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Algemeen
Inwerkingtreding
Het examenreglement treedt in werking op 1 augustus 2019 en geldt voor de
kandidaten die onderwijs volgen bij Scholen aan Zee te Den Helder.
Verwijzingen
Waar in dit reglement gesproken wordt over “hij” dient ook “zij” gelezen te worden.
Indien in het Examenreglement verwezen wordt naar voorschriften en richtlijnen
die van overheidswege zijn vastgelegd, dan liggen deze ter inzage bij de
administratie.
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Reglement
: het reglement voor de Commissie van Beroep
De commissie
: de Commissie van Beroep;
College van Bestuur
: College van Bestuur van Scholen aan Zee;
Voorzitter
: de voorzitter van de Commissie van Beroep.
Voor de verdere begripsbepalingen wordt verwezen naar het Examenreglement
van Scholen aan Zee.

Bevoegdheid
De commissie is bevoegd kennis te nemen van een ingesteld beroep dat zich richt
tegen een beslissing van de directeur betreffende:
het zich onttrekken aan - onderdelen van - het schoolexamen/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. Zie ook artikel 9.2.1.

Samenstelling Commissie
De commissie bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur en twee door
de voorzitter aan te wijzen leden van het onderwijsmanagement van Scholen aan
Zee en twee leden die aangewezen worden door de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad van Scholen van Zee.
Voor alle leden wordt een vervanger aangewezen. De voorzitter van het College
van Bestuur wordt vervangen door de bestuurssecretaris.
De namen van de door de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van
Scholen aan Zee aangewezen leden en hun vervangers worden voor 1 oktober
van het lopende schooljaar meegedeeld aan de voorzitter van het College van
Bestuur.
De voorzitter van het College van Bestuur is ook de voorzitter van de commissie.
De commissie wordt bijeengeroepen op het moment dat er een klacht binnenkomt.
De directeur of schoolleider van de afdeling waarop de klacht van toepassing is,
kan nooit lid zijn van de commissie.
De commissie wordt bijgestaan, door een door de voorzitter van het College van
Bestuur aan te wijzen, ambtelijk secretaris. Deze secretaris heeft in de
vergaderingen van de commissie een adviserende stem.
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Wraking en verschoning
De leden van de commissie kunnen worden gewraakt;
indien ze tot de kandidaat dan wel tot degene(n) tegen wiens (wier)
beslissing het beroep zich richt in bloed- of aanverwantschap staan tot en
met de vierde graad;
in andere gevallen waarin daarvoor ernstige redenen bestaan.
In gevallen als bedoeld in het vorige lid kunnen leden van de commissie zich
verschonen.
Over de wraking of verschoning wordt zo spoedig mogelijk door de overige leden
van de commissie beslist.
Indien de wraking of verschoning de voorzitter van het College van Bestuur betreft,
wordt in zijn plaats de bestuurssecretaris benoemd die tevens voorzitter van de
commissie wordt.
Bij wraking of verschoning wordt een ander lid aangezocht zodanig dat de
commissie blijft samengesteld zoals vermeld in artikel 3.

5.

Beroepschrift
Het beroep tegen de beslissing van de directeur wordt binnen vijf werkdagen nadat
de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de
Commissie van Beroep ingediend.

6.
6.1.

Zitting
De zitting vindt zo spoedig mogelijk plaats, maar in ieder geval binnen twee weken
na ontvangst van het beroepschrift.
De voorzitter of diens plaatsvervanger 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.
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Onderzoek
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 directeur;
de voorzitter van de Raad van Advies, als de Raad om advies gevraagd is;
de betrokken examinator(en);
de kandidaat.
Indien de kandidaat minderjarig is, wordt de kandidaat alleen gehoord in het bijzijn
van zijn ouder(s)/verzorger(s).
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
Eindexamenbesluit, aan de kandidaat toegezonden mededeling en zo mogelijk het
van dat verweer opgemaakte proces-verbaal.

8.2.

Besluitvorming
Besluiten worden genomen door de volledige commissie met gewone meerderheid
van stemmen.
Het besluit wordt direct na de zitting genomen, tenzij de commissie meer tijd nodig
heeft om tot een besluit te komen. Van dit uitstel en de reden(en) daarvoor wordt
de kandidaat direct op de hoogte gebracht. Dit uitstel bedraagt ten hoogste twee
weken.

9.
9.1.

Uitspraak
De commissie kan het bij haar ingestelde beroep:

Reglement Commissie van Beroep bij Examens Scholen aan Zee

9.2.
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10.
10.1.

niet-ontvankelijk verklaren;
ongegrond verklaren;
gegrond verklaren.
De commissie deelt haar beslissing onverwijld mede aan de kandidaat, de
inspectie en aan degene(n) tegen wiens (wier) beslissing het beroep zich richt.
Ingeval van minderjarigheid krijgen ook de ouder(s)/verzorger(s) de uitslag
toegestuurd.
De schriftelijke bekendmaking van de uitspraak vindt in ieder geval plaats binnen
twee weken na ontvangst van het beroepschrift. De commissie kan met redenen
omkleed besluiten deze termijn met ten hoogste twee weken te verlengen.
In haar schriftelijke uitspraak motiveert de commissie haar beslissing en stelt ze 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.
De uitspraak van de commissie is voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging en aanvulling reglement
Het reglement kan met inachtneming van de bepalingen in de van toepassing
zijnde examenbesluiten door het College van Bestuur worden gewijzigd en
aangevuld.
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