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Voorwoord 

ROC West-Brabant kent verschillende onafhankelijke commissies voor de behandeling van 

klachten, bezwaren, beroepszaken en meldingen van (vermoedens van) misstanden. Naast het 

voldoen aan wettelijke verplichtingen, hecht ROC West-Brabant grote waarde aan deze regelingen 

vanwege de signaalfunctie die er van uit gaat met betrekking tot het onderwijs. De ontvangen 

signalen helpen de Raad van Bestuur en de medewerkers zowel het onderwijs, als ook de gang 

van zaken in het instituut verder te verbeteren 

 

In hoofdstuk 1 wordt beschreven welke commissies ROC West-Brabant kent en worden de 

samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies beschreven. 

 

In hoofdstuk 2 t/m 7 worden de werkwijzen van de verschillende commissies toegelicht.  

De werkwijzen van de afzonderlijke commissies is waar mogelijk zo veel als mogelijk is, identiek 

gehouden. Voor de helderheid is per commissie de werkwijze bijeen gezet.  
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Hoofdstuk 1  Commissies ROC West-Brabant algemeen 

 

1.1 Begrippen  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Commissie : Een van de in artikel 1.2 genoemde onafhankelijke commissies; 

OR :  Ondernemingsraad ROC West-Brabant; 

Raad van Bestuur : Het bevoegd gezag als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs; 

Werkdag : Elke dag niet zijnde een zaterdag, zondag, erkende feestdag of een door ROC 

West-Brabant vastgestelde dag die valt in een vastgestelde schoolvakantie. 

1.2 De commissies  

ROC West-Brabant kent de volgende onafhankelijke commissies: 

 

1. Klachtencommissie externe belanghebbenden; 

2. Klachtencommissie interne belanghebbenden; 

3. Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen; 

4. Interne geschillencommissie personeelsbeleid (cao mbo); 

5. Klokkenluidercommissie; 

6. Commissie bezwaar, toelating en verwijdering; 

7. Commissie van beroep voor de examens . 

1.3 Bepalingen hoofdstuk 1 

a. De in hoofdstuk 1 opgenomen bepalingen gelden voor alle in artikel 1.2 genoemde 

commissies. 

b. Bij elke commissie zoals genoemd in artikel 1.2 hoort een regeling. Als in de betreffende 

regeling een bepaling afwijkt van wat in dit reglement is opgenomen, is de betreffende 

regeling van toepassing. 

1.4 Instelling en samenstelling commissies  

a. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorts zijn er een plaatsvervangend 

voorzitter en twee plaatsvervangende leden.  

b. De leden, de voorzitter en hun plaatsvervangers worden door de Raad van Bestuur benoemd 

voor een periode van maximaal vijf jaar en zijn na afloop van deze termijn direct 

herbenoembaar1. 

c. De voorzitter wordt door de Raad van Bestuur in functie benoemd met uitzondering van de 

voorzitter van de Interne geschillencommissie personeelsbeleid. Deze benoeming is geregeld 

in artikel 12.3 van de cao mbo. 

d. De commissie beschikt over een ambtelijk secretaris (in beginsel toegevoegd vanuit 

juridische zaken). 

                                                   
1 Voor de Interne geschillencommissie personeelsbeleid en de klokkenluidercommissie geldt dat er één lid (en diens 

plaatsvervanger) door de Raad van Bestuur wordt benoemd, één lid (en diens plaatsvervanger) op voordracht van de OR 

en één lid (en diens plaatsvervanger) op gezamenlijke voordracht van beide andere leden. Laatst genoemd lid is de 

voorzitter. 
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e. Wanneer de voorzitter of een lid voor het einde van de gestelde termijn de commissie 

verlaat, wordt zo spoedig mogelijk een opvolger benoemd voor maximaal vijf jaar.  

f. Met inachtneming van het bepaalde in lid g kunnen externen benoemd worden als lid of 

voorzitter van de commissie, mits zij voldoende deskundig zijn voor de behandeling van 

klachten, bezwaren, geschillen of vermoedens van misstanden. Bij voorkeur wordt de 

commissie divers samengesteld en bestaat de commissie uit minimaal één jurist,  minimaal 

één lid met brede kennis van, en ruime ervaring in het onderwijs en bij voorkeur divers 

samengesteld. 

g. Leden en oudleden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht, medewerkers en 

oudmedewerkers2 van ROC West-Brabant, leerlingen, studenten en deelnemers 3 evenals 

hun ouders / verzorgers kunnen geen deel uitmaken van de commissie.  

h. Indien de onpartijdigheid van een lid van de commissie in het geding is, treedt de 

plaatsvervanger in zijn plaats op. 

i. De kosten van en vergoedingen voor de commissie komen ten laste van de Raad van 

Bestuur volgens de regeling Vacatiegelden (aparte kostenplaats juridische zaken). De 

reiskostenvergoeding is gebaseerd op de belastingvrije vergoeding. ROC West-Brabant is 

verplicht deze vergoedingen op te geven aan de belastingdienst. 

1.5 Taken en bevoegdheden  

a. De commissie handelt volgens regeling die per commissie is vastgesteld.  

b. Binnen het kader van de in lid a van dit artikel genoemde regelingen, is de commissie 

bevoegd de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. 

c. De commissie is bevoegd kennis te nemen van alle documenten en alle inlichtingen in te 

winnen die nodig zijn voor de beoordeling van de klacht, het bezwaar, beroep of het 

vermoeden van een misstand. 

d. De commissie is bevoegd deskundigen te raadplegen of in te zetten. 

1.6 Rechtspositie  

a. De leden van de commissie en de plaatsvervangers zijn uitsluitend verantwoording 

verschuldigd aan elkaar. 

b. De commissie beraadslaagt zonder last of  ruggespraak en is geen verantwoording 

verschuldigd aan de Raad van Bestuur. 

1.7 Aftreden en schorsen 

a. Op eigen verzoek wordt aan de (plaatsvervangende) leden ontslag verleend.  

b. Bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar wordt aan de (plaatsvervangende) leden ontslag 

verleend met ingang van de eerstvolgende maand waarop de leeftijd van 70 jaar is bereikt.  

c. (Plaatsvervangende) leden worden ontslagen indien zij niet in staat zijn om hun functie te 

vervullen of als zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf zijn 

veroordeeld. 

d. De Raad van Bestuur kan besluiten tot het schorsen van een (plaatsvervangend) lid 

gedurende de looptijd van een strafrechtelijk onderzoek naar het betreffende lid. 

                                                   
2 De uitsluiting van (oud)- medewerkers geldt voor de termijn van drie jaar na beëindiging van het laatste dienstverband, of de 

werkrelatie bij ROC West-Brabant. 
3 Waar gesproken wordt over deelnemer, kan ook een van de andere benamingen worden gelezen: student (mbo) of leerling (vmbo). Dit 

geldt voor alle drie de benamingen. 
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1.8 Verslaglegging 

a. Elke commissie brengt jaarlijks in februari aan de Raad van Bestuur schriftelijk verslag uit 

van het aantal en de aard van de behandelde zaken en de gedane uitspraken. Het verslag 

wordt zodanig opgesteld dat de privacy van betrokkenen blijft gewaarborgd. 

b. Het verslag van de commissie is niet openbaar. Belanghebbenden (o.a. de 

Ondernemingsraad) ontvangen jaarlijks van de Raad van Bestuur een samenvatting waarin 

een totaaloverzicht is weergegeven van de aard en aantallen behandelde zaken per 

commissie.  

c. Een globaal overzicht van het aantal en de aard van de behandelde zaken maakt onderdeel 

uit van het jaarverslag van ROC West-Brabant. 

1.9 Geheimhouding 

a. Een ieder die is betrokken bij een procedure is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van 

al wat in verband met de behandeling wordt vernomen.  

b. In het kader van de werkzaamheden van een commissie geldt bedoelde 

geheimhoudingsplicht niet voor zover dit de voortgang van de procedure belemmert. 

c. De in lid a bedoelde verplichting geldt niet tegenover degene die ambtshalve of volgens de 

wet tot mededeling is verplicht. 

d. Indien de in lid a genoemde verplichting wordt geschonden, heeft de Raad van Bestuur de 

bevoegdheid nadere maatregelen te treffen. 

e. De plicht tot geheimhouding blijft bestaan ook nadat betrokkenen: 

 niet meer als personeelsleden respectievelijk leerlingen, ouders  of verzorgers zijn 

verbonden aan ROC West-Brabant; 

 geen deel meer uitmaken van een commissie of het secretariaat. 

1.10 Bewaartermijn en inzage 

a. De bewaartermijn voor in behandeling genomen zaken bedraagt 10 jaar. 

b. De archivering van behandelde zaken vindt op een centraal punt binnen ROC West-Brabant 

plaats.  

c. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor de archivering en het dossierbeheer. 

d. Derden hebben geen toegang tot of inzage in de gearchiveerde dossiers.  

1.11 Overig 

a. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur. 

b. Wijzigingen in het reglement worden na instemming van de betreffende 

medezeggenschapsorganen vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

c. Het reglement is gepubliceerd op de website en het portaal van ROC West-Brabant. 
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Hoofdstuk 2  Klachtencommissies interne- en externe belanghebbenden 

2.1 Start procedure bij de commissie  

De behandeling van een klacht start met het schriftelijk indienen van de klacht bij de betreffende 

commissie door middel van een brief of e-mail (klacht@rocwb.nl) aan de ambtelijk secretaris van 

de commissie. 

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

2.2 In behandeling nemen van de klacht 

a. De klacht wordt door de commissie in behandeling genomen, tenzij: 

 de klager niet behoort tot de doelgroep waarvoor de klachtenregeling van toepassing 

is (de doelgroep is per klachtenregeling verschillend); 

 uit de omschrijving van de klacht blijkt dat voor deze klacht de klachtenregeling niet 

van toepassing is (voor verschillende type klachten gelden verschillende 

klachtenregelingen / procedures); 

 de procedure volgens de betreffende klachtenregeling niet is gevolgd. 

b. De voorzitter van de commissie verklaart de klacht ongegrond als naar zijn oordeel op 

voorhand duidelijk is dat de klager in het ongelijk zal worden gesteld of duidelijk blijkt dat de 

klager onvoldoende of geen inspanning heeft verricht om de klacht binnen de instelling op te 

lossen. Binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de klacht stelt de voorzitter de klager 

evenals de commissie hiervan op de hoogte.  

c. De ambtelijk secretaris bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht aan de 

klager, de aangeklaagde en de directeur van de betreffende school (indien het een klacht 

binnen een specifieke school of college betreft) of de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

d. De commissie besluit, op basis van de omschrijving van de klacht, of een hoorzitting 

onderdeel uit dient te maken van de afhandeling van de klacht. Indien dit het geval is, dan 

worden betrokkenen binnen 10 werkdagen na de ontvangstbevestiging van de klacht, 

uitgenodigd door de voorzitter van de commissie. 

e. In uitzonderingsgevallen kan de commissie, nadat de commissie de vertrouwenspersoon 

heeft gehoord, een klacht anoniem behandelen. 

2.3 Behandeling ter zitting 

a. De voorzitter van de commissie bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats, de datum en 

het tijdstip waarop de behandeling ter zitting plaatsvindt. 

b. Indien het (een) leerling(en) en/of (een) medewerker(s) van ROC West-Brabant betreft, 

worden zij door de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld de zitting bij te wonen op het 

moment dat de commissie heeft bepaald. 

c. De commissie behandelt de klacht mondeling in een besloten zitting en hoort de klager en 

de aangeklaagde bij voorkeur gezamenlijk. Klager of aangeklaagde kan schriftelijk 

verzoeken gescheiden gehoord te worden.  

mailto:klacht@rocwb.nl
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d. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 

raadsman of –vrouw.  

e. De voorzitter heeft de leiding van de zitting en geeft beide partijen de gelegenheid, eventueel 

bijgestaan door een raadsman of- vrouw, hun standpunt toe te lichten. 

f. Voordat de zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter het vervolg van de procedure mee. 

2.4 Intrekken klacht 

Indien een klacht tijdens de procedure wordt ingetrokken, deelt de commissie dit schriftelijk mee 

aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de betreffende school (indien het een klacht 

over een specifieke school of college betreft) of de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

2.5 Beraadslaging en advisering 

a. De commissie is bevoegd om de Raad van Bestuur en of de directeur van de betreffende 

school te adviseren over mogelijk te treffen tijdelijke voorzieningen voor de duur van het 

onderzoek.  

b. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren. Zij besluit bij meerderheid 

van stemmen over het uit te brengen advies. 

c. De commissie brengt binnen 20 werkdagen na de ontvangstbevestiging van de klacht haar 

advies uit. Wanneer een hoorzitting onderdeel uitmaakt van de klachtafhandeling dan brengt 

de commissie binnen 20 werkdagen nadat de hoorzitting is geweest, haar advies uit. Deze 

termijn kan met 20 werkdagen worden verlengd. De commissie meldt deze verlenging met 

redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur. 

d. De commissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn 

van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en aan de 

Raad van Bestuur. 

e. Het advies van de commissie is niet bindend. 

2.6 Besluit Raad van Bestuur 

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie, deelt de Raad van Bestuur 

de klager, de aangeklaagde, de directeur (indien van toepassing) en de commissie schriftelijk en 

gemotiveerd mee of het advies van de commissie wordt overgenomen. De Raad van Bestuur deelt 

vervolgens mee of naar aanleiding van de beslissing maatregelen worden genomen. 
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Hoofdstuk 3  Klachtencommissies  ongewenste omgangsvormen  

3.1 Start procedure bij de commissie  

De behandeling van een klacht start met het schriftelijk indienen van de klacht bij de betreffende 

commissie door middel van een brief of e-mail (klacht@rocwb.nl) aan de ambtelijk secretaris van 

de commissie. 

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de klachtencommissie 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

3.2 In behandeling nemen van de klacht 

a. De klacht wordt door de commissie in behandeling genomen, tenzij: 

 de klager niet behoort tot de doelgroep waarvoor de klachtenregeling van toepassing 

is (de doelgroep is per klachtenregeling verschillend); 

 uit de omschrijving van de klacht blijkt dat voor deze klacht de klachtenregeling niet 

van toepassing is (voor verschillende type klachten gelden verschillende 

klachtenregelingen / procedures); 

 de procedure volgens de betreffende klachtenregeling niet is gevolgd. 

b. De voorzitter van de commissie verklaart de klacht ongegrond als naar zijn oordeel op 

voorhand duidelijk is dat de klager in het ongelijk zal worden gesteld of duidelijk blijkt dat de 

klager onvoldoende of geen inspanning heeft verricht om de klacht binnen de instelling op te 

lossen. Binnen 10 werkdagen na de ontvangst van de klacht stelt de voorzitter de klager 

evenals de commissie hiervan op de hoogte.  

c. De ambtelijk secretaris bevestigt binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht aan de 

klager, de aangeklaagde en de directeur van de betreffende school (indien het een klacht 

binnen een specifieke school of college betreft) of de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

d. De commissie besluit, op basis van de omschrijving van de klacht, of een hoorzitting 

onderdeel uit dient te maken van de afhandeling van de klacht. Indien dit het geval is, dan 

worden betrokkenen binnen 10 werkdagen na de ontvangstbevestiging van de klacht, 

uitgenodigd door de voorzitter van de commissie. 

e. In uitzonderingsgevallen kan de commissie, nadat de commissie de vertrouwenspersoon 

heeft gehoord, een klacht anoniem behandelen. 

3.3 Behandeling ter zitting 

a. De voorzitter van de commissie bepaalt op zo kort mogelijke termijn de plaats, de datum en 

het tijdstip waarop de behandeling ter zitting plaatsvindt. 

b. Indien het (een) leerling(en) en/of (een) medewerker(s) van ROC West-Brabant betreft, 

worden zij door de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld de zitting bij te wonen op het 

moment dat de commissie heeft bepaald. 

c. De commissie behandelt de klacht mondeling in een besloten zitting en hoort de klager en 

de aangeklaagde bij voorkeur gezamenlijk. Klager of aangeklaagde kan schriftelijk 

verzoeken gescheiden gehoord te worden.  

mailto:klacht@rocwb.nl
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d. Klager en aangeklaagde kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een 

raadsman of –vrouw.  

e. De voorzitter heeft de leiding van de zitting en geeft beide partijen de gelegenheid, eventueel 

bijgestaan door een raadsman of- vrouw, hun standpunt toe te lichten. 

f. Voordat de zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter het vervolg van de procedure mee. 

3.4 Intrekken klacht 

Indien een klacht tijdens de procedure wordt ingetrokken, deelt de commissie dit schriftelijk mee 

aan de klager, de aangeklaagde en de directeur van de betreffende school (indien het een klacht 

over een specifieke school of college betreft) of de voorzitter van de Raad van Bestuur.  

3.5 Beraadslaging en advisering 

a. De commissie is bevoegd om de Raad van Bestuur en of de directeur van de betreffende 

school te adviseren over mogelijk te treffen tijdelijke voorzieningen voor de duur van het 

onderzoek.  

b. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren. Zij besluit bij meerderheid 

van stemmen over het uit te brengen advies. 

c. De commissie brengt binnen 20 werkdagen na de ontvangstbevestiging van de klacht haar 

advies uit. Wanneer een hoorzitting onderdeel uitmaakt van de klachtafhandeling dan brengt 

de commissie binnen 20 werkdagen nadat de hoorzitting is geweest, haar advies uit. Deze 

termijn kan met 20 werkdagen worden verlengd. De commissie meldt deze verlenging met 

redenen omkleed aan de klager, de aangeklaagde en de Raad van Bestuur. 

d. De commissie geeft in haar advies een gemotiveerd oordeel over het al dan niet gegrond zijn 

van de klacht en deelt dit oordeel schriftelijk mee aan de klager, de aangeklaagde en aan de 

Raad van Bestuur. 

e. Het advies van de commissie is niet bindend. 

3.6 Besluit Raad van Bestuur 

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie, deelt de Raad van Bestuur 

de klager, de aangeklaagde, de directeur (indien van toepassing) en de commissie schriftelijk en 

gemotiveerd mee of het advies van de commissie wordt overgenomen. De Raad van Bestuur deelt 

vervolgens mee of naar aanleiding van de beslissing maatregelen worden genomen. 
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Hoofdstuk 4   Interne geschillencommissie personeelsbeleid (cao mbo)1  

4.1 Start procedure bij de commissie  

De behandeling van het geschil start met het indienen van het geschil bij de commissie door 

middel van een brief of e-mail (klacht@rocwb.nl) aan de ambtelijk secretaris van de commissie. De 

volgende termijnen gelden hierbij: 

a. Indien het geschil voortkomt uit een schriftelijk aan de werknemer meegedeeld besluit van 

de werkgever, niet betrekking hebbend op een functiewaardering of de beschrijving van zijn 

functie in relatie tot de hem opgedragen taken, dient de werknemer het bezwaarschrift in 

binnen 10 werkdagen nadat het besluit hem is meegedeeld. 

b. Indien het geschil voortkomt uit een schriftelijk aan de werknemer meegedeeld besluit van 

de werkgever, wel betrekking hebbend op een functiewaardering of de beschrijving van zijn 

functie in relatie tot de hem opgedragen taken, dient de werknemer het bezwaarschrift in 

binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na de dag waarop de beslissing waartegen het 

bezwaar is ingediend, aan de werknemer is verzonden.  

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de interne geschillencommissie personeelsbeleid 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

4.2 In behandeling nemen van het geschil 

a. De geschillencommissie personeelsbeleid (cao mbo) is bedoeld voor: 

 Een werknemer die een geschil met ROC heeft over de toepassing van de Cao mbo.  

 Een werknemer die zich niet kan verenigen met de waardering van zijn functie of de 

beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen taken.  

 

b. De werkwijze van de commissie is beschreven in de cao mbo artikel 12.3 en 12.4.  

4.3 Besluit Raad van Bestuur 

a. Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie, neemt de Raad van 

Bestuur een nieuw besluit.  

b. De werknemer, de directeur (indien van toepassing) en de commissie ontvangen een 

schriftelijke bevestiging van het besluit van de Raad van Bestuur. 

 

                                                   
1
 Voorliggend reglement is tevens het reglement van de interne geschillencommissie, volgens de Cao mbo. 
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Hoofdstuk 5   Interne klokkenluiderscommissie 

5.1 Start procedure bij de commissie  

De behandeling van een klacht start met het schriftelijk indienen van de klacht bij de betreffende 

commissie door middel van een brief of e-mail (klacht@rocwb.nl) aan de ambtelijk secretaris van 

de commissie. 

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de klokkenluiderscommissie 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

5.2 In behandeling nemen van de klacht 

a. De melding wordt door de commissie in behandeling genomen, tenzij: 

 De betrokkene niet behoort tot de doelgroep waarvoor de klokkenluiderregeling van 

toepassing; 

 Uit de omschrijving van de vermoede misstand blijkt dat het geen type misstand 

betreft waarvoor deze regeling is bedoeld; 

 De procedure klokkenluiderregeling niet is gevolgd. 

b. De commissie bevestigt binnen 10 werkdagen de ontvangst van de melding aan de 

betrokkene die het vermoeden heeft gemeld.  

c. De commissie stelt naar aanleiding van de melding een onderzoek in. 

d. Wanneer de inhoud van bepaalde door ROC West-Brabant verstrekte informatie vanwege het 

vertrouwelijke karakter uitsluitend ter kennisneming van de Klokkenluiderscommissie dient 

te blijven, wordt dit aan de commissie medegedeeld.  

e. De commissie zorgt er voor dat informatie met een vertrouwelijk karakter alleen ter 

kennisneming komt van degene(n) voor wie de informatie is bedoeld.  

5.3 Advies commissie 

a. De commissie brengt binnen 40 werkdagen na de ontvangstbevestiging van de vermeende 

misstand haar advies uit. Deze termijn kan met 20 werkdagen worden verlengd. De 

commissie meldt deze verlenging met redenen omkleed aan betrokkene en de voorzitter van 

de Raad van Bestuur. 

b. Het advies wordt schriftelijk verstuurd naar de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Betrokkene ontvangt hiervan een afschrift met inachtneming van het eventuele 

vertrouwelijke karakter van de aan de commissie verstrekte informatie.  

c. Het advies van de commissie is niet bindend. 

5.4 Besluit Raad van Bestuur 

Binnen 20 werkdagen na ontvangst van het advies van de commissie deelt de Raad van Bestuur 

de betrokkene en de commissie schriftelijk en gemotiveerd mee of het advies van de commissie 
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wordt overgenomen. Daarnaast deelt de Raad van Bestuur mee of naar aanleiding van de 

beslissing maatregelen worden genomen.
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Hoofdstuk 6  Commissie bezwaar, toelating en verwijdering 

6.1 Start procedure bij de commissie  

Indien de procedure tot bezwaar, toelating of verwijdering aanleiding geeft tot het maken van 

bezwaar, richt de deelnemer zich binnen 10 werkdagen na ontvangst van het besluit per brief  of e-

mail (klacht@rocwb.nl) tot de directeur van het betreffende college met een afschrift aan de 

ambtelijk secretaris van de commissie bezwaar verwijdering. 

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de commissie bezwaar, toelating en verwijdering 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

 

Adres college: zie website van het betreffende college 

 

6.2 Bezwaarprocedure 

a. De directeur van het college geeft op het bezwaarschrift de datum van ontvangst aan.  

b. De directeur van het college verzamelt alle relevante gegevens en stuurt deze binnen twee 

werkdagen naar de ambtelijk secretaris van de commissie van bezwaar, toelating en  

verwijdering.  

c. Relevante gegevens als bedoeld in lid b zijn bijvoorbeeld: de waarschuwingsbrief, eventueel 

het bezwaarschrift en/of het besluit tot (voorlopige) schorsing, weigering toelating of 

verwijdering in afwachting van de definitieve beslissing. 

d. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat binnen maximaal drie werkdagen na 

ontvangst van het dossier van de directeur de leden van de commissie van bezwaar in 

kennis worden gesteld van de inhoud van het bezwaarschrift en overige relevante 

documenten. 

e. Binnen maximaal twee werkdagen na het in kennis stellen van de commissie van bezwaar 

bepaalt de voorzitter van de commissie of het bezwaarschrift ontvankelijk is. De voorzitter 

deelt de ambtelijk secretaris mede of het bezwaarschrift in behandeling kan worden 

genomen. De ambtelijk secretaris stelt de directeur van het betreffende college op de 

hoogte. 

f. Indien het bezwaarschrift niet ontvankelijk is, wordt dit door de directeur van het betreffende 

college schriftelijk meegedeeld aan de deelnemer. 

g. Binnen maximaal 15 werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift bij de commissie 

rapporteert de commissie aan de directeur en brengt een advies uit. 

h. Ten behoeve van de rapportage wordt een onderzoek ingesteld naar de feiten en alle 

belanghebbenden kunnen hiertoe worden gehoord.  

i. De deelnemer kan zich door een derde laten bijstaan, mits de commissie hiervan tevoren in 

kennis is gesteld. De deelnemer die minderjarig is, zal zich altijd laten bijstaan door zijn 

wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).  

j. Binnen maximaal 20 werkdagen na datum van ontvangst van het bezwaarschrift bij de 

commissie, wordt het besluit van de directeur aan de deelnemer, indien deze minderjarig is 

aan diens ouders, en de commissie meegedeeld. 

k. De directeur kan alleen duidelijk gemotiveerd afwijken van het advies van de commissie. 
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6.3 Behandeling van het bezwaar 

a. Bij behandeling van het bezwaar concludeert de commissie op grond van verifieerbare 

gegevens en feiten.  

b. Wanneer de commissie tot de conclusie komt dat een bezwaar gegrond is, adviseert de 

commissie het voorgenomen besluit tot verwijdering nietig te verklaren. Indien de directeur 

het advies van de commissie opvolgt, wordt de betreffende deelnemer (weer) tot de 

opleiding toegelaten.  

c. Wanneer de commissie tot de conclusie komt dat een bezwaar ongegrond is, adviseert de 

commissie het voorgenomen besluit tot verwijdering te effectueren. Indien de directeur het 

advies van de commissie opvolgt, wordt de betreffende deelnemer niet (meer) tot de 

opleiding toegelaten. 

d. De directeur deelt zijn beslissing bij aangetekend schrijven mee aan de deelnemer, bij 

minderjarigheid van de deelnemer aan diens wettelijk vertegenwoordigers (ouders en/of 

verzorgers). Een afschrift van deze brief gaat naar de ambtelijk secretaris van de commissie, 

naar de deelnemersadministratie evenals naar de Inspectie van het Onderwijs.  

e. In de brief aan de meerderjarige deelnemer wordt erop gewezen, dat, als het bezwaar 

ongegrond is, het recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten komt te 

vervallen.
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Hoofdstuk 7  Commissie beroep examens  

7.1 Start procedure bij de commissie  

Binnen maximaal 10 werkdagen na de beslissing van de examencommissie kan de deelnemer 

door middel van een brief of e-mail (klacht@rocwb.nl) aan de ambtelijk secretaris, beroep 

aantekenen bij de commissie van beroep examens (verder te noemen de commissie). 

 

Adres commissie: 

ROC West-Brabant  

De ambtelijk secretaris van de commissie van beroep examens 

Postbus 699 

4870 AR Etten-Leur 

7.2 Beroepsprocedure 

De commissie behandelt beroepszaken met betrekking tot beslissingen van de examencommissie 

of van de examinatoren. De commissie handelt bij een beroepszaak als volgt: 

a. De ambtelijk secretaris neemt het beroep in ontvangst, zet de datum van ontvangst op het 

beroepsschrift, geeft het een inschrijvingsnummer en stuurt binnen 3 werkdagen een 

bevestiging van ontvangst aan de indiener van het beroepsschrift. 

b. De ambtelijk secretaris van de commissie stelt de directeur van het betreffende college en 

de betreffende examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De voorzitter van 

de examencommissie stelt op zijn/haar beurt de desbetreffende examinator ervan in kennis. 

c. De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat binnen maximaal drie werkdagen na 

indiening van het beroepschrift, de behandelende leden van de commissie van beroep 

examens in kennis worden gesteld van de inhoud van het beroepsschrift. 

d. Binnen maximaal twee werkdagen na het in kennis stellen van de commissie bepaalt de 

voorzitter of het ingediende beroepsschrift ontvankelijk is. De voorzitter deelt de ambtelijk 

secretaris mede of het beroepsschrift in behandeling kan worden genomen.  

e. Gronden voor beroep zijn onder meer: 

 het afwijkend of niet juist toepassen van het gestelde in het examenreglement, 

handboek examinering, onderwijs- en examenregeling, examenrooster of ieder 

andersluidend met examinering verband houdende regeling; 

 uitsluiting van examens wegens bedrog, enige onregelmatigheid of anderszins; 

 niet tijdig aankondigen van het besluit van de opleiding of het college tot het afnemen 

van een examen op een ander tijdstip dan is vermeld in de betreffende onderwijs- en 

examenregeling; 

N.B.: Mogelijke overige gronden die hier niet zijn genoemd, zijn ter beoordeling van de 

commissie. 

f. Binnen maximaal 20 werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift neemt de commissie 

een beslissing.  

g. De commissie is verplicht om de betrokken docent(en)/examinator(en) en de deelnemer, 

indien deze daarom verzoeken,  te horen, alvorens zij een uitspraak doet. Ook kan de 

commissie tot een nader onderzoek besluiten waarbij belanghebbenden worden gehoord.  

h. De deelnemer kan zich door een derde laten bijstaan, mits de commissie hiervan tevoren in 
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kennis is gesteld. De deelnemer die minderjarig is, zal zich altijd laten bijstaan door zijn 

wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).  

i. De commissie kan gemotiveerd de beslissingstermijn met ten hoogste 10 werkdagen 

verlengen. Zij stelt bij verlenging de belanghebbenden hiervan schriftelijk in kennis. 

j. Wanneer er beroep wordt aangetekend in een periode vlak voor het begin van de 

zomervakantie, zal de commissie trachten het bovenstaande tijdpad zoveel mogelijk te 

bekorten, zodat de deelnemer niet in zijn/haar studievoortgang wordt belemmerd. 

7.3 Behandeling van het beroep 

a. De commissie neemt haar besluit met minimaal een volstrekte meerderheid van stemmen 

bij aanwezigheid van de drie leden. 

b. Bij de behandeling van het beroep concludeert de commissie op grond van verifieerbare 

gegevens en feiten. 

c. Wanneer de commissie tot de conclusie komt dat een beroep gegrond is, wordt de beslissing 

van de examencommissie nietig verklaard en geldt de beslissing van de commissie in de 

plaats hiervan.  

d. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de deelnemer of diens wettelijk 

vertegenwoordiger indien de deelnemer minderjarig is, de Raad van Bestuur, de 

examencommissie van het betreffende college. 

e. De beslissing van de commissie is bindend voor alle belanghebbenden. 

7.4 Voorlopige voorziening en herziening 

a. In zaken waar, in het belang van de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger, een 

spoedige beslissing noodzakelijk is, kan de deelnemer of zijn vertegenwoordiger, een 

gemotiveerd verzoek indienen bij de voorzitter om snel een voorlopig besluit te nemen1. 

b. Wanneer de voorzitter beslist op het verzoek zoals bedoeld in lid a van dit artikel, dan heeft 

die beslissing een voorlopig karakter in afwachting van de definitieve beslissing in de 

beroepszaak. 

c. De voorzitter beslist op het in lid a genoemde verzoek na de desbetreffende 

examencommissie dan wel de betreffende examinator te hebben gehoord, althans te 

hebben opgeroepen. 

d. Herziening van een uitspraak van de commissie kan op verzoek van iedere belanghebbende 

bij het ingediende beroep plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of 

omstandigheden die, indien deze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak 

zouden hebben kunnen leiden.  

                                                   
1 Dit is de zogenaamde ‘onverwijlde voorziening bij voorraad’ 


