
 
Voorlegger Aanvulling schoolprocedure en Regeling van bezwaar eindexamens 2019-
2020 
 

Vooraf 
In het Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020 zijn (o.a.) bepalingen opgenomen betreffende 
leerlingen die ten gevolge van ziekte of andere omstandigheden het schoolexamen niet hebben 
kunnen afsluiten voor 5 juni 2020. Daarnaast zijn bepalingen opgenomen voor leerlingen die 
verhinderd zijn bij een resultaatverbeteringstoets en is ook een hardheidsclausule opgenomen in het 
geval sprake is van onbillijkheden ten aanzien van een examenkandidaat. Om binnen Carmel gelijke 
gevallen zoveel mogelijk gelijk te behandelen, wordt hiervoor een Commissie van Bezwaar 
eindexamens 2019-2020 ingesteld.  

In het Besluit is bovendien opgenomen dat een schoolleider (een eindverantwoordelijk schoolleider 
van een school of een locatie-, sector- of onderwijsdirecteur) een maatregel kan nemen in het geval 
van onregelmatigheden of ongeoorloofde afwezigheid bij een resultaatverbeteringstoets. Tegen deze 
maatregel kunnen leerlingen/ouders in beroep gaan bij de ‘reguliere’ Commissie van Beroep inzake 
onregelmatigheden eindexamen. Om leerlingen/ouders hierover te informeren is dit ook opgenomen in 
de aanvulling schoolprocedure. 

 
Commissie van Bezwaar eindexamens 2019-2020 
Bij deze Commissie van Bezwaar kan een leerling bezwaar maken tegen een beslissing van de 
eindverantwoordelijk schoolleider betreffende: 

a.  het oordeel van de eindverantwoordelijk schoolleider 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, omdat er 
volgens de eindverantwoordelijk schoolleider geen sprake is van onbillijkheden van overwegende 
aard. 

 
Een bezwaar moet schriftelijk binnen vijf dagen bij de Commissie van Bezwaar worden ingediend. 
Qua termijnen wordt aangesloten bij de wettelijke termijnen die gelden voor de Commissie van Beroep 
inzake onregelmatigheden eindexamen, aangezien de uitslag van het examen uiterlijk op de laatste 
dag, voorafgaand aan de periode van de zomervakantie schriftelijk door de schoolleider aan de 
kandidaat bekendgemaakt dient te worden. 
 
De Commissie van Bezwaar is bevoegd het College van Bestuur te adviseren over de juistheid van de 
beslissing van de eindverantwoordelijk schoolleider. 
 
 
Commissie van Beroep inzake onregelmatigheden eindexamen 
Zoals aangegeven kunnen ouders/leerlingen in beroep bij de Commissie van Beroep indien een 
schoolleider een maatregel heeft genomen betreffende een resultaatverbeteringstoets. De procedure 
die in de ‘Aanvulling schoolprocedure’ is opgenomen, komt overeen met de procedure die is 
vastgelegd in de kaderregeling examenreglement 2019-2020. 
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