
COMMISSIE VAN BEROEP voor de EXAMENS van het Novalis College 
 
De bestuurder van de Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs, 
Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen, in dezen vertegenwoordigd door de rector;  
 
Gelet op de bepalingen van het Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO, art. 5, lid 4  
 
STELT  
 
voor het onder zijn bevoegd gezag staande Novalis College het volgende Reglement voor de 
Commissie van Beroep voor de examens vast.  
 
Begrippen  
 
Bevoegd gezag:  Stichting Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs 

(SGVVS), Wilhelminasingel 13-15, 6524 AJ Nijmegen;  
Commissie:  de Commissie van Beroep voor de examens als bedoeld in art. 5, lid 4 van 

Eindexamenbesluit VWO-HAVO-VMBO;  
Kandidaat:  leerling die gebruik maakt van de door het Novalis College geboden 

examenvoorzieningen;  
Rector:  rector van de vmbo-t/havo/vwo-school onder het bevoegd gezag van de 

SGVVS;  
De Examencommissie:  de door de school ingestelde commissie ten behoeve van de organisatie en 

het afnemen van de examens voor de door de school verzorgde opleiding;  
Examen:  onderzoek of de kandidaat voldoet aan de gestelde eindtermen van de 

opleiding; het examen kan bestaan uit afzonderlijke onderdelen.  
Reglement:  het reglement van de commissie van beroep voor de examens  
De Wet:  de Wet op het Voortgezet Onderwijs 
 
 
Commissie van Beroep 
 

1. De kandidaat kan tegen de beslissing van de rector in beroep gaan bij de door het Bevoegd 
Gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van de Commissie van Beroep maakt 
de rector geen deel uit. 

2. Het beroep wordt binnen drie werkdagen nadat de beslissing als bedoeld in artikel 1.5 2e lid 
schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de secretaris van de 
Commissie van Beroep ingesteld, met een afschrift aan de rector. Als postadres fungeert het 
secretariaat van de vestiging Novalis College. 

3. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep, tenzij zij 
de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. 

4. Alvorens tot een beslissing te komen hoort de Commissie van Beroep de rector en de 
kandidaat, waarbij de kandidaat, indien deze dit wenst, kan worden bijgestaan door een 
meerderjarige. 

5. Indien een stemming noodzakelijk is om tot een oordeel te komen, beslist de Commissie bij 
meerderheid van stemmen. 

6. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de 
gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen. 

7. De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat en de rector en tevens 
aan de inspecteur indien de beslissing betrekking heeft op het Centraal Examen. 

8. De Commissie van Beroep bestaat uit: 
- één lid namens het stichtingsbestuur; 



- één lid van de docentengeleding van de medezeggenschapsdeelraad, of een andere 
docent door deze geleding aangewezen; 

- één lid van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsdeelraad, of een andere 
leerling door deze geleding aangewezen; 

9. Indien een van de leden van de beroepscommissie betrokken is in de zaak waarin het beroep 
dient, wordt een vervanger door dezelfde geleding aangezocht. 

 
 


