
 

 
COMMISSIE VAN BEROEP EXAMEN 2022 

 
 
 

1. De kandidaat kan tegen een beslissing van de voorzitter van de Examencommissie  
in beroep gaan bij de door het College van Bestuur in te stellen commissie van beroep. 

 
 

2. De commissie van beroep bestaat uit: 
a.  een voorzitter, zijnde de voorzitter College van Bestuur. 
 
b. een door de subgeleding ouders van de medezeggenschapsraad voorgedragen 

ouder. 
 
c. een door het College van Bestuur aangewezen docent, niet betrokken zijnde bij 

het onderwijs in de school waarvoor het beroep geldt. 
 

1. Leden van de commissie mogen geen betrokkene zijn in het conflict. Indien er 
sprake is van betrokkenheid van de voorzitter College van Bestuur bij het 
conflict treedt een niet betrokken plaatsvervangend directielid in zijn plaats. 
Voor het geval dat de onder b en c genoemde leden van de commissie 
betrokkene kunnen zijn in het conflict wordt door het College van Bestuur voor 
hen een plaatsvervanger benoemd. 

 
2. Het College van Bestuur benoemt de in 2.b en 2.c genoemde leden en hun 

plaatsvervangers jaarlijks voor 1 oktober voor een termijn van 1 jaar. Deze 
termijn kan telkens met 1 jaar worden verlengd. 

 
 

3. Het beroep moet binnen een termijn van 5 schooldagen door de kandidaat en/of zijn 
ouders schriftelijk worden ingediend bij de commissie van beroep. Het adres van de 
commissie van beroep is: 
Commissie van beroep Examen Dr. Nassau College, t.a.v. de voorzitter, postbus 186, 
9400 AD Assen. 

 
 
4. a.    De voorzitter roept de commissie zo spoedig mogelijk bijeen, rekening houdend  
  met de in 4.b en 4.c gestelde termijnen. 
 

b.       De commissie stelt een onderzoek in, hoort partijen en beslist binnen twee  
schoolweken over het beroep, tenzij de commissie de termijn met redenen 
omkleed heeft verlengd met ten hoogste twee weken. 

 

Voorzitter College van Bestuur 

Groningerstraat 230 

Postbus 186 

9400 AD Assen 

tel (0592) 333 111 

info@dr.nassaucollege.nl 

www.dr.nassaucollege.nl 

 

Wij staan dicht bij jou! 
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c.    Indien het een beroep betreft ingevolge het niet afsluiten van het schoolexamen 
wordt voor zover mogelijk de procedure ingekort, opdat de kandidaat alsnog 
kan deelnemen aan het Centraal Examen. 

 
 
5. 1. 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 onverminderd het bepaalde dat het diploma  
en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na een hernieuwd examen in  
door de directeur aan te wijzen onderdelen. Indien het hernieuwd 
examen betrekking heeft op een of meer onderdelen van het centraal examen 
legt de kandidaat dat examen af in het volgend tijdvak van het centraal 
examen, dan wel ten overstaan van de staatsexamencommissie. 

 
2. De commissie deelt haar beslissing binnen de in 4.b  genoemde termijn 

schriftelijk mede aan de kandidaat, de directeur en de onderwijsinspectie. 
 
6         De beslissing van de commissie van beroep is bindend voor alle partijen. 
 
 
7. Samenstelling commissie van beroep examen 
 
 Functionaris   Naam    Plaatsvervanger

  
  
 Vz College van Bestuur  A. Osinga( voorzitter)   directeur Quintus/
         directeur Penta 

 
   

Docent     M. Hanckman   U. Karlsson 
 
  

Lid OMR   A. Huisman   J. Postma 
 
 
 
 
Assen, 26 september 2022 
 
 
Annalie Osinga, 
 
 
 
 
voorzitter College van Bestuur 


