Reglement
Commissie van beroep
Voor de examens voorgezet onderwijs
Linde College te Wolvega
Conform Artikel 5 lid 4 van het eindexamenbesluit

Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder
a. Bevoegd gezag: De Stichting V.O. Steenwijkerland-Weststeliingwerf.
b. School: Het Linde College te Wolvega.
c. Directeur: de rector van de school of de afdelingsleider die leiding geeft aan
de afdeling waar de kandidaat eindexamen aflegt.
d. Kandidaat: iemand die is toegelaten tot het eindexamen op het Linde College.
Indien de kandidaat minderjarig is dient te worden gelezen de kandidaat en
zijn ouders.
e. Ouders: de wettelijke vertegenwoordigers ouder(s) en/of verzorger(s) van de
kandidaat.
f. Examencommissie: De directeur en de examensecretaris(sen).
g. Examinator: degene die de kandidaat het examen afneemt.
h. Examenreglement: Het examenreglement van het Linde College.
i. Commissie: De commissie van Beroep als bedoeld in artikel 5 lid 4 van het
Eindexamenbesluit.
j. Inspectie: De inspectie V.O.

Artikel 2. Bevoegdheid
1. De commissie is bevoegd om kennis te nemen van een schriftelijk beroep dat
door een kandidaat en/of zijn ouders wordt ingesteld tegen de beslissing van

1
reglement commissie van beroep

de directeur betreffende het zich onttrekken aan een examen, een
onregelmatigheid of fraude.
2. De commissie is bevoegd om een uitspraak te doen in een dergelijk beroep.
3. De uitsprak van de commissie is bindend.
4. De commissie is niet bevoegd een uitspraak te doen in geval van een geschil
over de beoordeling van het examenwerk van een kandidaat. Hetzelfde geldt
indien een kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger bezwaar maakt
tegen een door hen als onbillijk ervaren regel van het examenreglement.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie
1. De commissie bestaat uit drie leden die zich mogen laten vervangen.
2. De leden en de (vervangende) leden worden aangewezen door het bevoegd
gezag.
3. De commissie wordt geleid door een voorzitter van buiten de school.
4. Niet tot lid kunnen worden benoemd de leden van de betrokken
examencommissie, de betrokken surveillant en de betrokken vakdocent.
5. De commissie wordt aangewezen voor een periode van 4 jaar en kan na
afloop nogmaals worden aangewezen voor eenzelfde termijn.

Artikel 4. 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 daarvoor ernstige redenen bestaan.
2. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid, kunnen leden van de commissie
een verzoek tot verschoning indienen.
3. Over wraking en verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden
van de commissie beslist.
4. Bij wraking of verschoning treedt een (vervangend) lid op.

Artikel 5. Beroepschrift
1. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij de commissie, binnen vijf werkdagen
nadat de beslissing waartegen het beroep zich richt, schriftelijk ter kennis van
de kandidaat is gesteld.
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2. Het beroepschrift is gericht aan: Beroepscommissie voor Examens, per post:
Postbus 170 8470 AB Wolvega, of per email: postbus@lindecollege.nl.
3. Het beroepschrift is ondertekend door de kandidaat en bevat tenminste een
dagtekening, de beslissing waartegen het is gericht en de gronden van het
beroep.
4. De commissie is vrij een beroepschrift dat te laat is ingediend in behandeling
te nemen. Haar argumenten daarvoor vermeldt ze in haar uitspraak.
5. De commissie bevestigt de ontvangst van het beroepschrift aan de kandidaat,
en stelt de directeur en het bestuur op de hoogte. Zij bericht aan de kandidaat
en de directeur uit welke leden de commissie bestaat voor dit beroep.

Artikel 6. Onderzoek
1. De commissie kan al dan niet op verzoek getuigen en deskundigen horen.
2. Alvorens tot een uitspraak te komen biedt de Commissie in ieder geval de
gelegenheid om te worden gehoord aan:
a. Degene die de onregelmatigheid heeft geconstateerd op grond waarvan de
maatregel is genomen waartegen het beroep zich richt.
b. De betrokken examencommissie.
c. De kandidaat.
3. De kandidaat kan zich gedurende het onderzoek van de commissie laten
bijstaan door een door hem aan te wijzen meerderjarig persoon.

Artikel 7. Hoorzitting
1. De hoorzitting vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen
twee weken na ontvangst van het beroepschrift.
2. De voorzitter bepaalt dag, plaats en uur van de hoorzitting.
3. De zitting is niet openbaar: de commissie beraadt zich in beslotenheid.
4. Er hoeft geen verslag van de zitting te worden gemaakt. De argumenten van
de commissie worden verwoord in de schriftelijke eindbeslissing.

Artikel 8. Besluitvorming
1. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
2. Een lid mag zich niet onthouden van stemming.
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Artikel 9. Uitspraak
1. De commissie kan het bij haar ingestelde beroep:
a. Niet-ontvankelijk verklaren.
b. Geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaren.
c. Geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren.
2. De commissie deelt haar beslissing binnen twee weken schriftelijk mee aan de
kandidaat, de inspectie VO en aan de examencommissie.
3. In haar uitspraak motiveert de commissie haar beslissing.
4. De examencommissie zorgt ervoor dat de uitspraak wordt uitgevoerd.
5. De uitspraak is bindend voor alle partijen ( zie art.2 lid 3).

Artikel 10 Wijziging en aanvulling reglement
1. Dit reglement gaat in op 01-10-2015.
2. Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd en aangevuld met
inachtneming van het examenreglement.

Correspondentie adres:
Commissie van beroep voor de Examens VO
T.a.v. de voorzitter
Postbus 170
8472 AD Wolvega

Aldus vastgesteld,
Wolvega, 1 augustus 2018,
De rector,

J. Kroon.
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