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Wanneer een kandidaat het niet eens is met de beslissing van de directeur dan kan deze 
tegen een beslissing van de directeur van een school voor voortgezet onderwijs in beroep 
gaan bij de door het bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep.  
 
In overeenstemming met artikel 30a van de Wet voortgezet onderwijs wordt het beroep 
binnen vijf dagen nadat de beslissing aan de kandidaat is bekendgemaakt, schriftelijk 
(per post of e-mail) ingesteld bij de commissie van beroep.  
 
Dit kan via: 

Secretariaat College van Bestuur, 
Postbus 9002 
8903 LA Leeuwarden 
 
Of per e-mail: cvb@ovofn.nl 
 
De procedure 
De Commissie van Beroep wordt gevormd door: 
 
-  het lid van het College van Bestuur van OVO Fryslân-Noord, voorzitter 
-  een directeur van een school (locatie) van OSG Piter Jelles of Simon Vestdijk* 
-  een lid van de MR uit bij voorkeur de oudergeleding 
 
De coördinator eindexamens van OVO Fryslân-Noord treedt op als notulant van de 
commissie van beroep. 
 
* De commissie wordt samengesteld nadat een beroep is aangetekend door een   
examenkandidaat of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers. De in de commissie te 
benoemen directeur kan niet de directeur zijn van de school waar de examenkandidaat 
examen doet. 
 
Ontvankelijkheid van het beroep 
Wanneer het beroepschrift tijdig en volledig is ontvangen, stuurt de Commissie van 
Beroep een ontvangstbevestiging. Wanneer er niet aan de gestelde regels van tijdigheid 
wordt voldaan, kan hiervoor een reden worden gegeven en/of het beroepschrift worden 
aan gevuld. Bij het ontbreken van een tijdige reactie kan het beroepschrift niet-
ontvankelijk verklaard worden. Dit betekent dat het beroepschrift niet meer in 
behandeling wordt genomen. 
 
Poging tot minnelijke schikking 
Alvorens het beroepschrift in behandeling wordt genomen, gaat de voorzitter van de 
Commissie van Beroep binnen 5 werkdagen na of de kwestie in der minne kan worden 
geschikt, wat een poging tot minnelijke schikking wordt genoemd. Het beroepschrift 
wordt besproken met de directeur die de beslissing heeft genomen en verzoekt hem of 
haar, in overleg met alle betrokkenen, binnen 5 werkdagen na te gaan of de zaak alsnog 
naar tevredenheid van betrokkenen kan worden opgelost.  
 
Behandeling beroep 
Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, wordt het beroepschrift in 
behandeling genomen. Beide partijen worden vervolgens opgeroepen voor een 
hoorzitting (op locatie of online) waar partijen zich kunnen laten bijstaan. De partijen 
kunnen zich bijvoorbeeld laten bijstaan door een ouder/verzorger of raadsman/vrouw.   
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Na de hoorzitting neemt de Commissie van Beroep een beslissing. Deze beslissing wordt 
binnen 3 werkweken na ontvangst van het beroepschrift genomen, tenzij zij deze 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. Indien het 
hernieuwd examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen 
legt de kandidaat dat examen af in een volgend tijdvak van het centraal examen. 
 
De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan:  

- de kandidaat 
- de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is 
- de directeur  
- de inspectie 

 


