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Reglement voor de Commissie van Beroep voor de Eindexamens 
Dit reglement is gewijzigd in 2017 en heeft instemming van de GMR verkregen op 21 
maart 2017.  
 
Het College van Bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza, overwegend dat ter uitvoering 
van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo van 10 juli 1989 (Staatsblad 327), laatstelijk 
gewijzigd op 28 juli 2000 (Staatsblad 358) een Commissie van Beroep dient te worden ingesteld, 
besluit dat er een Reglement voor de Commissie van Beroep van kracht is met inachtneming van 
de volgende bepalingen: 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit Reglement wordt verstaan onder 
a) De Scholengroep Spinoza,  
de Scholengroep Spinoza te Voorburg, met de schoollocaties Dalton Voorburg, de François 
Vatelschool, het ’s Gravendreef College Leidschendam, het ’s Gravendreef College 
Leidschenveen, het Gymnasium Novum, het Sint-Maartenscollege, het Veurs Lyceum en Veurs 
Voorburg:. 
b) Bevoegd gezag,  
het bevoegd gezag van de school, het College van Bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza 
c) Eindexamenbesluit, 
het eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo (Staatsblad 1989, 327) met de daarop 
bekendgemaakte wijzigingen en aanvullingen, laatstelijk gewijzigd in Staatsblad 2000, 358 
d) De Commissie,  
de Commissie van Beroep zoals ingesteld door het bevoegd gezag 
e) De voorzitter, 
de voorzitter van de Commissie van Beroep 
f) Het Reglement, 
het Reglement voor de Commissie van Beroep 
g) De examenkandidaat, 
de eindexamenkandidaat die tegen een beslissing van de schoolleiding in beroep komt bij de 
Commissie van Beroep 
h) De directeur, 
de directeur van één van de schoollocaties van de Scholengroep Spinoza 
i) De examinator, 
degene die belast is met het afnemen van het examen 
j) Het eindexamen, 
een examen zoals omschreven in art. 1 juncto art. 4 van het eindexamenbesluit. 

 
Artikel 2 Status van de Commissie  
De Commissie is een commissie van beroep, zoals bedoeld in artikel 5, lid 4 van het 
eindexamenbesluit. (Zie bijlage 1) 

 
Artikel 3 Samenstelling van de Commissie  
1. De Commissie bestaat uit: 

- één lid van dan wel namens het College van Bestuur; 

- één lid vanuit Dalton Voorburg; 

- één lid vanuit de François Vatelschool; 

- één lid vanuit het ’s Gravendreef College Leidschendam;  

- één lid vanuit het ’s Gravendreef College Leidschenveen;  

- één lid vanuit Gymnasium Novum;  

- één lid vanuit het Sint-Maartenscollege;  

- één lid vanuit het Veurs Lyceum;  

- één lid vanuit Veurs Voorburg. 
2. Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd vanuit het bestuursbureau van Spinoza.  
3. De Commissie staat onder voorzitterschap van het lid van dan wel namens het College van 

Bestuur.  
4. De Commissie beraadslaagt en beslist met tenminste drie leden. 
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5. De voorzitter en de ambtelijk secretaris bepalen welke leden zullen worden benaderd voor de 
behandeling van een ingesteld beroep. De school waartegen de procedure loopt zal daarin niet 
vertegenwoordigd zijn. 

6. De behandelende leden zullen bekend moeten zijn met het onderwijs waarop de procedure 
betrekking heeft.  

 
Artikel 4 Benoeming van de leden van de Commissie 
1. Het College van Bestuur en de schoolleiding dragen kandidaten voor als genoemd in artikel 3, 

lid 1. 
2. De benoeming van de leden van de Commissie geschiedt door het College van Bestuur. 
3. De leden worden benoemd voor een zittingstermijn van twee jaar. 
4. De leden van de Commissie ontvangen een vergoeding op basis van gedeclareerde uren.  

 
Artikel 5 Bevoegdheid van de Commissie 
De Commissie is bevoegd kennis te nemen van een door de examenkandidaat ingesteld beroep, 
dat zich richt tegen een beslissing van de directeur, gericht tegen een examenkandidaat die zich 
ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft 
gemaakt. 

 
Artikel 6 Beroepsgronden  
Het beroep zoals bedoeld in het vorige artikel kan worden ingediend op grond van 
onverenigbaarheid van de door de schoolleiding genomen beslissing met een algemeen 
verbindend voorschrift dan wel op grond van vermeende onredelijkheid van de door de directeur 
genomen beslissing. 

 
Artikel 7 Indiening beroepsschrift 
1. Het beroepschrift dient binnen vijf dagen nadat de beslissing van de directeur schriftelijk ter 

kennis van de examenkandidaat is gebracht, schriftelijk aangetekend te worden bij de 
Commissie. Het beroepschrift wordt geadresseerd aan het College van Bestuur van de 
Stichting Scholengroep Spinoza, postbus 35, 2270 AA  Voorburg. 

2. Het beroepschrift is ondertekend en houdt in: 

- naam, adres en woonplaats van de examenkandidaat; 

- een afschrift van de omstreden beslissing; 

- de gronden waarop het beroep berust. 

 
Artikel 8 Behandeling van het beroepschrift 
1. De voorzitter van de Commissie kan de partijen zo nodig vragen om nadere gegevens, c.q. 

aanvulling van ontbrekende gegevens voordat het beroepschrift in behandeling wordt 
genomen. 

2. De Commissie kan onmiddellijk uitspraak doen, indien ze op grond van de schriftelijk overlegde 
stukken van oordeel is dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk is. De Commissie deelt deze 
beslissing direct schriftelijk mede aan de partijen. 

3. De Commissie beslist binnen twee weken op het beroep tenzij zij de termijn met redenen 
omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. 

4. Vóór de behandeling ter zitting worden alle op het beroep betrekking hebbende stukken door 
de voorzitter ter kennis gebracht van de zittende leden van de Commissie en de directeur. 

5. Als de directeur schriftelijk verweer wenst te geven, dient het verweer uiterlijk twee werkdagen 
voor de zittingsdatum op het secretariaat van de Commissie te zijn ontvangen. 

6. Na ontvangst van het verweerschrift zendt de voorzitter direct een exemplaar, vergezeld van 
eventuele bijlagen, aan de examenkandidaat en de zittende leden van de Commissie. 

7. De voorzitter bepaalt op zo kort mogelijke termijn na ontvangst van het beroepschrift plaats, 
dag en tijdstip van de zitting, waarop de behandeling van het beroep zal plaatsvinden. Beide 
partijen worden hiervan, alsmede van de samenstelling van de Commissie, schriftelijk op de 
hoogte gesteld. 
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Artikel 9 Wraking en verschoning 
1. Vóór de behandeling ter zitting kan elk van de zittende leden van de Commissie door één of 

meer van de bij het beroep betrokken partijen worden gewraakt op grond van feiten en 
omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel door het betreffende lid zouden 
kunnen bemoeilijken. Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid zich 
verschonen. 

2. De andere leden van de Commissie beslissen zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel de 
verschoning wordt toegestaan. Bij staking der stemmen is het verzoek toegestaan. 

 
Artikel 10 Bijstand ter zitting, getuigen en deskundigen 
1. De examenkandidaat kan zich ter zitting door een door hem aan te wijzen meerderjarig 

persoon laten bijstaan. 
2. Indien de Commissie dit noodzakelijk acht, kan zij al dan niet op verzoek van een der partijen 

getuigen en deskundigen ter zitting horen. Een verzoek om een of meer getuigen en/ of 
deskundigen te horen wordt uiterlijk de dag voorafgaand aan de zitting schriftelijk bij de 
voorzitter ingediend. 

3. De Commissie kan uit eigen beweging de door haar nodig geachte inlichtingen inwinnen en op 
het beroep betrekking hebbende stukken opvragen. 

 
Artikel 11 Behandeling van het beroep ter zitting 
1. Het beroep wordt behandeld op een openbare zitting, tenzij de Commissie, al dan niet op 

verzoek van een der beide partijen, anders beslist. 
2. De voorzitter heeft de leiding van de zitting. De Commissie hoort de partijen en geeft hun de 

gelegenheid hun standpunt nader toe te lichten. 
3. Indien bij sluiting van de zitting blijkt dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan de 

Commissie bepalen dat de behandeling ter zitting op een nader te bepalen datum zal worden 
voortgezet. 

4. Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten, deelt de voorzitter mede wanneer uitspraak 
zal worden gedaan. 

 
Artikel 12 Beraadslaging van de Commissie en gedragslijn ten aanzien van de 
beslissing 
1. De Commissie beraadslaagt in beslotenheid. 
2. De Commissie beraadslaagt over het beroep zo spoedig mogelijk na de behandeling ter zitting. 
3. De Commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Ieder lid is verplicht aan de stemming deel 

te nemen. 
4. De leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de 

beraadslagingen die tot de beslissing hebben geleid. 
5. De Commissie kan met het oog op het eventueel spoedeisend karakter van een beroep haar 

beslissing mondeling aan de partijen mededelen. Deze mondelinge uitspraak wordt zo spoedig 
mogelijk gevolgd door een schriftelijke. Zo nodig wordt bij de mondelinge uitspraak 
medegedeeld op welke wijze de examenkandidaat alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het 
schoolonderzoek en/ of het centraal examen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te 
leggen. 

 
Artikel 13 Uitspraak 
1. De uitspraak van de Commissie houdt in: 

- Een dagtekening; 

- Naam en woonplaats van de partijen en de naam van de eventueel door de kandidaat 
gemachtigde; 

- Een gemotiveerde beslissing, waarbij zo nodig wordt vastgesteld op welke wijze de 
kandidaat alsnog in de gelegenheid wordt gesteld het schoolonderzoek en/ of het centraal 
examen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. 

- De namen van de leden van de Commissie die de uitspraak hebben gewezen. 
2. De Commissie deelt haar uitspraak schriftelijk mede aan de examenkandidaat, de directeur en 

de inspectie. 
3. De uitspraak van de Commissie is bindend voor alle partijen. 
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Artikel 14 Vaststelling. wijziging en aanvulling reglement 
1. Met inachtneming van de wet wordt het Reglement vastgesteld, gewijzigd of aangevuld door 

verkregen goedkeuring van een 2/3 meerderheid van het bevoegd gezag. 
2. Het bevoegd gezag ziet er op toe, dat goedkeuring, wijziging of aanvulling van het Reglement 

plaatsvinden conform het geldende medezeggenschapsreglement. 
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Bijlage 1 

Artikel 5. Onregelmatigheden 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen dan wel ten aanzien 
van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan 
wel zonder geldige reden afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid 
ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen, 

b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen of het centraal examen, 

c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen of het centraal examen, 

d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd 
examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op een of meer 
onderdelen van het centraal examen, legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van 
het centraal examen. 

3. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd 
in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke 
vertegenwoordigers van de kandidaat. 

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet 
onderwijs in beroep gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van 
beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel uitmaken. 

5. In overeenstemming met artikel 30a van de wet wordt het beroep binnen vijf dagen nadat de 
beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk ingesteld bij de commissie van beroep. 
De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van het 
beroepsschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De 
commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd 
het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk 
mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze 
minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 
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Bijlage 2 
Samenstelling van de Commissie van Beroep 
 
Het bestuur van de Stichting Scholengroep Spinoza, gelet op het op d.d. ????? vastgestelde 
reglement voor de commissie van beroep voor de eindexamens  
 
besluit: 
 
de onderstaande personen voor de Commissie van Beroep voor de eindexamens voor de 
Scholengroep Spinoza te benoemen, voor de zittingstermijn van 1-8-2016 tot 1-8-2018.  
 
namens het bestuur: 
- M Laning lid en tevens voorzitter 
 
namens de schoollocatie Dalton Voorburg 
- P. Hendriks, lid 
 
namens de schoollocatie François Vatelschool 
- ????, lid 
 
namens de schoollocatie Gymnasium Novum 
- ??????, lid 
 
namens de schoollocatie Veurs Lyceum 
- E. Zomervrucht, lid 
 
namens de schoollocatie Veurs Voorburg 
- ?????, lid 
 
namens de schoollocatie ’s Gravendreef College Leidschendam 
- A. de Vries, lid 
 
namens de schoollocatie ’s Gravendreef College Leidschenveen 
- A. Ravensbergen, lid 
 
namens de schoollocatie Sint Maartenscollege 
- P. Griffioen, lid 
 
 
Voorburg, 14 juli 2017 
Het bestuur voornoemd, 
 
de voorzitter,  
 
 
 
 

 
 


