
Aanvulling schoolprocedure 

 

Artikel 1 Verhindering resultaatverbeteringstoets 
 
1. Indien een kandidaat ten gevolge van ziekte of om een andere geldige reden, ter beoordeling van 

de eindverantwoordelijk schoolleider, is verhinderd aan de resultaatverbeteringstoets deel te 
nemen, wordt hem de gelegenheid gegeven alsnog een resultaatverbeteringstoets af te leggen, 
tot de laatste dag van de zomervakantie die voor de betreffende regio is vastgesteld in artikel 6 
van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022. 

2. Alvorens de eindverantwoordelijk schoolleider oordeelt dat er geen sprake is van een geldige 
reden als bedoeld in het eerste lid, hoort de eindverantwoordelijk schoolleider de kandidaat. De 
kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De 
eindverantwoordelijk schoolleider deelt zijn beslissing gemotiveerd mee aan de kandidaat, zo 
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens 
gewezen op het bepaalde in het derde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in 
afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze 
minderjarig is. 

3. Indien de kandidaat zich niet kan vinden in het oordeel van de eindverantwoordelijk schoolleider, 
als bedoeld in artikel 1 lid 1, kan de kandidaat tegen deze beslissing bezwaar maken bij de door 
het College van Bestuur van de school ingestelde Commissie van Bezwaar eindexamens 2019-
2020. Van deze Commissie van Bezwaar mag de eindverantwoordelijk schoolleider geen deel 
uitmaken. Het bezwaar wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing schriftelijk aan de kandidaat is 
bekendgemaakt, schriftelijk bij de Commissie van Bezwaar ingediend. De Commissie behandelt 
het bezwaar en adviseert het College van Bestuur binnen twee weken na ontvangst van het 
bezwaar, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste twee weken. De 
Commissie deelt haar advies schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of 
verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is en aan de eindverantwoordelijk 
schoolleider. 

Artikel 2. Maatregelen in geval van onregelmatigheden of ongeoorloofde afwezigheid bij de 
resultaatverbeteringstoets 
 

1. Indien een kandidaat zich bij de resultaatverbeteringstoets aan een onregelmatigheid schuldig 
maakt of heeft gemaakt, of zonder geldige reden niet heeft deelgenomen aan de 
resultaatverbeteringstoets, kan de schoolleider1 van de school de volgende maatregelen nemen: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor de resultaatverbeteringstoets; 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 
resultaatverbeteringstoetsen; of 
c. het ongeldig verklaren van een of meer afgelegde resultaatverbeteringstoetsen. 

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, kunnen afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid 
afzonderlijk of in combinatie met elkaar genomen worden. 

3. De schoolleider zendt zijn beslissing, bedoeld in het eerste lid aan de kandidaat en, indien van 
toepassing, zijn wettelijk vertegenwoordigers, en in afschrift aan de inspectie. 

4.  Alvorens een beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt genomen, hoort de schoolleider de 
kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. 
De schoolleider deelt zijn beslissing gemotiveerd mee aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en 
in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde in 
het vijfde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, 
voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is en aan de inspectie. 

5.  De kandidaat kan tegen een beslissing van de schoolleider als bedoeld in artikel 2 lid 1 in beroep 
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school ingestelde Commissie van Beroep. Van deze 
Commissie van Beroep mag de schoolleider geen deel uitmaken. Het beroep wordt binnen vijf 
dagen nadat de beslissing schriftelijk aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk bij de 
Commissie van Beroep ingesteld. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee 

 
1 Onder schoolleider wordt verstaan: een eindverantwoordelijk schoolleider van een school of een 

locatie-, sector- of onderwijsdirecteur. 

 



weken na ontvangst van het beroepschrift tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten 
hoogste twee weken. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de 
kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen of deeleindexamen geheel 
of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. De 
Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of 
verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, aan de schoolleider en aan de inspectie. 

6.  Onder een onregelmatigheid wordt in elk geval verstaan:   
a.  het op onrechtmatige wijze vooraf kennis verkrijgen van opgaven van het schoolexamen en/of 
de resultaatverbeteringstoets; 
b.  het tijdens het schoolexamen en/of de resultaatverbeteringstoets bij zich hebben van middelen 
die op de aan de orde zijnde stof betrekking hebben, dan wel van andere middelen die de uitslag 
kunnen beïnvloeden, zonder dat dit blijkens de omschrijving in het examenreglement en/of 
programma van toetsing en afsluiting is toegestaan; 
c.  het tijdens het schoolexamen en/of de resultaatverbeteringstoets mondeling, schriftelijk of 
anderszins communiceren met anderen zonder uitdrukkelijke toestemming van de toezichthouder 
op het examen; 
d.  het frauderen, waaronder spieken, het plegen van plagiaat (onrechtmatige toeëigening van 
geestesvoortbrengselen van een ander) tijdens het schoolexamen en/of de 
resultaatverbeteringstoets; 
e.  aanwijzingen krijgen/geven bij toiletbezoek; 
f.  het zonder geldige reden, ter beoordeling van de schoolleider, afwezig zijn gedurende een toets 
van het schoolexamen c.q. de resultaatverbeteringstoets, waaronder begrepen het zonder 
(tijds)bericht te laat komen/afwezig zijn bij een toets; 
g.  het niet inleveren binnen de gestelde termijn van schriftelijk werk dat buiten het kader van een 
toets van het schoolexamen valt, maar wel deel uitmaakt van het schoolexamen zonder dat er naar 
het oordeel van de schoolleider sprake is van overmacht. 

 
Artikel 3. Hardheidsclausule 
 

1. In het geval van onbillijkheden van overwegende aard kan de eindverantwoordelijk schoolleider de 

kandidaat een extra mogelijkheid bieden tot herkansing van het schoolexamen of het maken van 

een resultaatverbeteringstoets. 

2. Indien een kandidaat het niet eens is met het besluit van de eindverantwoordelijk schoolleider om 

geen extra mogelijkheid te bieden tot herkansing van het schoolexamen of tot het maken van een 

resultaatverbeteringstoets zoals bedoeld in het eerste lid, kan de kandidaat tegen deze beslissing 

van de eindverantwoordelijk schoolleider bezwaar maken bij de Commissie van Bezwaar 

eindexamens 2019-2020. Van deze Commissie van Bezwaar mag de eindverantwoordelijk 

schoolleider geen deel uitmaken. Het bezwaar wordt binnen vijf dagen nadat de beslissing 

schriftelijk aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk bij de Commissie van Bezwaar 

ingediend. De Commissie adviseert het College van Bestuur betreffende het bezwaar binnen twee 

weken na ontvangst van het bezwaar, tenzij zij de termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten 

hoogste twee weken. De Commissie deelt haar advies schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de 

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

eindverantwoordelijk schoolleider. 

 

Toelichting artikel 3 

Deze clausule biedt scholen de mogelijkheid om leerlingen in individuele gevallen een extra 

mogelijkheid tot herkansing of een extra resultaatverbeteringstoets te bieden. Er moet dan sprake zijn 

van een ‘onbillijkheid van overwegende aard’. Dat betekent dat de situatie onbedoeld, ongewenst en 

onrechtvaardig voor de leerling moet uitpakken in de ogen van de eindverantwoordelijk schoolleider. 

 

Adres van de Commissie van Beroep: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.  
Adres van de Commissie van Bezwaar eindexamens 2019-2020: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.  


