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Het bevoegd gezag NUOVO Scholengroep, in dezen vertegenwoordigd door het College 

van Bestuur; 

overwegende dat volgens artikel 5, lid 4 van het Eindexamenbesluit VO beroep is 

opengesteld bij een door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van 

bezwaar en beroep tegen beslissingen van de schoolleider ten aanzien van kandidaten 

die zich met betrekking tot enig deel van het examen schuldig maken aan enige 

onregelmatigheid; 

 

Overwegende dat derhalve een commissie van bezwaar en beroep moet worden 

ingesteld; 

 

BESLUIT: 

Vast te stellen het gewijzigde ,Reglement Commissie van Bezwaar en Beroep 

Eindexamens vwo-havo-mavo-vbo NUOVO Scholengroep,. 

 

 

Artikel 1  

Deze regeling verstaat onder: 

a. commissie: de commissie van bezwaar en beroep eindexamens NUOVO; 

b. kandidaat: de eindexamenkandidaat die in beroep is gegaan bij de commissie; 

c. schoolleider: de directeur of rector van een school. 
 

Artikel 2 

1. Er is een commissie van bezwaar en beroep voor de eindexamens NUOVO. 

2. De samenstelling van de commissie is als volgt: 

a. Een onafhankelijk voorzitter, aan te wijzen door het bestuur; 

b. Twee leden: een schoolleider en een ouder uit of namens de oudergeleding van 

de GMR. Beide leden zijn afkomstig van een andere NUOVO school dan waar het 

beroep is ingesteld. 

c. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, niet zijnde een lid van 

de commissie. 

 

Artikel 3 

De commissie heeft tot taak te beslissen op bezwaren of beroepen van kandidaten 

tegen beslissingen van de schoolleider met betrekking tot onregelmatigheden bij de 

eindexamens. 

 

Artikel 4 

Het bezwaar of beroep kan worden ingesteld tegen de navolgende besluiten: 

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 één 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 schoolleider aan te wijzen onderdelen. 

 

Artikel 5 

Niet ontvankelijk is het bezwaar of beroep wanneer het gaat om: 

a. De objectiviteit van de beoordeling. 

b. Besluiten tot vaststelling van data of inhaaldata. 

c. Besluiten tot vaststelling van de termijn, waarbinnen de uitslag bekend 

gemaakt wordt. 

d. De wijze van afnemen van het examen. 

e. Besluiten tot vaststelling van het gewicht, dat aan de onderdelen van 

het schoolexamen moet worden toegekend. 

f. Niet tijdig instellen van het beroep. 
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Artikel 6 

1. Wanneer de commissie onbevoegd is, zendt zij het bezwaar of beroep door naar 

het orgaan dat wel bevoegd is. De kandidaat ontvangt een bericht van 

doorzending. 

2. De voorzitter van de commissie kan onmiddellijk uitspraak doen, indien hij van 

oordeel is dat het beroep kennelijk niet ontvankelijk is of kennelijk ongegrond. 

Een afschrift van deze uitspraak wordt toegezonden aan de inspectie. 

3. Het beroep dient binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is 

bekendgemaakt schriftelijk bij de commissie te worden ingesteld t.a.v. de 

secretaris van de commissie van beroep eindexamens NUOVO, postbus 1415, 

3500 BK te Utrecht. Een afschrift van het beroepsschrift dient te worden gezonden 

naar de schoolleider. 

4. Indien het beroepsschrift tijdig is verzonden, maar door buiten de kandidaat gelegen 

omstandigheden de commissie niet tijdig bereikt, kan de kandidaat tegen een niet-

ontvankelijk verklaring binnen 14 dagen nadat deze hem is toegezonden, verzet 

aantekenen bij de commissie tegen de uitspraak van de voorzitter. 

5. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van de commissie. In 

bijzondere gevallen kan de commissie besluiten dat de behandeling van het beroep 

geheel of gedeeltelijk zal plaatshebben in een vergadering met gesloten deuren. 

Van de behandeling ter zitting wordt een verslag gemaakt. 

6. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting. De 

kandidaat en de schoolleider worden schriftelijk uitgenodigd om desgewenst op de 

zitting persoonlijk of door middel van een gemachtigde hun standpunt toe te lichten. 

De commissie kan deskundigen raadplegen. 

 

Artikel 7 

1. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst 

van het beroepsschrift, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten 

hoogste twee weken. 

2. De commissie stelt bij haar beslissing zonodig vast, op welke wijze de kandidaat 

alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel, gedeeltelijk 

of hernieuwd af te leggen. 

3. Indien het hernieuwd examen, bedoeld in het vorige lid, betrekking heeft op een 

of meer onderdelen van het centraal examen, dan legt de kandidaat dat examen 

in het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 

staatsexamencommissie af. 

4. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de 

ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, alsmede 

aan de schoolleider en aan de inspectie. 

5. De beslissing van de commissie van beroep eindexamens is bindend. 

 

Artikel 8 

De commissie regelt, met inachtneming van hetgeen is vastgelegd in deze regeling, 

haar eigen werkwijze. 

 

Artikel 9 

1. Deze geactualiseerde regeling vervangt de regeling van 31 mei 2010. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling Commissie van 

Bezwaar en Beroep Eindexamens VWO-HAVO-MAVO-VBO NUOVO,. 

3. Zij treedt in werking op de dag na besluitvorming in het College van Bestuur. 
 


