Reglement van de commissie
van beroep voor de examens
van ROC
Da Vinci College
conform de artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.4. van de WEB

Dit document is voor het laatst (gewijzigd) vastgesteld door
het college van bestuur op
met instemming van de Ondernemingsraad op
en treedt (opnieuw) in werking op
Voor het laatst geautoriseerd door documenteigenaar C.
Verburg op

Artikel 1: Commissie van beroep voor de examens
Het college van bestuur stelt een commissie van beroep voor de examens in. De commissie
van beroep oordeelt over beslissingen van de examencommissie of van de examinatoren met
betrekking tot kandidaten.

Artikel 2: Samenstelling
De commissie van beroep voor de examens bestaat uit:
* een extern voorzitter, tevens lid, benoemd door het college van bestuur
* 4 leden en 4 plaatsvervangend leden, benoemd door het college van bestuur
Het college van bestuur benoemt een plaatsvervangend voorzitter, tevens lid van de
commissie. Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd door het college
van bestuur. De leden en plaatsvervangend leden mogen geen deel uitmaken van het
bevoegd gezag of van de inspectie.
Een lid of plaatsvervangend lid, dat tevens examinator of lid van een examencommissie is
tegen de beslissing waarvan een beroep is ingesteld, dan wel dat belast is met de beoordeling
van de praktijkperiode in dezelfde beroepszaak, mag niet aan de behandeling van deze zaak
deelnemen en wordt vervangen door een plaatsvervangend lid dat niet bij de beslissing
betrokken is geweest.

Artikel 3: zittingsduur
Benoeming van voorzitter, overige leden en plaatsvervangende leden geschiedt voor een
termijn van vijf jaar, waarna zij herbenoembaar zijn. Ontslag wordt verleend op eigen verzoek,
dan wel bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar.
Ontslag wordt tevens verleend, indien uit hoofde van ziekte of gebrek ongeschiktheid om de
functie te vervullen is ontstaan, alsook indien bij onherroepelijk geworden rechterlijke
uitspraak veroordeling wegens misdrijf heeft plaatsgevonden. In beide gevallen wordt
betrokkene tevoren van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de
gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen. De commissie stelt een rooster van
aftreden vast.

Artikel 4: indiening van beroep
Een beroep wordt schriftelijk en met redenen omkleed ingediend bij:
Commissie van Beroep voor de examens, t.a.v. Dhr. C. Verburg, Postbus 1184, 3300 BD
Dordrecht.

Artikel 5: vereenvoudigde behandeling en verzet
De voorzitter van de commissie van beroep voor de examens is bevoegd om onmiddellijk
uitspraak te doen op het beroepschrift, indien hij van oordeel is dat de commissie kennelijk
onbevoegd is, of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is.
Indien het de voorzitter is gebleken, dat het beroep niet is voorafgegaan door een in de
onderwijs- en examenregeling voorgeschreven bezwarenprocedure bij de desbetreffende
examencommissie, verklaart hij het beroep niet-ontvankelijk.
Tegen een dergelijke uitspraak van de voorzitter kan de betrokken examenkandidaat binnen
tien werkdagen na verzending van die uitspraak schriftelijk en met redenen omkleed verzet
doen bij de commissie.
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Voordat de commissie beslist op het verzet, stelt de commissie de betrokken
examenkandidaat in de gelegenheid om te worden gehoord. De commissie beslist op het
verzet binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met
ten hoogste tien werkdagen, en maakt haar beslissing schriftelijk bekend aan de betrokken
examenkandidaat.
Indien de commissie het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart, blijft de uitspraak van
de voorzitter in stand. Indien de commissie het verzet gegrond verklaart, vervalt de uitspraak
van de voorzitter en neemt de commissie het beroepschrift alsnog in behandeling.

Artikel 6: behandeling van beroep
De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Indien de commissie dit ter
beslissing van de zaak nodig oordeelt, stelt zij de betrokken examenkandidaat in de
gelegenheid om te worden gehoord en hoort zij de leden van de betrokken examencommissie
dan wel de betrokken examinatoren. De leden van de examencommissie en de examinatoren
verstrekken aan de commissie de inlichtingen die zij voor de uitvoering van haar taak nodig
acht. De commissie is gemachtigd om getuigen en deskundigen op te roepen en te horen. De
commissie kan nadere regels stellen met betrekking tot het horen en het indienen van stukken.

Artikel 7: beslissing op beroep
De commissie beslist op het beroep binnen tien werkdagen na ontvangst van het
beroepschrift, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met ten hoogste tien werkdagen, en maakt
haar beslissing schriftelijk bekend aan de betrokken examenkandidaat, aan het college van
bestuur, aan het bedrijf dat of de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt en aan
de inspectie. Indien de examenkandidaat minderjarig is, worden ook de ouders, voogden of
verzorgers van de kandidaat van de beslissing in kennis gesteld.
Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij het bestreden besluit geheel of
gedeeltelijk. De commissie is niet bevoegd in de plaats van het geheel of gedeeltelijk
vernietigde besluit een nieuw besluit te nemen.
De commissie kan bepalen dat opnieuw of, indien het besluit is geweigerd, alsnog in de zaak
wordt beslist, dan wel op welke wijze de examenkandidaat alsnog in de gelegenheid wordt
gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen, dan wel dat het examen of enig
onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door de commissie te stellen
voorwaarden.
De examencommissie of examinator van wie het besluit is vernietigd, voorziet voor zover
nodig opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie van beroep
voor de examens. Deze kan daarvoor in haar uitspraak een termijn stellen.

Artikel 8: voorlopige voorziening
In zaken waarin het belang van de betrokken examenkandidaat een onverwijlde voorziening
bij voorraad vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de
uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van de commissie van beroep voor de examens
een voorlopige voorziening vragen.
De voorzitter beslist op dat verzoek na de betrokken examencommissie dan wel de betrokken
examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen, en maakt zijn beslissing per
omgaande schriftelijk bekend aan betrokkenen.
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Artikel 9: herziening
Herziening van een uitspraak van de commissie van beroep voor de examens kan op verzoek
van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of
omstandigheden, die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak
zouden hebben kunnen leiden.
Ingeval van een verzoek tot herziening als hierboven bedoeld, is het in artikel 7 bepaalde van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de datum van vaststelling door het college van
bestuur.
Artikel 11: vergoeding
De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor
de gemaakte reis- en verblijfskosten. Voor zover de leden een arbeidsverhouding hebben met
het ROC Da Vinci College gelden daarbij de voor hen van kracht zijnde bepalingen met
betrekking tot vergoedingen voor gemaakte reis- en verblijfskosten.
De leden die geen arbeidsverhouding hebben met het ROC Da Vinci College ontvangen naast
de vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten een nader overeen te komen vergoeding
voor hun werkzaamheden ten behoeve van de commissie.
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