
REGELING BEZWAAR EN BEROEP 

Bezwaar en beroep bij een besluit betreffende het niet bevorderen: 

1. Als een leerling 1het niet eens is met het besluit inzake het niet bevorderen van de 
leerling, kan de belanghebbende binnen drie werkdagen bezwaar aantekenen bij de 
rector. 
Het bezwaarschrift dient schriftelijk of per email te geschieden en bevat het 
volgende: 

-   ondertekening 
- naam en adres van de indiener  
-    dagtekening 
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is 
- de gronden van het bezwaar. 

De rector toetst of het bezwaar ontvankelijk2 is en/of het primaire besluit in 
redelijkheid tot stand is gekomen. Het betreft hier een marginale toetsing van 
het primaire besluit. 

2. Indien het bezwaar ontvankelijk is, kan de rector zich laten adviseren door een 
commissie van bezwaar. Deze commissie bestaat uit een conrector, een 
leerjaarcoördinator en een docent, niet zijnde personeelsleden die het besluit in 
eerste instantie hebben genomen. De commissie kan, wanneer zij dat nodig of 
gewenst acht, advies inwinnen bij anderen, binnen en buiten de school. De 
commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, en brengt advies uit aan de 
rector. 

3. De rector beslist over het bezwaar en kan (gemotiveerd) afwijken van het advies 
van de commissie. De rector neemt een gemotiveerd besluit, waarin hij de eerdere 
beslissing van de overgangsvergadering herziet, of waarin het bezwaar ongegrond 
wordt verklaard en de eerdere beslissing wordt gehandhaafd. 

4. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift doet de rector 
schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. 

5. Tegen de beslissing op bezwaar kan de leerling binnen drie werkdagen in beroep 
gaan bij het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum3 (het 
bevoegd gezag). Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed te 
geschieden en bevat het volgende: 

-   ondertekening 
- naam en adres van de leerling  
-   dagtekening 
-   het bezwaarschrift 
- de beslissing op bezwaar 
- de gronden van het beroep 

6. In beroep vindt een procedurele toetsing plaats van de eerdere beslissing. 
7. Het bevoegd gezag zal hiertoe de rector en/of meerdere leden van de 

bezwaarcommissie en de belanghebbende horen. 
8. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift doet het bevoegd 

gezag schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. De uitspraak van het bevoegd gezag is 
bindend. 

1 Indien de leerling minderjarig is wordt in plaats van “leerling” gelezen “ouder of verzorger van de leerling”  

2 Het bezwaar wordt niet - ontvankelijk verklaard, wanneer het niet binnen de gestelde termijn is ingediend of 

wanneer het bezwaar niet aan de onder 1 genoemde eisen voldoet. Dit betekent dat er dan geen beoordeling 

plaats vindt van het bezwaarschrift. 

3 Voor adressen, zie www.gymnasiumhilversum.nl of de schoolgids. 

http://www.gymnasiumhilversum.nl/


Bezwaar en beroep tegen een beoordeling van toetsen in het algemeen met inbegrip van 
toetsen uit het schoolexamen (Programma van Toetsing en Afsluiting) in het bijzonder: 

1. Als een leerling4het niet eens is met een beoordeling van een toets, bespreekt hij de 

beoordeling eerst met de betreffende docent. Indien de beoordeling van de docent 

voor de leerling niet bevredigend is, kan er via de leerjaarcoördinator bemiddeld 

worden. Deze bemiddeling dient uiterlijk binnen een (werk)week plaats te hebben 

gevonden. 

2. Als het bovenstaande niet tot een oplossing leidt, kan de leerling, binnen 

vierwerkdagen na afronding van de bemiddeling, bezwaar aantekenen bij de rector. 

Het bezwaarschrift dient schriftelijk of per mail te geschieden en bevat het 

volgende: 

-    ondertekening  
- naam en adres van de leerling en, indien deze minderjarig is, de ouder  

of verzorger 

-    dagtekening  
- omschrijving van de beoordeling waartegen het bezwaar gericht is 
- de gronden van het bezwaar 

Bij het eindrapport eindigt de termijn voor het indienen van het bezwaar twee 

werkdagen vóór de eindrapportvergadering. 
De rector toetst of het bezwaar ontvankelijk5 is en/of het primaire besluit in 
redelijkheid tot stand is gekomen. Het betreft hier een marginale toetsing van 
het primaire besluit. 

3. Indien het bezwaar ontvankelijks, kan de rector zich laten adviseren door een 

commissie van bezwaar. Deze commissie bestaat uit een conrector en/of een 

leerjaarcoördinator en een docent, anders dan de docent die het besluit in eerste 

instantie heeft genomen. De commissie hoort de betrokken docent en de leerling en 

kan, wanneer zij dat nodig of gewenst acht, advies inwinnen bij anderen, binnen of 

buiten de school. De commissie brengt advies uit aan de rector. 

4. De rector beslist over het bezwaar en kan (gemotiveerd) afwijken van het advies van 

de commissie. De rector neemt een gemotiveerd besluit, waarin hij de eerdere 

beoordeling van de toets herziet, of waarin het bezwaar ongegrond wordt verklaard 

en de eerdere beslissing wordt gehandhaafd. 

5. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift doet de rector 

schriftelijk en met redenen omkleed uitspraak. 

6. Tegen de beslissing op bezwaar kan de leerling binnen drie werkdagen in beroep 

gaan bij het bestuur van de Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum6 (het 

bevoegd gezag). Het beroep dient schriftelijk te geschieden en met redenen 

omkleed ingediend te worden en bevat het volgende: 

- ondertekening 
-  naam en adres van de indiener  
-  dagtekening 
- het bezwaarschrift 

4 Indien een leerling minderjarig is wordt in plaats van “leerling” gelezen “ouder of verzorger van de leerling”  

5 Het bezwaar wordt niet - ontvankelijk verklaard, wanneer het niet binnen de gestelde termijn is ingediend of 

wanneer het bezwaar niet aan de onder 2 genoemde eisen voldoet. Dit betekent dat er dan geen beoordeling 

plaats vindt van het bezwaarschrift 

6 Voor adressen, zie www.gymnasiumhilversum.nl de schoolgids 

http://www.gymnasiumhilversum.nl/


- de beslissing op het bezwaar - 

de gronden van het beroep 

7. In beroep vindt een procedurele toetsing plaats van de eerdere beslissing . 
8. Het bevoegd gezag zal hiertoe de rector  en/of meerdere leden van de 

bezwaarcommissie en de belanghebbende horen. 
9. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het beroepsschrift doet het bevoegd 

gezag schriftelijk en gemotiveerd uitspraak. De uitspraak van het bevoegd gezag is 
bindend. 


