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Reglement commissie van beroep Onderwijsgroep Oost-Brabant 

Bijlage examenreglement 

 

Conform artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO kan de directeur een maatregel nemen 

indien een kandidaat ten aanzien van enig deel van het eindexamen of deeleindexamen 

aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of zonder geldige reden afwezig is. De 

kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de commissie van 

beroep. Hoe een kandidaat in beroep kan gaan en de werkwijze van de commissie van 

beroep is beschreven in dit reglement.   

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

bevoegd gezag het bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant 

school de vestigingen van Commanderij College, Jan van Brabant 

College of Willibrord Gymnasium 

eindexamenbesluit het Eindexamenbesluit VO 

eindexamen een examen in het geheel van de voor het desbetreffende 

eindexamen voorgeschreven vakken 

Commissie  de commissie van beroep als bedoeld in artikel 5 lid 4 van 

het Eindexamenbesluit  

voorzitter de voorzitter van de commissie van beroep 

kandidaat ieder door het bevoegd gezag tot het eindexamen of 

deelexamen toegelaten persoon die tegen een beslissing 

van de directeur in beroep komt bij de Commissie van 

Beroep 

directeur/rector de schoolleider in de zin van artikel 32, lid 2, van de Wet 

op het voortgezet onderwijs  

examinator degene die is belast met het afnemen van het examen in 

een vak  

examencommissie de commissie die de kandidaat het eindexamen afneemt  

reglement het reglement van de commissie van beroep 

 

Artikel 2: Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit drie leden, te weten: 

- de heer Bakx 

- de heer Mathijssen 

- de heer Van Genugten 

2. De commissie van beroep is ingesteld door het bevoegd gezag van de school.  

 

Artikel 3: Beroepstermijn 

1. De kandidaat dient zijn beroep binnen vijf dagen, nadat de beslissing van de directeur 

schriftelijk aan de kandidaat is bekendgemaakt, in te stellen bij de commissie van 

beroep. Voorafgaand aan het instellen van beroep kan de kandidaat een afspraak 

maken met de directeur voor een mondelinge toelichting op de beslissing. 
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Instellen van beroep kan door een email te sturen naar:  

contact@onderwijsgroepoostbrabant.nl ter attentie van de commissie van beroep.  

2. 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 vijf dagen.  

 

Artikel 4: Onderzoek 

1. De commissie kan al dan niet op verzoek getuigen of deskundigen horen.  

2. Alvorens tot een uitspraak te komen hoort de commissie in ieder geval:  

- de voorzitter van de examencommissie; 

- de betrokken examinatoren; 

- de directeur; 

- de kandidaat.  

3. De (minderjarige) kandidaat laat zich gedurende het onderzoek van de commissie 

bijstaan door een meerderjarig persoon (bij voorkeur de wettelijk vertegenwoordiger).  

4. De commissie betrekt in haar onderzoek de aan de kandidaat toegezonden 

mededeling.   

 

Artikel 5: Besluitvorming 

1. De commissie beslist binnen twee weken na ontvangst op het beroep. De commissie 

kan de termijn met redenen omkleed met ten hoogste twee weken verlengen. 

2. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, voor zover mogelijk in 

een voltallige vergadering. Zij zijn echter slechts van kracht indien ze worden 

genomen door ten minste twee leden die de zaak hebben behandeld.  

3. Nemen niet meer dan twee personen aan de besluitvorming deel, dan kunnen 

besluiten slechts worden genomen met eenparigheid van stemmen.  

 

Artikel 6: 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 

ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan 

degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich richt, de onderwijsinspecteur en 

aan de 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 7: Wijzigingen en aanvulling reglement 

1. Het reglement kan met inachtneming van de bepalingen van het eindexamenbesluit 

door het bevoegd gezag worden gewijzigd en aangevuld.  
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2. Ongeacht 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 examencommissies van de scholen.  

3. Deze regeling treedt in werking op 01-03-2022.  

 

 

 

 

 

 

   


