt.
Artikel 9
Werkwijze en besluitvorming
De commissie regelt, met inachtneming van hetgeen is vastgelegd in deze regeling, haar
eigen werkwijze. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen in een voltallige
vergadering.
Artikel 10
Uitspraak
1. De commissie kan het bij haar ingestelde beroep:
- niet-ontvankelijk verklaren (zie artikel 6);
- ongegrond verklaren;
- gegrond verklaren.
2. De commissie deelt haar beslissing binnen vijf werkdagen na het sluiten van het onderzoek mee
aan de kandidaat, de ouders, voogd(en) of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is,
aan de directeur en aan de inspectie, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk.
3. De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak heeft plaats binnen twee weken na ontvangst van
het beroepschrift, tenzij de commissie deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste
twee weken.
4. In de schriftelijke uitspraak wordt vermeld:
a. De samenstelling van de commissie.
b. Wie zijn gehoord.
c. De hoofdpunten die zijn besproken.
d. De motivering van haar beslissing.
e. De uitspraak.
5. De uitspraak van de commissie is voor alle betrokkenen bindend.
6. Een afschrift van deze uitspraak wordt toegezonden aan de inspectie.

Artikel 11
Vernietiging
1. Indien de commissie het bij haar ingestelde beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing
waartegen beroep is ingesteld geheel of gedeeltelijk.
2. De commissie kan bepalen dat het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen
onder door de commissie te stellen voorwaarden.
3. De betreffende examencommissie voorziet opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak
van de commissie. De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen.
Artikel 12
Voorlopige voorziening
In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, kan
deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de
voorzitter van de commissie een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek,
na de voorzitter van de betreffende examencommissie te hebben gehoord.
Artikel 13
Herziening
Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van elk van beide partijen
plaatshebben op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend
waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
Artikel 14
Wijziging en aanvulling reglement
Het reglement kan met inachtneming van de bepalingen van de betreffende wet en/of regelgeving
door het College van Bestuur worden gewijzigd en aangevuld.
Onverminderd het bepaalde in het reglement van de WMS legt het bestuur een voorstel tot wijziging
en/of aanvulling van het reglement voor advies voor aan de commissie van beroep.
Artikel 16
Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur, de commissie
gehoord hebbende.

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Commissie van Beroep Examens VMBO-HAVOVWO van het Minkema College. Zij treedt in werking op de dag na besluitvorming in het College van
Bestuur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.d. 2 juli 2015

H. Heethuis,
directeur-bestuurder

