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Inleiding 

De directeur of rector van een school kan, indien een leerling zich ten aanzien van een deel 
van het eindexamen aan een onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt dan wel 
zonder geldige reden afwezig is, maatregelen nemen. 

De kandidaat kan tegen een door de directeur of rector genomen maatregel in beroep gaan bij 
de commissie van beroep. Deze wordt door het bestuur ingesteld. De commissie beoordeelt of 
de beslissing van de directeur of rector over de maatregel terecht is. Zij doet dit op basis van 
ingebrachte argumenten van de leerling en de school. Wanneer de commissie van mening is 
dat de beslissing niet terecht is, verklaart de commissie het beroep gegrond en vernietigt de 
commissie de beslissing van de directeur of rector. 

Artikel 1 Algemeen 

Deze regeling verstaat onder: 

1.1 Bestuur: het College van Bestuur van de Willibrord Stichting. 

1.2 Commissie: de commissie van beroep eindexamens van de Willibrord Stichting. 

1.3 Kandidaat: de eindexamenkandidaat die in beroep is ingegaan bij de commissie en bij 
minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordiger(s). 

Artikel 2 Samenstelling commissie 

2.1 De commissie bestaat uit minstens twee leden, te benoemen door het bestuur. 

2.2 De commissie is als volgt samengesteld: 

2.2.1 een voorzitter, aan te wijzen door het bestuur; 

2.2.2 een of twee leden, bij voorkeur een directeur, rector, afdelingsleider en/of secretaris van 
de examencommissie, afkomstig van een andere school van de Willibrord Stichting dan 
waartegen het beroep is ingediend. 

2.3 De commissie wordt ondersteund door een secretaris, aan te wijzen door het bestuur. 
De secretaris maakt geen deel uit van de commissie. 

Artikel 3 Bevoegdheid en taak commissie 

3.1 De commissie is bevoegd een uitspraak te doen over een beroep dat door of namens 
een kandidaat is ingediend tegen een maatregel die de directeur of rector heeft 
opgelegd, ten gevolge van een onregelmatigheid of afwezigheid bij een deel van het 
eindexamen. 
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3.2 De commissie beslist over het beroep van een kandidaat tegen een besluit van de 
directeur of rector met betrekking tot onregelmatigheden bij de eindexamens, zoals 
bedoeld in artikel 5 Eindexamenbesluit voortgezet onderwijs. 

Artikel 4 Besluiten waartegen beroep kan worden 
ingediend  

4.1 Op grond van artikel 5 lid 2 van het Eindexamenbesluit VO kan een beroep worden 
ingediend tegen de volgende besluiten van de directeur of rector: 

4.1.1 het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal 
examen; 

4.1.2 het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van 
het schoolexamen of het centraal examen; 

4.1.3 het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen; 

4.1.4 het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een 
hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

4.2 Het beroep heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat zolang de behandeling 
van het beroep loopt, de maatregel waartegen het beroep is ingediend, van kracht blijft.  

4.3 Zolang de behandeling van het beroep loopt, kan de kandidaat deelnemen aan de in die 
periode geplande examenactiviteiten, tenzij op basis van de genomen maatregel van de 
directeur of rector de kandidaat de (verdere) deelname aan één of meer toetsen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen is ontzegd (artikel 4.1.2). 

Artikel 5 Beroep 

5.1 Het beroep dient binnen vijf werkdagen nadat de beslissing van de directeur of rector 
aan de kandidaat is bekend gemaakt, te worden ingediend bij de secretaris van de 
Commissie van Beroep Eindexamens Willibrord Stichting, Postbus 9419, 3506 GK 
Utrecht. Het beroep wordt bij voorkeur per e-mail ingediend via 
bestuur@pcouwillibrord.nl.  

5.2 Het beroep geldt als ingediend wanneer het beroepschrift is ontvangen. Het 
beroepschrift bevat in elk geval de volgende onderdelen: 

5.2.1 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de indiener; 

5.2.2 Datum dagtekening; 

5.2.3 Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht met 
vermelding van de naam van de directeur of rector die de beslissing heeft genomen; 

5.2.4 De argumenten waarop het beroep is gebaseerd. 

mailto:bestuur@pcouwillibrord.nl
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5.3 Indien het beroep niet aan deze eisen voldoet, moet de indiener dit binnen vijf 
werkdagen herstellen.  

Artikel 6 Onbevoegdheid commissie en 
ongeldigverklaring 

6.1 Wanneer de commissie niet bevoegd is om het beroep in behandeling te nemen, deelt 
de commissie dit mee aan de indiener van het beroep. De commissie verwijst de 
indiener naar een orgaan dat mogelijk wel bevoegd is om de klacht in behandeling te 
nemen.  

6.2 Het beroep wordt ongeldig verklaard als: 

6.2.1 het zonder gerechtvaardigde reden buiten de in artikel 5, lid 1 van dit reglement 
genoemde termijn is ingediend, of 

6.2.2 wanneer het betrekking heeft op:. 

a besluiten over de beoordeling van het examen; 

b besluiten over examen- of inhaaldata; 

c besluiten over de termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt; 

d de manier waarop het examen is afgenomen; 

e besluiten over de weging van onderdelen van het schoolexamen. 

Artikel 7  Ongeldig of ongegrond 

De voorzitter van de commissie kan meteen uitspraak doen als hij van mening is dat het 
beroep ongeldig is (zie artikel 6) of ongegrond. 

Artikel 8 Onderzoek 

8.1 De commissie stelt de school in de gelegenheid binnen een termijn van vijf werkdagen 
een schriftelijke verdediging in te dienen. 

8.2 De commissie bepaalt, met inachtneming van wat in deze regeling is vastgelegd, haar 
eigen wijze van onderzoek. De commissie kan deskundigen raadplegen. 

8.3 De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de commissie laten ondersteunen  
door een door hem aan te wijzen meerderjarige persoon. 

8.4 De commissie biedt partijen de gelegenheid hun standpunt op een hoorzitting toe te 
lichten. 

8.5 De voorzitter bepaalt dag, datum, tijdstip en plaats van de hoorzitting. 
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8.6 De hoorzittingen zijn niet openbaar. 

8.7 Van de bespreking tijdens de hoorzitting wordt puntsgewijs een samenvatting gegeven 
in het besluit. 

Artikel 9 Besluit 

9.1 De commissie beraadt zich in beslotenheid. De commissie komt binnen tien werkdagen 
na ontvangst van het beroep tot een beslissing. De commissie deelt haar beslissing 
schriftelijk mee aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat indien deze minderjarig is, en aan de directeur of rector. De beslissing van de 
commissie is beargumenteerd.  

9.2 De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog 
in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel, gedeeltelijk of hernieuwd 
af te leggen. 

9.3 Als het hernieuwde examen, bedoeld in lid 9.2, betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen in het volgende 
tijdvak van het centraal examen af. Als dat niet mogelijk is, dan legt de leerling het 
hernieuwd examen af bij de staatsexamencommissie.  

 

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Commissie van Beroep Eindexamens 
Willibrord Stichting". 

 


