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Intern Reglement van de Commissie van Beroep voor de Examens.
Artikel 1:

Grondslag van de Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep voor de Examens (verder aan te duiden als "de
Commissie") is ingesteld op grond van artikel M1 van het Examenreglement
Waldheim-mavo te Baarn en artikel N5 van het examenreglement van het Griftland
College te Soest.

Artikel 2:

De samenstelling en de benoemingstermijn van de Commissie

2.1 De Commissie is voor het eerst ingesteld per 1 april 1999. Per 1 augustus 2011
is de samenstelling van de commissie gewijzigd als gevolg van de wijziging van
bestuursstructuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn en
Soest (verder te noemen CVO Baarn/Soest)
2.2 De benoemingstermijn van de leden van de commissie is vastgesteld op 5 jaren,
met dien verstande dat de voorzitter, een lid en een plaatsvervangend lid de eerste
keer reeds naar 3 jaar aftreden, teneinde continuïteit te waarborgen.
In de bijlage van dit reglement is de samenstelling van de commissie weergegeven.
Aftredende leden zijn terstond weer benoembaar voor een periode van 5 jaren.
Bij tussentijds aftreden geldt voor de opvolger de resterende benoemingstermijn.
Een lid van de Commissie laat zich door een plaatsvervangend lid vervangen indien
verwacht kan worden dat de behandeling van een ingediend beroep belangenverstrengeling met zich mee brengt.
2.3 De Commissie wordt ondersteund door het secretariaat van CVO Baarn/Soest.

Artikel 3:

De bevoegdheid van de Commissie van Beroep

3.1 De Commissie is bevoegd bindend uitspraak te doen in eerste en laatste aanleg
over een beroep dat is ingesteld tegen een beslissing van de examencommissie of
van een examinator.
3.2 Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende of diens wettelijk
vertegenwoordiger.
3.3 Het beroep kan worden ingesteld in geval de beslissing in bezwaar is afgewezen,
op de volgende gronden:

a. de beslissing in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift;
b. de beslissing in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;
c. het desbetreffende orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in
redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen; of
d. de beslissing in strijd is met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel
van behoorlijk bestuur.

Artikel 4:

De behandeling door de Commissie van Beroep

4.1 De termijn voor indiening van het beroep is tien schooldagen, te rekenen vanaf
de datum van ontvangst van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld.
4.2. De indiener van het beroep krijgt onverwijld een bevestiging van ontvangst van
het ingestelde beroep.
4.3 Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt de Commissie het
beroepschrift aan de examencommissie en de examinator waartegen het beroep is
gericht, met de uitnodiging in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke
schikking van het geschil mogelijk is.
De examencommissie en de desbetreffende examinator deelt binnen 5 schooldagen
aan de Commissie, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken,
mede tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. Is een minnelijke schikking niet
mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door de Commissie in behandeling
genomen.
4.4 De voorzitter stelt de voorzitter van de examencommissie waartegen het
ingestelde beroep zich richt in de gelegenheid tegen het ingestelde beroep verweer
te voeren. Op een daartoe strekkend verzoek verstrekt de voorzitter van de
examencommissie de Commissie inzage en zo nodig afschriften van alle relevante
gegevens.
4.5 De Commissie kan besluiten de beide partijen te horen. De Voorzitter van de
Commissie stelt de datum en tijdstip vast van de hoorzitting. Van deze hoorzitting
wordt een verslag gemaakt.
4.6 De termijn waarbinnen de Commissie beslist is 15 schooldagen, met de
mogelijkheid tot verlenging van 15 schooldagen.

Artikel 5:

De uitspraak van de Commissie van Beroep

5.1. Indien de Commissie het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing van
de examencommissie en de desbetreffende examinator geheel of gedeeltelijk.
5.2 De Commissie is niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk
vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen.

5.3. De Commissie kan bepalen dat opnieuw of alsnog in de zaak wordt beslist, dan
wel dat het onderdeel van het PTA of enig ander onderdeel van het School Examen
opnieuw wordt afgenomen, onder door de Commissie te stellen voorwaarden.
5.4. Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig
opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de Commissie.
5.5. Indien daartoe aanleiding bestaat kan de Commissie aanbevelingen doen.

Artikel 6:

Slotbepalingen

6.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter
respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter, zo nodig de voltallige Commissie
gehoord hebbend.
6.2 Voorstellen tot wijziging van dit reglement dienen goedgekeurd te worden door
het College van Bestuur van CVO Baarn/Soest.
6.3 Dit (aangepaste) reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2011.

