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Heeft u bezwaar tegen de uitslag of de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen?  

Als u zich niet kunt vinden in de wijze waarop een examen beoordeling tot stand is gekomen dan kunt u bezwaar 
aantekenen tegen deze beslissing Hoe dit in zijn werk gaat kunt u lezen in hoofdstuk 7.20 van de OER 
(Onderwijs Examen Reglement) van Marlijn Academie in het Reglement Commissie van Bezwaar Examens  

7.20 Reglement Commissie van Bezwaar Examens 

Indien u zich niet kan vinden in de wijze waarop een beoordeling tot stand is gekomen, dan kunt u tegen deze beslissing 
bezwaar aantekenen. U stuurt het bezwaar schriftelijk naar de Commissie van Bezwaar Examens. Het bezwaar omvat 
tenminste:  

- naam en adres van de indiener  
- datum van indiening  
- omschrijving van het bezwaar 
- de gronden van het bezwaar  

 
(U volgt bij bezwaren over de afname van het centrale examen de klachtenprocedure zoals aangegeven in hoofdstuk 9 
van het deelnemersstatuut. Over (de totstandkoming van) het cijfer van een centraal examen is het niet mogelijk een 
bezwaar in te dienen c.q. een beroepsprocedure te starten.) 
 
7.20.1 Verzending bezwaar  
                 U stuurt uw klacht naar Marlijn Academie, t.a.v. de Voorzitter Commissie van Bezwaar Examens, De 

Langeweg 22 , 4771 RB Langeweg. 
 
7.20.2 Termijn voor indienen bezwaar  
                 Het bezwaarschrift moet binnen 2 weken nadat de aangelegenheid waarover men zich bezwaard heeft plaats 

gevonden worden ingediend. 
 
7.20.3 Vertrouwelijkheid 
                 Marlijn Academie garandeert U als deelnemer dat elk bezwaar zorgvuldig en met in achtneming van de 

privacy van u als deelnemer zal worden behandeld. 
 
7.20.4 Termijnen uitspraak  
                 Het bezwaar zal door de commissie van bezwaar examens zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening 

van het bezwaar worden behandeld en afgerond. De commissie van Bezwaar examens stelt een onderzoek 
in alvorens te beslissen. 

 
                 Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal de commissie van bezwaar examens U hiervan 

schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. 
Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.  

 
7.20.5 Samenstelling Commissie van Bezwaar Examens 
                 Gegevens betreffende de samenstelling van de commissie zijn opgenomen onder artikel 11 van de OER. 
                 
U kunt uw schriftelijk bezwaar versturen naar:  
 
Marlijn Academie 
De Langeweg 22 
4771 RB Langeweg 
tel 0168-331700 
t.a.v. de Commissie van Bezwaar Examens 
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1.1 Reglement Commissie van Beroep Examens 

U als deelnemer kan tegen de beslissing over de uitspraak van de commissie van bezwaar examens in beroep gaan. 
Marlijn Academie heeft hiervoor een Commissie van Beroep Examens. De Commissie van Beroep Examens bestaat uit 
onafhankelijke leden. 
 

 7.21.1 Verzending  
Indien u als deelnemer in beroep wil gaan, stuurt u het beroepschrift aan Marlijn Academie Commissie van Beroep 
Examens, De Langeweg 22, 4771 RB Langeweg. De Commissie van Beroep Examens voorziet het beroepschrift van 
een dag stempel. Het dag stempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de 
vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid.  
 

7.21.2 Beroepschrift  
Het beroepschrift houdt tenminste in:  
- naam en adres van de indiener  
- datum van indiening  
- omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.  
- de gronden van het beroep 

 
7.21.3 Termijn voor indienen  

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de 
dag waarop de maatregel of beslissing in de bezwaarprocedure is bekend gemaakt. 

 
7.21.4 Ontvankelijk verklaren 

De voorzitter en de secretaris van de Commissie van Beroep Examens beoordelen of het beroep  
ontvankelijk verklaard kan worden en berichten de partijen daarover schriftelijk. 
Een beroep wordt ontvankelijk verklaard indien: 
- de klager een examenkandidaat is, 
- het beroepschrift op tijd is ingediend, en 
- de klacht een beslissing van een examinator of de examencommissie betreft. 

 
7.21.5 Werkwijze  

De commissie van Beroep Examinering stelt de examencommissie en of examinator op de hoogte van het ingestelde 
beroep. Indien het beroep ontvankelijk is verklaard, nodigt de secretaris van de commissie van beroep examinering de 
commissieleden uit om over het beroep uitspraak te doen. De secretaris zorgt er ook voor dat de partijen worden 
gehoord, tenzij zij daar van afzien.  

 
7.21.6 Beslissingstermijn  

De Commissie van Beroep Examinering beslist zo mogelijk binnen vier weken na indiening van het beroep. De 
commissie kan de termijn eenmaal verlegen met een maximum van 2 weken. 

 
7.21.7 Uitspraak 

De commissie doet uitspraak, motiveert haar beslissing schriftelijk en stuurt deze naar betrokken partijen, 
 

7.21.8 Samenstelling Commissie van Beroep Examinering 
De Commissie van Beroep Examinering bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de relevante bedrijfstak. De Commissie 
van Beroep is gehouden aan de relevante artikelen van de WEB. De commissie kan in wisselende samenstelling de 
beroepszaken behandelen. 

 
De voorzitter van de bedrijfstakcommissie kan vanwege zijn of haar bestuurlijke verantwoordelijkheid geen deel 
uitmaken van de Commissie van Beroep. Gegevens betreffende de samenstelling van de commissie en het postadres 
zijn opgenomen onder artikel 11 van dit reglement. 
 
 

 


