
Commissie van Bezwaar eindexamens 2019-2020 
Postbus 864, 7550 AW Hengelo  
Drienerparkweg 16, Hengelo 
telefoon 074 - 245 55 55 
 
 
 
Regeling van bezwaar eindexamens 2019-2020 
 
 
Artikel 1 
Het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft een commissie ingesteld: “Commissie van 
Bezwaar eindexamens 2019-2020”, hier verder genoemd “commissie”. 
Deze commissie functioneert ten behoeve van de scholen van bovengenoemde stichting. 
 
Artikel 2 
Bij de commissie kan een examenkandidaat bezwaar maken tegen een beslissing van de 
eindverantwoordelijk schoolleider betreffende: 
a.  het oordeel van de eindverantwoordelijk schoolleider (als bedoeld in artikel 12 van het Besluit 

eindexamens voortgezet onderwijs 2020) dat de kandidaat om een ongeldige reden was verhinderd 
aan de resultaatverbeteringstoets deel te nemen, waardoor de kandidaat niet in de gelegenheid is 
alsnog een resultaatverbeteringstoets af te leggen; 

b.  het besluit van de eindverantwoordelijk schoolleider om geen extra mogelijkheid te bieden tot 
herkansing van het schoolexamen of het maken van een resultaatverbeteringstoets (als bedoeld in 
artikel 15 van het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020), omdat er volgens de 
eindverantwoordelijk schoolleider geen sprake is van onbillijkheden van overwegende aard. 

 
Artikel 3 
Een bezwaar moet door de examenkandidaat en/of zijn wettelijk vertegenwoordigers schriftelijk worden 
ingediend binnen vijf dagen nadat de beslissing te zijner kennis is gebracht, geadresseerd aan: 
Commissie van Bezwaar eindexamens 2019-2020, Postbus 864, 7550 AW Hengelo (O). 
 
Artikel 4 
De commissie bestaat uit drie leden, waarvan één lid (oud)rector c.q. directeur van een school is 
(geweest) en één lid jurist is.  
Eén van deze drie leden vervult het voorzitterschap. De commissie regelt haar eigen werkwijze. 
Bij de behandeling van een bezwaar is vereist, dat tenminste twee leden van de commissie betrokken 
zijn. 
Aan de commissie is door het in artikel 1 genoemde College van Bestuur een ambtelijk secretaris 
toegevoegd. 
 
Artikel 5 
De commissie is bevoegd het College van Bestuur te adviseren over de juistheid van de beslissing van 
de eindverantwoordelijk schoolleider als bedoeld in artikel 2 voor zover een examenkandidaat en/of zijn 
wettelijk vertegenwoordigers tegen deze beslissing bezwaar heeft/hebben aangetekend. 
 
Artikel 6 
Van de commissie maken geen personen deel uit die werkzaam zijn aan de school waarvan de 
examenkandidaat die bezwaar heeft gemaakt leerling is. 
 
Artikel 7 
Bij de behandeling van het bezwaar kan de commissie de kandidaat en/of zijn wettelijk 
vertegenwoordigers en de eindverantwoordelijk schoolleider schriftelijk om hun lezing van de situatie/het 
gebeurde vragen. Daarnaast kan de commissie besluiten om partijen mondeling te horen. 
De commissie is bevoegd alle schriftelijke en mondelinge informaties in te winnen die zij in verband met 
haar werkzaamheden van belang acht. 
 
Artikel 8 
De commissie adviseert het College van Bestuur binnen twee weken nadat schriftelijk bezwaar is 
gemaakt onder vermelding van de gronden waarop haar advies berust. Deze termijn van twee weken kan 
met redenen omkleed met ten hoogste twee weken worden verlengd. 
 



 2 

Artikel 9 
Een afschrift van het advies en de gronden waarop deze berust, zendt de commissie zo  
spoedig mogelijk aan de betrokken kandidaat en, bij zijn minderjarigheid, aan diens ouders, voogden of 
verzorgers, alsmede aan de eindverantwoordelijk schoolleider van de desbetreffende school. 
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