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Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de commissie:
de commissie van beroep voor de examens voor het voortgezet
onderwijs (cvbe) van Pontis Onderwijsgroep en het vmbo deel van Vonk
conform het Eindexamenbesluit VO en de examenreglementen van de
scholen.
b. de kandidaat:
de leerling die tegen een maatregel of beslissing in beroep gaat bij de
cvbe en bij minderjarigheid diens wettelijk vertegenwoordiger
(ouder/verzorger).
c. het eindexamenbesluit: het van toepassing zijnde Eindexamenbesluit VO.
d. de examinator:
degene die de kandidaat het examen afneennt en/of het afgelegde
examen beoordeelt.
e. de instelling:
Pontis Onderwijsgroep of het vmbo deel van Vonk.
f. het reglement:
het reglement van de commissie van beroep voor de examens.
g. het examenreglement: het van toepassing zijnde examenreglernent van Pontis Onderwijsgroep
of het vmbo deel van Vonk.
h. dag:
iedere dag niet zijnde een zaterdag, een zondag, een erkende feestdag
of een dag in de periode van een schoolvakantie.
i. bevoegd gezag:
het college van bestuur van respectievelijk Pontis Onderwijsgroep
en Vonk.
De Connmissie van Beroep voor examens (cvbe) vindt haar wettelijke basis in artikel 5, lid 4 en 5 van
het Eindexamenbesluit.

Artikel 2 Bevoegdheid
2.1.

De cvbe is bevoegd een uitspraak te doen over een beroep dat door of namens een kandidaat
wordt ingediend tegen een maatregel die de directeur heeft opgelegd ten gevolge van
onregelmatigheden ten aanzien van enig deel van het eindexamen.

2.2.

De cvbe oordeelt over beslissingen ten aanzien van exanninering zoals opgenomen in de
examenreglementen van (het onderdeel van) de instelling waartegen beroep is ingesteld.

Artikel 3 Samenstelling commissie van beroep voor examens
3.1.

De cvbe bestaat uit tenminste zes leden, waarvan drie leden per onderwijsinstelling.
De leden kiezen zelf uit hun midden de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en de (reserve)
leden. Er zijn minimaal drie leden nodig voor de behandeling van een beroep.

3.2.

Per beroepszaak hebben drie leden stemrecht waarvan de meerderheid niet verbonden is aan
de instelling waartegen het beroep is ingediend. In de bijlage wordt toelichting gegeven op de
samenstelling van de cvbe bij de behandeling van een beroep tegen een van de
onderwijsinstellingen.

3.3.

Alle leden van de cvbe worden benoennd door het bevoegd gezag van beide instellingen.

3.4.

De cvbe kan personen voordragen aan het bevoegd gezag van de betreffende instelling voor
(her)benoeming in de cvbe.
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3.5.

Niet tot lid van de cvbe kunnen worden benoemd zijn eden van het bevoegd gezag van Pontis
Onderwijsgroep of van Vonk.

3.6

De eden en plaatsvervangende eden worden steeds voor een periode van minimaal drie en
maximaal vijf jaar benoemd en kunnen worden herbenoemd.

3.7.

De benoeming als lid van de cvbe eindigt:
a. op eigen verzoek;
b. bij beeindiging dienstverband bij de genoemde onderwijsinstellingen;
c. indien de zittingsperiode is verstreken en het lid niet opnieuw wordt benoemd;
d. wanneer een lid door ziekte of gebreken niet geschikt is de functie te vervullen.

3.8.

Leden van de cvbe kunnen niet optreden als lid:
a. indien ze tot de kandidaat dan wel tot degene(n) tegen wiens beslissing het beroep zich
richt in bloed- of aanverwantschap staan tot en met de vierde graad;
b. indien er betrokkenheid is bij het besluit waartegen het beroep zich richt;
c. in andere gevallen waarin daarvoor ernstige redenen bestaan.

Artikel 4. Beroepschrift
4.1.

Het beroep tegen de beslissing wordt binnen vijf dagen ingediend bij de cvbe. De vijf dagen
termijn gaat in op het moment nadat de beslissing aan de kandidaat bekend is gemaakt.
In geval de beslissing per post is verzonden, is de datum van het poststempel leidend voor de
start van de vijf dagen. In geval de beslissing per mail is verzonden, is het tijdstip van
verzenden van de mail hiervoor leidend.

4.2

Het beroep wordt, voorzien van ondertekening door de kandidaat of diens wettelijk
vertegenwoordiger(s), ingesteld. Onderaan dit reglement zijn de post- en mailadressen
genoemd waar het beroepschrift naar toegestuurd kan worden.
Het moment waarop het beroepschrift per post of per e-mail door de schoolorganisatie is
ontvangen, is leidend voor vaststelling van de ontvangstdatum van het beroep.

Artikel 5. Behandeling
5.1.

Het in behandeling nennen vindt zo spoedig mogelijk plaats na ontvangst van het
beroepschrift, maar in ieder geval binnen tien dagen na ontvangst van het beroepschrift.
Bij het in behandeling nemen van het beroepschrift kan de cvbe deze termijn verlengen met
ten hoogste tien dagen. De indiener wordt van een verlenging op de hoogte gesteld.

5.2.

De cvbe bepaalt als eerste of het beroep in behandeling wordt genomen (ontvankelijk
verklaren). Bij het ontvankelijk verklaren kijkt de cvbe of voldaan is aan de volgende
voorwaarden:
a. is het beroep gemotiveerd door de indiener;
b. zijn relevante documenten, voor zover van toepassing, bijgevoegd;
c. is het beroepsschrift ondertekend door de kandidaat en/of zijn wettelijke
vertegenwoordiger indien de kandidaat jonger is dan 18jaar;
d. is het beroepschrift binnen de gestelde termijn ontvangen door de cvbe;
e. heeft de cvbe de bevoegdheid onn over de inhoud van het beroep een uitspraak te doen
zoals beschreven in artikel 2.1. en 2.2;
f. heeft de kandidaat voorafgaand aan het indienen van het beroep gehandeld volgens het
examenreglement.
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5.3.

Bij niet ontvankelijk verklaren deelt de cvbe haar beslissing, gemotiveerd, zo snel mogelijk
mede aan de indiener van het beroep. Dat is in ieder geval binnen tien dagen na ontvangst van
het beroep.

Artikel 6. Het onderzoek
6.1.

De cvbe stelt alvorens te beslissen een onderzoek in.

6.2.

In het kader van het onderzoek kan de cvbe onder meer de volgende personen horen: de
betrokken examinator(en), de kandidaat en de wettelijke vertegenwoordiger, schooldirecteur,
getuigen en/of deskundigen.

6.3.

Indien de cvbe besluit tot het horen van betrokkenen:
a. De voorzitter bepaalt de plaats, dag en het uur van horen;
b. Het horen is niet openbaar; de cvbe beraadt zich in beslotenheid;
c. Bij het horen zijn drie eden van de cvbe aanwezig;
d. Er hoeft geen verslag van de zitting te worden gennaakt. De argumenten op basis waarvan
de cvbe tot een besluit komt, worden verwoord in de onderbouwing van de (schriftelijke)
beslissing.

6.4.

De meerderjarige kandidaat kan zich gedurende het onderzoek of het horen van de cvbe door
een door de kandidaat aan te wijzen nneerderjarig persoon laten bijstaan. De minderjarige
kandidaat laat zich gedurende het onderzoek of het horen bijstaan door de wettelijke
vertegenwoordiger(s).

6.5.

De cvbe betrekt in haar onderzoek alle informatie die relatie heeft met de maatregel of de
beslissing waartegen het beroepschrift is gericht. Ook het hierover al aanwezige dossier wordt
gebruikt.

Artikel 7. Besluitvorming
7.1

Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Artikel 8. Voorlopige voorziening; herziening
8.1.

Als het in het belang van de kandidaat noodzakelijk is dat direct een voorziening wordt
getroffen, kan deze via een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de
definitieve uitspraak, bij de cvbe een voorlopige voorziening aanvragen. De cvbe beslist op dat
verzoek.

8.2.

Herziening van een uitspraak van de cvbe kan op verzoek van elk van beide partijen plaats
vinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die, indien deze eerder bekend
waren geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Artikel 9. Uitspraak
9.1.

De cvbe kan het bij haar ingestelde beroep:
a. geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaren;
b. geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren.
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9.2.

In haar schriftelijke uitspraak onderbouwt de cvbe haar beslissing.

9.3.

De cvbe stelt zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden
gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. De cvbe houdt hierbij rekening met
artikel 5 lid 5 van het Eindexamenbesluit.

9.4.

De cvbe die het beroep heeft behandeld, deelt de beslissing zo spoedig mogelijk per e-mail
mede aan:
a. de kandidaat en, indien minderjarig, aan de wettelijk vertegenwoordiger
(ouders/verzorgers van de kandidaat);
b. het bevoegd gezag van de betrokken instelling;
c. de inspectie;
d. degene tegen wiens beslissing of maatregel het beroep zich richt.

9.5.

De beslissing van de cvbe is voor alle betrokkenen bindend.

Artikel 10.

Wijziging en aanvulling reglement

10.1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022.
10.2. Dit reglement kan met inachtneming van de bepalingen van het examenreglement door de
cvbe redactioneel worden gewijzigd en aangevuld.

A 3 c)

Ondertekend op:
1 september 2022
Pontis Onderwijsgroep

d

-rarPfrIltb.Pr 2022
Vonk

Nannens het college van bestuur,

NamerysMet college van bestuur,

Dhr. A.H. (Anne) Hoekstra
Voorzitter college van bestuur

Mey1.
ffelma) van der Hoorn
VoØijjt r college van bestuur

Noot 1: Bij dit reglement hoort een bijlage waarin de samenstelling van de comnnissie van beroep is
weergegeven en waarin de adressen vermeld zijn waaraan een beroepschrift moet worden gestuurd.

Reglement voor de commissie van beroep voor examens
Pagina 5 van 6

Pontis Onderwijsgroep en Vonk

Bijlage bij het reglement voor de commissie van beroep voor de examens
Samenstelling van de commissie van beroep voor de examens

De cvbe bestaat uit zes leden. Ze kiest een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en (reserve)leden
uit haar midden.

Lid en voorzitter
Lid en ply voorzitter
Lid (reserve)

Leden Pontis

Leden Vonk

De heer F.T. Broersen
Mevrouw E. van der Werf
De heer A. de Vries

De heer D. Wit
Mevrouw Y. Marcus
Mevrouw L. Hornsveld

Behandeling vindt plaats door drie leden. [en lid vanuit de schoolorganisatie waartegen het beroep is
ingesteld en twee leden vanuit de andere instelling. Deze levert teyens de (onafhankelijk) voorzitter.
Bij een beroep ingediend bij Pontis:
Behandeling door: voorzitter Vonk, lid Vonk en lid Pontis
Bij een beroep ingediend bij Vonk:
Behandeling door: voorzitter Pontis, lid Pontis, lid Vonk
Adres voor indienen van een beroep bij de cvbe:
Pontis Onderwijsgroep

t.a.v. Commissie van Beroep Exannens
Postbus 282
1740 AG Schagen
e-mailadres: info@pontis.n1
Vonk

t.a.v. Commissie van Beroep Exannens
Drechterwaard 10-a
1824EX Alkmaar
e-mailadres: cvb@clusius.n1
(Hoewel het Clusius College per 1 augustus 2022 verder gaat onder de naann Vonk, blijven de e-mail
adressen nog in schooljaar 2022 — 2023 onder de naam Clusius College)
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