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Klachten en bezwaar 
 
Artikel 09 
Klachtenproces 
Examinandi dienen klachten over examens in te dienen bij het Examination Center. 
Klachten worden aanhangig gemaakt bij de surveillant en/of de examinator, hij/zij zal de 
examenkandidaat verwijzen naar het Examination center die een klachtenformulier verstrekt, waarop de 
kandidaat zijn/haar klacht m.b.t. het betreffende examen kan noteren. 
 
Artikel 10 
Formele klacht  
Klachten kunnen ingediend worden over de wijze waarop het examenproces heeft plaats gevonden. 
 
De klacht bevat ten minste:  

• de naam en het adres van de klager  
• het examen waarvoor de klager een klacht heeft  
• de dagtekening  
• een omschrijving van de klacht.  

 
Bij de behandeling van een klacht dient de examencommissie het principe van hoor- en wederhoor toe te 
passen: zowel Examinandi als examinator worden gehoord. Bij de behandeling van een klacht is, naast de 
voorzitter, minimaal één ander lid van de examencommissie betrokken. Indien een Examinandus bij de 
examencommissie een klacht indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de 
examencommissie, neemt de betrokken examinator niet deel aan de behandeling van de klacht. 
 
Artikel 11 
Termijnen klachtenbehandeling  
Elke klacht wordt binnen drie werkweken schriftelijk afgehandeld, zo nodig of indien klager dat wenst 
worden de betrokkenen gehoord. In de brief waarin beschreven staat hoe de klacht is afgehandeld, staat 
aangegeven bij wie men bezwaar kan maken en binnen welke termijn. 
 
Artikel 12 
Bezwaar tegen de afhandeling van de klacht  
Een kandidaat kan tegen maatregelen en beslissingen van de examencommissie met betrekking tot de 
ingediende klacht binnen drie werkweken schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie.  
Zowel de klager als degene over wie geklaagd is krijgen de gelegenheid hun zienswijze mondeling of 
schriftelijk toe te lichten en zich bij de behandeling van het bezwaar te laten bijstaan. 
 
De examencommissie doet binnen drie werkweken een uitspraak. Deze termijn kan, indien de 
examencommissie daartoe gronden aanwezig acht, eenmaal met twee werkweken verlengd worden. De 
bezwarencommissie dan wel de examencommissie verkort deze termijn, indien het belang van de 
deelnemer onevenredig geschaad wordt. De uitspraak wordt op schrift gesteld en aan belanghebbenden 
toegestuurd.  
 
Artikel 13 
Formeel bezwaar 
Bezwaren kunnen ingediend worden tegen formele besluiten van de examencommissie. 
 
Het bezwaarschrift bevat ten minste:  

• naam en adres van de indiener;  
• datum van indiening;  
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• omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen bezwaar wordt ingediend (kopie 
meesturen);  

• de gronden van het bezwaar. 
 
Artikel 14 
Bewaren van gegevens met betrekking op klachten en bezwaren 
De examencommissie bewaren de gegevens die betrekking hebben op de klacht en/of het bezwaar op 
een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor de leden van genoemde commissies en het bevoegd gezag. 
 


