
Reglement Commissie van Beroep Examens – ingaande schooljaar 2013/2014 – vastgesteld door RvB d.d. 26 maart 2013 
Pagina 1  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

B E R O E P S R E G L E M E N T  E X A M E N S  

 
R O C  W E S T - B R A B A N T  

 
 

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 
 

en 
 

EDUCATIE 
 
 

(opleidingen die vallen onder de WEB) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEFINITIEF d.d. 
26.03.2013



Reglement Commissie van Beroep Examens – ingaande schooljaar 2013/2014 – vastgesteld door RvB d.d. 26 maart 2013 
Pagina 2  

 

 
 



Reglement Commissie van Beroep Examens – ingaande schooljaar 2013/2014 – vastgesteld door RvB d.d. 26 maart 2013 
Pagina 3  

 

 

 

 
B E R O E P S R E G L E M E N T  E X A M E N S  
 
 
ROC WEST-BRABANT 
 

 
 
 
 
INHOUDSOPGAVE 
 
 
1.  Inleiding           pag. 3  
 
2.  Samenstelling en werkwijze commissie       pag.  3 
 
3.  Benoemingscriteria         pag.  3 
 
4.  Benoeming          pag.  3 
 
5.   Bezwaar           pag.  3 
 
6.  Beroep           pag.  3 
 
7  Beroepsprocedure         pag.  4 
 
8.  Behandeling van het beroep        pag.  4 
 
9  Tijdschema          pag.  5 
 
10.  Voorlopige voorziening;herziening       pag.  5 
 
11.  Huishoudelijk reglement        pag.  5 
 
 



Reglement Commissie van Beroep Examens – ingaande schooljaar 2013/2014 – vastgesteld door RvB d.d. 26 maart 2013 
Pagina 4  

 

 
1.Inleiding 
In het Examenreglement van het ROC West-Brabant, hoofdstuk "bezwaar en beroep", krijgt de Commissie 
van Beroep Examens een plaats. In het Examenreglement is opgenomen: 
“Een deelnemer kan tegen een uitspraak op het bezwaar, beroep aantekenen bij de commissie van beroep 
examens van het ROC West-Brabant of bij de commissie van beroep voor de extern gelegitimeerde exa-
mens”. 
 
De commissie van beroep examens behandelt het beroep volgens het "beroepsreglement examens" dat 
door deze commissie is opgesteld en door de Raad van Bestuur is vastgesteld. De commissie van beroep 
examens stelt de examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De samenstelling van de 
commissie van beroep examens staat vermeld in het huishoudelijk reglement van deze commissie. 
Het beroepsreglement van de commissie van beroep examens maakt deel uit van de onderwijs- en exa-
menregeling van de instituten van het ROC West-Brabant. 

 
 

2. Samenstelling commissie van beroep  examens 
De commissie van beroep examens bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangend leden. De commissie 
wordt ondersteund door een secretaris. 
 

Adres 
Commissie van beroep examens 
ROC West-Brabant 
t.a.v. het secretariaat van de Raad van Bestuur 
Trivium 76 
4873 LP Etten-Leur 
 
N.B.   Niet het postbusnummer gebruiken! 

 
 
3.Benoemingscriteria 
De kandidaten voor de commissie van beroep examens mogen geen binding hebben met het ROC West-
Brabant of met de Inspectie voor het onderwijs. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij juridische en/of 
onderwijskundige affiniteit bezitten met betrekking tot de examenproblematiek. 
 
 
4. Benoeming 
De commissie van beroep examens wordt door de Raad van Bestuur ingesteld. De benoeming geldt telkens 
voor een periode van vijf jaar. Herbenoeming is mogelijk. 
 
 
5. Bezwaar 
Indien examenbeoordelingen of -procedures aanleiding geven tot het maken van bezwaar, richt de deelne-
mer zich eerst schriftelijk tot de examencommissie van de opleiding van het betreffende instituut. In over-
leg met de deelnemer en de betrokken examinator kunnen fouten of vergissingen worden hersteld, 
waarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de betrokkene(n). Wanneer de "bezwaarfase" geheel 
doorlopen is en de examencommissie tot een voor de deelnemer negatieve beslissing komt, kan de deel-
nemer beroep aantekenen bij de commissie van beroep examens.  
 
6. Beroep 
De secretaris van de commissie van beroep examens stelt de directeur van het betreffende instituut en de 
betreffende examencommissie op de hoogte van het ingestelde beroep. De voorzitter van de examencom-
missie stelt op zijn/haar beurt de desbetreffende examinator ervan in kennis. Het beroep wordt binnen 
maximaal twee weken nadat de beslissing van de examencommissie schriftelijk ter kennis van de deelne-
mer is gebracht door middel van een aangetekend schrijven bij de commissie van beroep examens inge-
diend door de deelnemer of bij minderjarigheid door diens wettelijk vertegenwoordiger. 
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7. Beroepsprocedure 
De commissie van beroep examens behandelt beroepszaken met betrekking tot beslissingen van de exa-
mencommissie of van de examinatoren. De commissie van beroep examens handelt bij een beroepszaak 
als volgt: 

 Het secretariaat van de Raad van Bestuur neemt het beroep in ontvangst, zet de datum van ont-
vangst op het beroepsschrift en geeft het een inschrijvingsnummer. Aan de appellant wordt een 
bevestiging van ontvangst van het beroepsschrift gezonden. Binnen maximaal twee werkdagen 
stelt het secretariaat van de Raad van Bestuur de secretaris van de Commissie of diens plaatsver-
vanger in kennis van de inhoud van het beroepsschrift. 

 De secretaris draagt er zorg voor dat binnen maximaal drie werkdagen 1 na indiening de behande-
lende leden van de commissie van beroep examens in kennis worden gesteld van de inhoud van 
het beroepsschrift. 

 Binnen maximaal twee werkdagen na het in kennis stellen van de commissie van beroep examens 
bepaalt de voorzitter of het ingediende beroepsschrift ontvankelijk is. De voorzitter deelt de secre-
taris mede of het beroepsschrift in behandeling kan worden genomen. 

 Gronden voor beroep zijn onder meer: 
- uitsluiting van examens wegens bedrog of enige onregelmatigheid; 
- uitsluiting van examens anders dan wegens bedrog of enige onregelmatigheid: 
- niet tijdig aankondigen van het besluit van de opleiding c.q. het instituut tot het afnemen van een 
examen op een ander tijdstip dan is vermeld in de betreffende onderwijs- en examenregeling; 
- het afwijkend of niet juist toepassen van het gestelde in het examenreglement, handboek exami-
nering, onderwijs- en examenregeling, examenrooster of ieder andersluidend met examinering ver-
band houdende regeling. 
N.B.: Mogelijke overige gronden die hier niet zijn genoemd, zijn ter beoordeling van de commissie 
van beroep examens. 

 Binnen maximaal 4 weken na ontvangst van het beroepsschrift neemt de commissie van beroep 
examens een beslissing. De commissie van beroep examens is verplicht om de betrokken do-
cent(en)/examinator(en) en de deelnemer – indien deze daarom verzoeken – te horen, alvorens zij 
een uitspraak doet. Ook kan de commissie van beroep examens tot een nader onderzoek besluiten 
waarbij belanghebbenden worden gehoord. De deelnemer kan zich door een derde laten bijstaan, 
mits de commissie van beroep examens hiervan tevoren in kennis is gesteld. De deelnemer die 
minderjarig is, zal zich altijd laten bijstaan door zijn wettelijk vertegenwoordiger (ouder/verzorger).  

 De commissie van beroep examens kan met redenen omkleed de beslissingstermijn met ten 
hoogste twee weken verlengen. Zij stelt bij verlenging de belanghebbenden hiervan schriftelijk in 
kennis. 

 Wanneer er beroep wordt aangetekend in een periode vlak voor het begin van de zomervakantie, 
zal de commissie van beroep examens trachten het bovenstaande tijdpad zoveel mogelijk te be-
korten, zodat de deelnemer niet in zijn/haar studievoortgang wordt belemmerd. 

 
 

8. Behandeling van het beroep  
 De samenstelling van de commissie van beroep examens tijdens een beroepsprocedure bestaat 

uit een voorzitter en twee leden.  
 De commissie van beroep examens neemt haar besluit met minimaal een volstrekte meerderheid 

van stemmen bij aanwezigheid van de drie leden. 
 Bij de behandeling van het beroep concludeert de commissie van beroep examens op grond van 

verifieerbare gegevens en feiten. 
 Wanneer de commissie van beroep examens tot de conclusie komt dat een beroep gegrond is, 

wordt de beslissing van de examencommissie nietig verklaard en geldt de beslissing van de 
commissie van beroep examens in de plaats hiervan.  

 De commissie van beroep examens 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 instituut. 

 De beslissing van de commissie van beroep examens is bindend voor alle belanghebbenden. 
 

                                                   
1 Een werkdag is een dag, niet zijnde een zondag of christelijke of algemeen erkende feestdag, waarop de instelling voor deel-
nemers geopend is. Per schooljaar wordt het vakantierooster waarop de instelling voor deelnemers gesloten is op de website 
gepubliceerd. 
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9. Tijdschema 
a) Binnen maximaal twee weken na de beslissing van de examencommissie kan de deelnemer door 

middel van een aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de commissie van beroep examens. 
b) Binenn maximal twee werkdagen stelt het secretariaat van de Raad van Bestuur de secretaries van de 

Commissie in kennis van het beroepschrift. 
c) Binnen maximaal drie werkdagen na ontvangst van het beroepschrift, draagt de secretaris van de 

commissie van beroep examens er zorg voor dat de leden van de commissie van beroep examens in 
kennis worden gesteld van het beroep. 

d) Binnen maximaal twee werkdagen na ontvangst van de stukken van de secretaris van de commissie 
van beroep examens, beslist de voorzitter van de commissie van beroep examens over de 
ontvankelijkheid van het beroep.  

e) Binnen maximaal vier weken na ontvangst van het beroepschrift, beslist de commissie van beroep 
examens over het beroep. De commissie van beroep examens kan de beslissingstermijn maximaal met 
twee weken verlengen.De maximale tijdsaanduidingen zijn een uiterste tijdsgrens. Er zal getracht 
worden zo veel als mogelijk de totale procedure te bespoedigen. 

 
 
10. Voorlopige voorziening; herziening 
In zaken waarin het belang van de deelnemer - of diens wettelijke vertegenwoordiger indien de deelnemer 
minderjarig is - een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, kan deze bij met redenen omkleed ver-
zoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van de commissie van be-
roep examens een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek na de desbetreffende 
examencommissie dan wel de betreffende examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen. 
 
Herziening van een uitspraak van de commissie van beroep examens kan op verzoek van iedere belang-
hebbende 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.  
 
 
11.  Huishoudelijk reglement 
De commissie van beroep examens stelt een huishoudelijk reglement op. 


