Commissie van Beroep
inzake onregelmatigheden eindexamen
Drienerparkweg 16, Hengelo
Postbus 864, 7550 AW Hengelo
telefoon 074-2455555

Regeling van beroep inzake onregelmatigheden eindexamen
1.

Er is een commissie, ingesteld door het bestuur van de Stichting Carmelcollege, die de naam
draagt: “Commissie van beroep inzake onregelmatigheden eindexamen” hier verder genoemd “de
Commissie”.
Deze Commissie functioneert ten behoeve van de scholen van bovengenoemde stichting,
alsmede ten behoeve van de in artikel 13 met name genoemde scholen staande onder
bestuur van andere rechtspersonen die deze Commissie als beroepsinstantie voor het
aangegeven doel heeft aanvaard.

2.

Bij de Commissie kan een examenkandidaat in beroep gaan tegen een beslissing van de
schoolleider of zijn gemandateerde betreffende:
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 eindverantwoordelijke schoolleider of zijn gemandateerde aan
te wijzen onderdelen.
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer
onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak
van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie.

3.

De Commissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid (oud)rector c.q. directeur van een
school is (geweest) en één lid jurist is.
Eén van deze drie leden vervult in onderling overleg het voorzitterschap. De Commissie regelt
haar eigen werkwijze.
In geval van beroep tegen een beslissing als bedoeld in artikel 2 sub a, kan de Commissie
bestaan uit de voorzitter en één lid.
Aan de Commissie is door het in artikel 1 genoemde bestuur een secretaris toegevoegd, deze
heeft een adviserende stem.

4.

De Commissie is bevoegd te oordelen over de juistheid van beslissingen als bedoeld in artikel 2
voor zover een eindexamenkandidaat tegen deze beslissing beroep heeft ingesteld.

5.

Van de Commissie maken geen personen deel uit die werkzaam zijn aan de school waarvan de
examenkandidaat die beroep heeft ingesteld leerling is.

6.

Om tot een oordeelsvorming te komen is de Commissie, in geval het om een beslissing als
genoemd onder artikel 2 sub b, 2 sub c, 2 sub d gaat, verplicht de partijen mondeling te horen
en zich te informeren over het verweer van de wederpartij. Ingeval van een beslissing als
genoemd onder artikel 2 sub a kan de Commissie de partijen schriftelijk om hun lezing van het
gebeurde vragen. Tevens is de Commissie bevoegd alle verdere schriftelijke en mondelinge
informaties in te winnen die zij in verband met haar werkzaamheden van belang acht.
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7.

De Commissie legt haar bevindingen vast in een proces-verbaal en doet binnen twee weken
nadat het beroep is ingesteld schriftelijk uitspraak onder vermelding van de gronden waarop haar
uitspraak berust. Deze termijn van twee weken kan met redenen omkleed met ten hoogste twee
weken worden verlengd.
Ingeval de Commissie tot de bevinding komt dat een beslissing als genoemd in artikel 2b, 2c en
2d van de eindverantwoordelijk schoolleider of zijn gemandateerde onjuist moet worden geacht,
houdt de uitspraak tevens in:
- dat de examenkandidaat alsnog tot verdere deelneming aan het schoolexamen en/of
centraal examen moet worden toegelaten; of
- dat het schoolexamen alsnog geldig moet worden verklaard; of
- dat de examenkandidaat het diploma en de cijferlijst alsnog moeten worden uitgereikt.

8.

Een besluit als bedoeld in artikel 2 brengt de eindverantwoordelijk schoolleider van de school of
zijn gemandateerde, bij brief ter kennis van de betrokken kandidaat en diens ouders, voogden of
verzorgers en zendt daarvan een afschrift aan het schoolbestuur en aan de met het toezicht op
de school belaste inspecteur.
In deze brief vermeldt hij tevens de motieven van de genomen beslissing en de termijn
waarbinnen tegen deze beslissing in beroep kan worden gegaan bij de Commissie van beroep
inzake onregelmatigheden eindexamen (tevens adres vermelden).

9.

Een beroep moet door de examenkandidaat binnen vijf dagen nadat de beslissing te zijner kennis
is gebracht, schriftelijk bij brief worden ingesteld, geadresseerd aan:
Commissie van Beroep inzake onregelmatigheden eindexamen, Postbus 864, 7550 AW Hengelo
(O).

10.

Hangende het beroep geldt de beslissing van de eindverantwoordelijk schoolleider of zijn
gemandateerde.

11.

Een afschrift van de uitspraak en de gronden waarop deze berust, zendt de Commissie zo
spoedig mogelijk aangetekend aan de betrokken kandidaat en, bij zijn minderjarigheid, aan
diens ouders, voogden of verzorgers, alsmede aan de eindverantwoordelijk schoolleider of zijn
gemandateerde van de desbetreffende school.
Eveneens zendt zij een afschrift aan het schoolbestuur en aan de met het toezicht op de school
belaste inspecteur.

12.Het schoolbestuur en daarmede ook de onder diens verantwoordelijkheid gestelde functionarissen
belast met de organisatie of het afnemen van het eindexamen onderwerpen zich aan de
uitspraak van de Commissie.
13.

Ingevolge het bepaalde in artikel 1, tweede volzin functioneert de Commissie mede ten behoeve
van:
- Christelijke Scholengemeenschap Het Noordik, Noordikslaan 68, 7602 CG te Almelo;
- Christelijke Scholengemeenschap Reggesteyn, Noetselerbergweg 20, 7441 BK Nijverdal.

