
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Helmond 27 september 2019 
 
Betreft: erratum examenreglement 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Middels deze brief informeren we u over een wijziging in het examenreglement. Als gevolg van 
gewijzigde afspraken op bestuurlijk niveau binnen Ons Middelbaar Onderwijs, conform de Wet 
op het Voortgezet Onderwijs, moeten we een wijziging doorvoeren in hetgeen bepaalde in 
hoofdstuk 2 artikel 6, lid 6.1 t/m lid 6.5. Deze regelingen zijn terug te vinden op pagina 7-8 van 
het (school)examenreglement.  
 
Volgens de huidige procedure kan de directeur maatregelen opleggen aan een kandidaat die 
zich schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden tijdens een (school)examen.  
In artikel 6 / lid 6.4 is bepaald dat een kandidaat bezwaar tegen een besluit van de directeur 
aan kan tekenen bij de rector van de OMO Scholengroep Helmond. Vervolgens kan, conform 
hetgeen bepaalde in artikel 6 / lid 6.5, de kandidaat in beroep gaan tegen het besluit van de 
rector van de OMO Scholengroep bij de regionale beroepscommissie van OMO. Hieronder 
staat is de aangepaste  tekst bij hoofdstuk 2 artikel 6 opgenomen.  
 
Vanaf heden zijn de volgende afspraken van kracht bij hoofdstuk 2, artikel 6: 
6.1 De examencommissie heeft de wettelijke bevoegdheid om, na overleg met de rector 
van de OMO Scholengroep Helmond, maatregelen te kunnen nemen indien een kandidaat zich 
ten aanzien van enig deel van het (school)examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt 
of heeft gemaakt, dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing van aan enige 
onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden afwezig is.  
6.2  De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met elkaar 
genomen kunnen worden kunnen zijn: 
a.  het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het centraal examen. 
b.  het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer zittingen van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen. 
c.  het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het 
schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen. 
d.  het bepalen 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 
bedoeld in de vorige volzin 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. 

Aan: alle leerlingen en ouders/verzorgers  
van de leerjaren 3 + 4 mavo plus, 4 + 5 
havo, 4 t/m 6 atheneum/gymnasium  



 

 

 
 
 
6.3  Tegen een genomen maatregel in een (school)examenkwestie kan binnen 5 dagen 
nadat de maatregel is medegedeeld beroep worden ingesteld bij de regionale 
beroepscommissie. Zie hiervoor ook het Reglement beroep en bezwaar in leerlingzaken van 
OMO. 
6.4  De regionale beroepscommissie maakt haar besluit binnen twee weken na ontvangst 
van het beroep bekend. Indien dit een zwaarwegend belang vereist kan de termijn met 
maximaal eenzelfde periode worden verlengd. De regionale beroepscommissie stelt bij haar 
besluit zo nodig vast op welke wijze de leerling alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het 
eindexamen of deeleindexamen af te leggen. De regionale beroepscommissie deelt haar besluit 
schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders/verzorgers van deze kandidaat (indien deze 
minderjarig is), aan de rector en aan de Inspectie.  
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
R. van de Westerlo 
Directeur a.i. 
 


