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SAMENSTELLING COMMISSIE VAN BEROEP (september 2017)

1.. lid: dhr. J.A. Baerveldt (voor VMBO)
lid: mw. O.W.C.J. Welling (voor HAVO/VWO)
2.

lid: mw. M. Zuidema

plv. lid: mw. J. Akkerman

3.

lid dhr. J.H. Klaassens (voorz.)

plv. lid: dhr. A. Dijkstra

ingesteld op grond van artikel 5
Eindexamenbesluit VWO-HAVO-MAVO-VBO
De regeling is vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 30 juni 2010
Met instemming van de MR op 23 juni 2010
Geactualiseerd op 1 september 2017
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Artikel 1 Algemene bepalingen
In dit protocol wordt verstaan onder:
a. het bestuur
b. de school:
c.
d.
e.
f.

examenreglement:
commissie:
voorzitter:
kandidaat:

g. directeur:
h. eindexamencommissie:

i.
j.

examinator:
protocol:

het Bestuur van de Stichting Ubbo Emmius
Ubbo Emmius scholengemeenschap, statutair gevestigd in
Stadskanaal
het examenreglement van de school
de Commissie van Beroep als bedoeld in het eindexamenbesluit
de voorzitter van de Commissie van Beroep
de leerling die tegen een beslissing in beroep komt bij de Commissie
van Beroep
de schoolleider in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs
de eindexamencommissie van de school. Alle opleidingen die in
uitvoering zijn vallen onder een examencommissie. Dit kan gekoppeld
worden per locatie of type opleiding. De examencommissie kan de
werkzaamheden verdelen over (sub) examencommissies.
de betrokkene die de kandidaat het eindexamen afneemt
het protocol van de Commissie van Beroep

Artikel 2 Bevoegdheid
1.

2.

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
eindexamencommissie, dan wel, bij het ontbreken van een eindexamencommissie, een beslissing
van de directeur en een beslissing van de directeur en de betrokken examinator(en) betreffende:
 het zich onttrekken aan het schoolonderzoek / de schoolbeoordeling
 enige onregelmatigheid ten aanzien van enig deel van het eindexamen.
Indien de Commissie zich ambtshalve onbevoegd verklaart, stelt zij de kandidaat hiervan
onverwijld schriftelijk op de hoogte.

Artikel 3 Samenstelling Commissie
1. De Commissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden.
2. De leden en plaatsvervangende leden worden benoemd door het Bestuur van de Stichting Ubbo
Emmius.
3. Niet tot lid of plaatsvervangend lid van de Commissie kunnen worden aangewezen de leden van
de eindexamencommissie, dan wel, bij het ontbreken van een eindexamencommissie, de directeur
en de examinatoren.
4. De Commissie wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en algemeen adjunct aan.
5. De leden van de Commissie treden na drie jaar af en zijn terstond herbenoembaar.
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Artikel 4 Wraking en verschoning
1.

2.
3.
4.

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 daarvoor ernstige redenen bestaan.
In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid kunnen de leden zich verschonen.
Over de wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden van de
Commissie beslist.
Bij wraking of verschoning treedt het plaatsvervangend lid op.

Artikel 5 Beroepschrift
Het beroep wordt binnen drie werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is
gebracht, schriftelijk bij de Commissie ingesteld (Commissie van Beroep, Postbus 137, 9500 AC
Stadskanaal)

Artikel 6 Zitting
1.
2.
3.

De zitting vindt plaats zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven 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.

Artikel 7 Onderzoek
1.
2.

3.
4.

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 eindexamencommissie
 de betrokken examinator
 de directeur, bij het ontbreken van een eindexamencommissie
 de kandidaat.
De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de Commissie door een door hem aan te
wijzen meerderjarige persoon laten bijstaan.
De Commissie betrekt in haar onderzoek de, na het verweer als bedoeld in het examenreglement,
aan de kandidaat toegezonden mededeling en zo spoedig mogelijk het van dat verweer
opgemaakte proces-verbaal.
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Artikel 8 Besluitvorming
1. 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 tenminste
twee leden die de zaak hebben behandeld.
2. Nemen niet meer dan twee personen aan de besluitvorming deel, dan kunnen besluiten slechts
worden genomen met een 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, de inspectie en degene(n)
tegen wiens beslissing het beroep zich richt, 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.
4. De Commissie kan met redenen omkleed besluiten deze termijn met ten hoogste 14 dagen te
verlengen.
5. In haar schriftelijke uitspraak motiveert de Commissie haar beslissing en stelt zo nodig vast op
welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of
gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen.
6. De uitslag van de Commissie is voor alle betrokkenen bindend.

Artikel 10 Wijziging en aanvulling protocol
Het protocol kan met inachtneming van de bepalingen van het examenreglement door het Bestuur van
de Stichting worden gewijzigd en aangevuld.

Pagina 5 van 5

