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Klachten 

De studenten die deelnemen aan het examen hebben het recht bij de secretaris van de 

examencommissie van het onderwijscluster waar de opleiding wordt gevolgd, schriftelijk een klacht 

in te dienen over de omstandigheden waaronder het examen is afgenomen of over het proces van 

afname van het examen.  

 

Bezwaar 

De studenten die deelnemen aan het examen hebben het recht bij de examencommissie van het 

onderwijscluster waar de opleiding wordt gevolgd, schriftelijk bezwaar te maken tegen getroffen 

maatregelen en/of beslissingen met betrekking tot het examen.  

 

Het recht van klachten en bezwaar is beschreven in hoofdstuk 3 van het Examenreglement Scalda.  

 

Indienen van een bezwaar 

De klacht of het bezwaar wordt in alle gevallen schriftelijk ingediend, bij voorkeur op het daarvoor 

bestemde formulier (bijlage 1), bij de secretaris van de examencommissie van het onderwijscluster of 

bij de secretaris van de centrale examencommissie talen en rekenen. De termijn waarbinnen de 

klacht of het bezwaar kan worden ingediend bedraagt 10 werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat 

de uitslag van het examen bekend is gemaakt. 

 

Klachten en bezwaar examens talen en rekenen: 

Ten aanzien van de examens talen en rekenen kunnen studenten schriftelijk een klacht indienen ten 

aanzien van de omstandigheden en de afname van het examen bij de centrale examencommissie taal 

en rekenen.  

Met klachten over (de totstandkoming van) het cijfer voor een Centraal Ontwikkeld Examen talen en 

rekenen kan de kandidaat een procedure starten bij de rechter. 

 

Afhandeling van de klacht / het bezwaar 

a. De secretaris van de examencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht / het bezwaar aan 

de student 

b. De student wordt uitgenodigd om te worden gehoord. Het horen gebeurt binnen 14 werkdagen 

nadat de klacht / het bezwaar bij de secretaris van de examencommissie is ingediend 

c. De student kan zich bij laten staan door een derde. 
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d. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het verslag dient door de student en de secretaris van 

de examencommissie voor gezien ondertekend te worden. Weigert de student te ondertekenen, 

dan wordt onder opgave van redenen, hiervan melding gemaakt bij het verslag. Het ter kennis 

brengen en de ondertekening van het verslag dient binnen 7 werkdagen na het horen afgerond 

te zijn. 

 

Besluit 

Uiterlijk 10 werkdagen
1
 na het horen van de student neemt de examencommissie een beslissing. De 

beslissing wordt schriftelijk medegedeeld aan de student.  

 

Beroep 

De student kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de beslissing in beroep gaan bij de Commissie 

van Beroep voor de Examens. Dit gebeurt schriftelijk. 

Het beroepschrift bevat ten minste: 

1. naam en adres van de student; 

2. datum van indiening; 

3. datum en titel van het betreffende examen; 

4. omschrijving van maatregel of beslissingen waartegen bezwaar wordt gemaakt (kopie 

meesturen); 

5. de gronden van het beroep. d.w.z. men geeft aan waarom men het niet eens is met genomen 

maatregelen of beslissingen. 

 

De Commissie van Beroep voor de Examens beslist binnen 20 werkdagen na ontvangst van het 

bezwaar of het beroep. De commissie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van 10 

werkdagen. 

De opleiding draagt er zorg voor dat de kandidaat bij deelname aan het examen of examenonderdeel 

bekend is met de in deze regeling beschreven mogelijkheden van klachten, bezwaar en beroep. 

Het recht van beroep is beschreven in artikel 3.4 van het examenreglement. Het document 

“Reglement Commissie van Beroep voor de examens van Scalda ” is van belang en is op verzoek 

beschikbaar en gepubliceerd op de website van Scalda. 

 

  

                                                           
1
 Waar in deze regeling wordt gesproken over werkdagen worden de dagen bedoeld waarop door de school 

onderwijs wordt verzorgd; dus niet tijdens de studentenvakanties of de erkende feestdagen 
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Bijlage 1:     Klachten of bezwaar Examinering 

1. Naam (*):  …………………………………………………………………… 

Afdeling:  …………………………………………….    Klas: ……………………………… 

Huisadres:  …………………………………………………Woonplaats:  …………………………… 

Telefoon:  …………………………………………………………………… 

(*) Klachtenformulieren zonder naam kunnen we niet behandelen 

 

2. Waarop heeft uw klacht of bezwaar betrekking? 

 Omstandigheden  of afname proces examen (inleveren bij de secretaris van de 

examencommissie van het onderwijscluster) 

 Maatregelen en/of beslissingen examen (inleveren bij de secretaris van de 

examencommissie van het onderwijscluster) 

 Omstandigheden of afnameproces examinering Taal & Rekenen (inleveren bij de secretaris 

van de centrale examencommissie Taal & Rekenen)  

3. Beschrijf je klacht of bezwaar hieronder. Noem alleen feiten en dingen die je zeker weet. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Op welke plaats is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………… 

Op welke datum is dit gebeurd?   …………………………………………………………………………………………………. 

4. Op welke manier mogen we contact met je opnemen? 

 Via mijn huisadres/vaste telefoon  ……………………………………………. 

 Via mijn mobiele telefoon:    ……………………………………………………… 

 Via mijn school e-mail  ………………………………………………………………. 

 Via mijn mentor: de heer/mevrouw   ………………………………………… 

 

5. Ondertekening 

Datum:     ……………………………………………  Handtekening:..…………………………………… 
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Bijlage 2:     Adressen 

 

 

Bevoegd gezag: College van Bestuur Scalda,  
Postbus 102, 4530 AC Terneuzen  
 

Commissie van Beroep voor de Examens: Commissie van Beroep voor de Examens Scalda  
Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
 

Centrale Examencommissie  
Talen en Rekenen 
 

Centrale Examencommissie Talen en Rekenen Scalda 
Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Maritiem 
 

Boulevard Bankert 130 
4382 AC Vlissingen 
 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Techniek 
 

Postbus 22  
4380 AA Vlissingen 
 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster ICT & E 
 

Postbus 22  
4380 AA Vlissingen 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Economie 
 

Postbus 7047 
4330 GA  Middelburg 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster HTV 
 

Postbus 7047 
4330 GA  Middelburg 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Zorg 
 

Postbus 2102 
4460 MC  Goes 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Welzijn 
 

Postbus 2102 
4460 MC  Goes 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster CIOS 
 

Postbus 2102 
4460 MC  Goes 

Secretaris Examencommissie 
Onderwijscluster Educatie 
 

Postbus 7018 
4330 GA Middelburg 


