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Rapportage: Is het echt geen zes?

Samenvatting 
Is het echt geen zes? Een kandidaat is het soms niet eens met een onvoldoende beoordeling. 
Welke stappen of mogelijkheden zouden we verwachten vanuit de theorie over beoordelen? 
In hoeverre volgen examenorganisaties deze stappen? Wat is wettelijk vastgelegd en wat is in 
reglementen beschreven? Dit is onderzocht voor het hbo en exameninstellingen in de private 
sector. Deze sectoren verschillen sterk in wettelijke regelingen waardoor een vergelijking 
mogelijk relativerend werkt en breder inzicht geeft.
Aan de hand van het beoordelingsscript volgens Hofstee (1999) zijn de te verwachten stappen 
in een conflict over de beoordeling geïnventariseerd en in een model geplaatst (zie figuur 1). 
Deze stappen (inzage, overleg met de beoordelaar, bezwaar bij de beoordelingsautoriteit, 
beroep bij de hogere instantie en bemiddeling) worden toegelicht vanuit het perspectief van 
transparantie voor de kandidaat. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang of zijn/haar klacht 
serieus wordt genomen en of er een nieuwe inhoudelijke beoordeling plaatsvindt of alleen een 
marginale toetsing. 

1. Inzage

2. overleg met
    beoordelaar

bemiddeling

3. bezwaar

bemiddeling

4. beroep

Figuur 1 Stappen bij een conflict over een beoordeling

Uit de inventarisatie van de wetgeving blijkt in het hbo en de private sector geheel verschillende 
wetgeving van toepassing. Het hbo valt onder publiekrechtelijke wetten (WHW, Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, Awb, Algemene wet bestuursrecht) en de 
private sector onder de privaatrechtelijke wetgeving (Burgerlijk wetboek). Voor het hbo is er 
gedetailleerde wetgeving rond bezwaar en beroep tegen een beoordeling. In de private sector is 
er geen specifieke wetgeving en wordt een klachtenprocedure beschreven in het contract of in 
het vastgestelde examenreglement. In de private sector zijn er wel richtlijnen van organisaties 
zoals de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de Examenkamer en de 
Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE). Deze richtlijnen geven belangrijke maar beperkte 
informatie over de stappen in een klachtenprocedure.

Ondanks het verschil in wet- en regelgeving zijn er grote overeenkomsten tussen de twee 
sectoren. De beschreven stappen komen in beide sectoren voor. Op basis van de vergelijking van 
de wet- en regelgeving met het model uit het theoretisch kader zijn opvallende bevindingen 
geïnventariseerd, waaronder: 
•  een overleg tussen kandidaat en de beoordelaar is in de private sector niet opgenomen in 

richtlijnen; 
•  de mogelijkheid om een examencommissie een bezwaar te laten behandelen wordt in hbo 

niet bij alle hogescholen benut waardoor het College van Beroep voor de Examens (CBE) veel 
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wordt belast;
•  bij behandeling van een bezwaar is de mogelijkheid voor een nieuwe inhoudelijke 

beoordeling vaak niet opgenomen in de procedures;
•  de commissie van beroep in de private sector heeft een inhoudelijke beoordeling als 

mogelijkheid waar in het hbo wordt volstaan met een marginale toetsing;
•  bemiddeling wordt genoemd en toegepast in het hbo en minder in de private sector. 

Bij deze bevindingen zijn aanbevelingen geformuleerd vanuit het model van beoordelen en het 
beschreven stappenplan.

Voor de leesbaarheid van de tekst schrijven wij bij het refereren aan ‘de kandidaat’, ‘de 
examinator’ of ‘de lezer’ steeds in de hij vorm. We benadrukken dat overal waar ‘hij’ staat, 
uiteraard ook ‘zij’ kan worden gelezen en bij ‘zijn’ ook ‘haar’.
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1 Inleiding 
Als een kandidaat het niet eens is met een beoordeling, welke stappen kan hij dan nemen, en bij 
wie kan hij dan terecht? Voor de kandidaat staat er vaak heel wat op het spel: studiepunten of 
nieuwe carrièrekansen. De kandidaat staat als eenling tegenover een examenorganisatie in een 
afhankelijke en kwetsbare positie. Het is daarom te verwachten dat er bescherming is vanuit 
wet- of regelgeving. 

We kennen allemaal wel iemand die vindt dat hij voor een examen ten onrechte gezakt is. 
Dit kan des te frustrerender zijn als niet geheel duidelijk is waarom de prestatie precies 
onvoldoende was, of als er geen gelegenheid is geweest om met de beoordelaar te overleggen. 
Als een kandidaat een klacht indient verwacht hij dat er ‘recht’ gedaan wordt en niet alleen 
gekeken wordt of alles wel volgens het boekje is gegaan. Een eerlijke behandeling is van belang 
omdat steeds duidelijker wordt dat beoordelingen subjectief zijn (beoordelen is mensenwerk) 
en beoordelaars feilbaar. Als we het als gegeven beschouwen dat de student en beoordelaar 
elkaar vaak al kennen en dat er doorgaans slechts één beoordelaar is, dan kunnen we 
concluderen dat het overleg met de beoordelaar weliswaar fouten recht kan zetten, maar niet 
altijd een ideale situatie is voor een objectieve heroverweging. Een kandidaat die geen gehoor 
vindt voor zijn argumenten bij de beoordelaar, verwacht een inhoudelijke behandeling van zijn 
argumenten in een volgende stap. Vanuit een examenorganisatie bezien is het behandelen van 
klachten en beroepszaken een arbeidsintensieve en dus dure zaak waardoor er mogelijk reden is 
om het aantal te behandelen gevallen te beperken en vlot af te handelen. Zorgvuldig omgaan 
met een kandidaat met een klacht kan dan onder druk komen.

Reden voor de auteurs dus om de stappen die een kandidaat kan ondernemen als hij het niet 
met een beoordeling eens is aan een nader onderzoek te onderwerpen. Welke stappen of 
mogelijkheden zouden we verwachten vanuit de theorie over beoordelen. Wat is wettelijk 
vastgelegd, en wat is in reglementen beschreven? 

Bij dit onderzoek naar dit thema is gekozen voor het vergelijken van het hbo en de private 
sector. De twee sectoren verschillen sterk in wetgeving waardoor de blik op algemene principes 
wordt gericht en niet beperkt blijft tot ‘wat staat er in de wet’. De vergelijking van de wetgeving 
en de praktijk in beide sectoren levert mogelijk relativering en nieuwe inzichten op wat betreft 
zorgvuldig handelen bij conflicten over de beoordeling.

Er zijn meerdere mogelijke gebruikers van zowel het theoretisch kader als de resultaten van dit 
onderzoek: te eerste leden van examencommissies en beroepscommissies in het hbo en in de 
private sector. Een tweede doelgroep bestaat uit beleidsmakers die reglementen vormgeven of 
hierover adviseren. Daarnaast is dit stuk interessant voor examinatoren en studiebegeleiders in 
het hbo en in de private sector die studenten met een klacht een goed advies willen geven. 
Hoewel het onderzoek niet speciaal is gericht op het mbo is het theoretisch kader ook voor die 
sector mogelijk interessant.3
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1.1 Leeswijzer 

Na de Inleiding wordt in dit onderzoeksverslag in hoofdstuk 2 eerst de reikwijdte van het 
onderzoek en de theoretische achtergrond van een conflict over een beoordeling van een 
examen1 besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de opzet van het uitgevoerde onderzoek 
verantwoord en de resultaten van het onderzoek worden per sector weergegeven.
 
In hoofdstuk 4 worden verschillen in wet- en regelgeving tussen de twee sectoren samengevat. 
Vervolgens worden de reglementen en richtlijnen vergeleken met het geïntroduceerde model 
en worden aanbevelingen gedaan voor het inrichten van procedures rondom het aanvechten 
van een beoordeling door een kandidaat. 

1  In dit onderzoeksverslag spreken we van een examen in de betekenis van een afsluitende toets, assessment of 
tentamen afhankelijk van de context.
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2  Theoretisch kader: Stappen bij 
een conflict rondom een 
beoordeling

2.1 Reikwijdte van het onderzoek: interne rechtsgang 

De mogelijkheden die de kandidaat heeft als hij het niet eens is met een beoordeling, kunnen 
ingedeeld worden in een interne en een externe rechtsgang: de interne rechtsgang omvat de 
procedures onder verantwoordelijkheid van de organisatie waar de kandidaat het examen heeft 
afgelegd, de externe rechtsgang voor het hbo leidt naar het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs (CBHO). Dit is het onafhankelijk rechtscollege voor het bekostigd hoger onderwijs. 
Tegen een uitspraak van het CBHO is geen beroep meer mogelijk. Voor de private sector 
betekent de externe rechtsgang naar de civiele rechter stappen (Van den Ende, Stroeker & 
De Vreede, 2015). In Figuur 1 zijn de belangrijkste actoren in de interne en externe rechtsgang 
per sector weergegeven. Dit onderzoek beperkt zich tot de interne rechtsgang omdat deze het 
meest van belang is vanuit het perspectief van de kandidaat, de examinator, het opleidings-
management en de examencommissie. Al deze partijen zullen gebaat zijn bij een afdoende 
oplossing binnen een beperkt tijdsbestek van een kwestie rondom een cijfer, zodat de 
studievoortgang niet onnodig wordt belemmerd en tijdsinvestering voor de organisatie laag 
blijft.

hbo 
hbo private sector

Examencommissie, 
 College van beroep 

voor de Examens (CBE)
interne rechtsgang

directie/examen-
commissie,

geschillencommissie

CBHOexterne rechtsgang civiele rechter

Figuur 2 Actoren bij Interne en externe rechtsgang

2.2 Achtergrondinformatie bij de wetsartikelen en reglementen

Om de wetgeving rond examens te kunnen begrijpen is enige kennis nodig van de hiërarchie 
van wetten in Nederland. In de eerste laag zijn algemeen geldende wetten geplaatst. Deze 
hebben een heel breed toepassingsgebied en zijn de basis zijn voor verdere wetgeving, maar 
worden zelden rechtstreeks ingezet in een geschil. Het gaat hier onder meer om de Grondwet 
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en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarboven een laag die een 
tweedeling te zien geeft: ten eerste het bestuursrecht met de regels voor omgang tussen staat 
en burgers, de Algemene wet bestuursrecht (Awb); ten tweede het privaatrecht, het Burgerlijk 
Wetboek (BW), dat de omgang regelt de tussen burgers onderling. In deze tweede laag is er al 
meer specifieke wetgeving, maar zijn er geen specifieke regels over examinering. De derde laag 
geeft wel meer specifieke regels voor het hbo. De Wet op het Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) regelt veel zaken rond examinering in detail. Zo is de 
instelling verplicht om een Onderwijs- en Examenregeling (OER) op te stellen. Voor de private 
sector bevat de derde laag vrijwel geen wetgeving. Het contract dat de kandidaat heeft met de 
exameninstelling en eventueel een aanvullend examenreglement dat partijen (examen-
instelling en kandidaat) overeenkomen is voor de wet bindend en neemt als het ware de plaats 
in van de ontbrekende wetgeving (in Figuur 3 zijn contract en reglement tussen haakjes 
opgenomen in de derde laag). Er is een mogelijkheid om een wettelijk erkende geschillen-
commissie in de afspraken op te nemen. 
In beide sectoren geldt: de meer specifieke regels hebben voorrang op de meer algemene 
wetten.
 

 Onderwijs en examenregeling

WHW

Algemene Wet Bestuursrecht Burgerlijk Wetboek

Grondwet, AVG

Wet erkenning 
geschillen-
commissie

(contract) 
(examen-

reglement)

Figuur 3 Hiërarchie van wetten: links bestuursrechtelijk, rechts publiekrechtelijk

2.3 Model van beoordelen

Om de sectoren te kunnen vergelijken is een model nodig dat structuur aanbrengt in de 
mogelijke stappen die een kandidaat neemt en dat in beide sectoren toepasbaar is. 

Een geheel passend model is niet gevonden in de literatuur. In de Engelstalige toetsliteratuur 
zien we geringe aandacht voor behandeling van klachten. De Code of Professional 
Responsibilities in Educational Measurement geeft in de ethische richtlijnen rondom constructie 
en afname van toetsen alleen aan dat aan dat klachtbehandeling en opnieuw beoordelen van 
een examen gedaan moet worden als het ‘feasible’ is (National Council on Measurement in 
Education, 1995). Modellen uit de juridische context zijn nuttig gebleken en hebben 
bemiddeling als element ingebracht.



10 Rapportage: Is het echt geen zes?

Een model van beoordelen is ontwikkeld op basis van het beoordelingsscript van dat Hofstee 
beschrijft als basis voor het formuleren van principes voor methodisch en ethisch beoordelen 
(Hofstee, 1999). Dit brengt de essentiële actoren in een beoordelingsproces in beeld met hun 
functie en onderlinge relatie en is daarmee uitstekend geschikt om te analyseren wat een 
ontevreden kandidaat zou kunnen ondernemen. Bovendien sluit de ethische component goed 
aan bij de doelstelling van het onderzoek. Het beoordelingsscript kent vier actoren die we in dit 
onderzoeksverslag zullen noemen: de kandidaat, de beoordelaar, de beoordelingsautoriteit en 
de commissie van beroep. Vrij naar Hofstee wordt een beoordeling dan als volgt omschreven:

We spreken van een beoordeling als een beoordelaar een beoordeling uitvoert van (het werk van) 
een kandidaat op gezag van een beoordelingsautoriteit die de beoordeling instelt en er 
consequenties aan kan verbinden. De beoordeling vindt plaats in een breder maatschappelijk 
verband, men kan ertegen in beroep gaan bij een commissie van beroep. 

commissie van 
beroep

beoordelingsautoriteit consequentie

beoordelaar

kandidaat

beoordeling

Figuur 4 Model van beoordelen gebaseerd op Hofstee (1999)

In Figuur 4 is de omschrijving van beoordelen schematisch uitgewerkt. 
In bovenstaande omschrijving komt het begrip beoordeling in twee betekenissen voor: in 
engere zin als de uitspraak die de beoordelaar doet (het ingevulde beoordelingsformulier) en in 
bredere zin als het gehele proces binnen het beschreven systeem in Figuur 4 waaronder ook de 
consequenties vallen die aan de beoordeling in engere zin worden gekoppeld. De kandidaat, de 
beoordelaar en de beroepsinstantie in deze omschrijving zijn bekende begrippen, maar de 
beoordelingsautoriteit verdient enige toelichting. De beoordelingsautoriteit stelt met een doel 
de beoordeling in. Dit is in het algemeen een maatschappelijke opdracht of kwestie. 
De beoordelingsautoriteit bepaalt op welke manier beoordeeld wordt en door wie. Zij geeft een 
diploma of certificaat uit of koppelt op een andere manier consequenties aan de beoordeling die 
verband houden met het doel van de beoordeling. De beoordelingsautoriteit beoordeelt niet 
zelf de prestaties van de kandidaten, maar stelt beoordelaars aan om de schijn van 
belangenverstrengeling te voorkomen. In het hbo is het instellingsbestuur de beoordelings-
autoriteit in de zin dat het bestuur de beoordeling instelt en gerechtigd is om diploma’s uit te 
geven. Echter, het is de examencommissie die wettelijk verantwoordelijk is voor aanwijzen van 
beoordelaars en het vaststellen of een kandidaat voldoet aan de diploma-eisen. De examen-
commissie vervult dus ook deels de functie van de beoordelingsautoriteit. Deze splitsing van de 
rol van de beoordelingsautoriteit  
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In de private sector kan een directie de gehele rol van de beoordelingsautoriteit op zich nemen, 
maar hier is mogelijk ook een examencommissie ingesteld naast de directie met een functie 
vergelijkbaar met het hbo. Voor een goede communicatie met de kandidaat in geval van een 
conflict zal altijd duidelijk moeten zijn hoe de functies van de beoordelingsautoriteit belegd zijn 
en waar of bij wie de kandidaat terecht kan met een klacht. Een situatie waarin zowel directie 
als examencommissie zich over een klacht kunnen uitspreken is immers niet wenselijk.

2.4 Stappen bij een conflict over de beoordeling

Het model van beoordelen geeft richting aan de vraag hoe een conflict over de beoordeling zich 
zou moeten afspelen. De structuur van het model volgend is het logisch dat een kandidaat de 
volgende stappen kan ondernemen om zich op de hoogte te stellen van de beoordeling en die 
zo nodig aan te vechten: 
Stap 1 Inzage in de beoordeling
Stap 2 Overleg met de beoordelaar  
Stap 3 Bezwaar bij de beoordelingsautoriteit 
Stap 4 Beroep bij de beroepsinstantie
Stap 5 Bemiddeling of mediation

De laatste stap – (conflict)bemiddeling of mediation (hierna kortweg bemiddeling genoemd) – 
is toegevoegd aan de eerste vier stappen. Hoewel deze stap niet rechtstreeks volgt uit het 
model van beoordelen, is hij in het genoemde ‘bredere maatschappelijk verband’ goed te 
plaatsen: de maatschappij is niet gebaat bij conflicten maar bij oplossingen. Bemiddeling is een 
steeds meer geaccepteerde vorm van oplossen van conflicten en wordt vaak succesvol 
toegepast (Baas, 2002). Daarmee is deze stap relevant voor het onderzoeksdoel. Bemiddeling 
kan een onderdeel zijn van het proces voorafgaand aan de stappen Bezwaar en Beroep. 
Deze stappen zijn in Figuur 5 in een model op volgorde van uitvoering gezet en worden met hun 
belangrijkste kenmerken besproken. 

1. Inzage

2. overleg met
    beoordelaar

bemiddeling

3. bezwaar

bemiddeling

4. beroep

Figuur 5 Stappen bij een conflict over de beoordeling

Stap 1 Inzage in de beoordeling
Inzage in de beoordeling betekent dat de kandidaat toegang krijgt tot zijn gemaakte werk en de 
aantekeningen daarbij van de examinator die laten zien hoe deze tot zijn beoordeling is 
gekomen (Lamers, 2018, nr 1). Inzage geeft de kandidaat belangrijke feedback voor zijn 
leerproces. Daarnaast is inzage een noodzakelijke stap als een kandidaat wil onderbouwen 
waarom hij het niet eens is met de beoordeling. Inzage geven in vragen en antwoorden is een 
risico voor exameninstellingen die vragen willen hergebruiken, en daarom geheim willen 
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houden. Het construeren van vragen is een arbeidsintensieve en daarmee kostbare 
aangelegenheid. Inzage in vragen geven brengt het risico met zich mee dat de vragen ‘op straat 
komen te liggen’. De inzage kan om die reden gereglementeerd of beperkt mogelijk zijn om 
verspreiding van opgaven of antwoorden te voorkomen. Dit spanningsveld tussen transparantie 
voor de kandidaten en belang van de exameninstelling is goed zichtbaar bij de Wiscat-
Pabotoets. Bij deze toets is inzage alleen mogelijk bij Cito in Arnhem (Cito, 2018).

Stap 2 Overleg met beoordelaar 
Bij de inzage, of op een ander moment, spreekt de kandidaat de examinator zelf en vraagt 
verduidelijking over de beoordeling of hij geeft aan op welke punten hij het niet eens is met het 
oordeel. Het gaat hier om mondeling overleg (of per mail), maar nog niet om een formeel 
ingediend bezwaar. Regelen en uitvoeren van dit overleg is een arbeidsintensieve activiteit voor 
een exameninstelling. Vanuit dat oogpunt is terughoudendheid om alle kandidaten hier recht 
op te geven verklaarbaar. In veel gevallen zal direct overleg een dreigend meningsverschil 
voorkomen doordat de kandidaat inziet dat hij het inderdaad niet goed gedaan heeft, of 
doordat de examinator de beoordeling corrigeert. Veel meningsverschillen kunnen zo in een 
vroeg stadium informeel worden opgelost. Een risico is dat de examinator te makkelijk toegeeft;  
studenten kunnen dit uitbuiten om een punt erbij te sprokkelen. In het reglement van een 
instelling kan Stap 2 in meer of minder mate geregeld/geformaliseerd zijn en is 
conflictbemiddeling mogelijk ook in deze fase aan te bieden. 

Stap 3 Bezwaar bij de beoordelingsautoriteit 
Als de kandidaat na het overleg met de examinator nog overtuigd is van zijn gelijk kan hij zijn 
bezwaar2 officieel indienen bij de beoordelingsautoriteit of daartoe aangestelde behandelaar. 
Dit is een logische volgende stap omdat de beoordelaar in opdracht – ook wel genoemd ‘in 
commissie’ – handelt. De beoordelingsautoriteit is ook de actor die mogelijk consequenties 
verbindt aan de uitspraak van de beoordelaar. Aan een beoordeling die niet correct tot stand is 
gekomen zal de beoordelingsautoriteit geen consequenties willen verbinden. In juridische 
termen wordt ook gesproken van ‘een geschil indienen bij een bestuursorgaan’ of in de private 
sector van een ‘ingebrekestelling vanwege wanprestatie’. In dit onderzoek wordt verder kortweg 
gesproken van een bezwaar tegen de beoordeling als een kandidaat een klacht over de 
beoordeling, of de hieraan gekoppelde consequentie, formeel indient bij de 
beoordelingsautoriteit onder wier gezag het examen valt. Zowel aan het indienen als aan de 
behandeling van een bezwaar worden formele eisen gesteld. Zo zal de kandidaat argumenten 
moeten kunnen aanvoeren waarom hij het niet eens is met de beoordeling. De besluitvorming 
over het bezwaar door de behandelaar kan vervolgens op drie manieren plaatsvinden. 

Marginaal toetsen
Hierbij kijkt de behandelaar van het bezwaar alleen of de beoordeling procedureel op de juiste 
manier tot stand is gekomen. Hij vergelijkt de handelwijze van de examinator met 
voorgeschreven procedures. Hierbij gaat dus níet over interpretatie van de beoordelaar 
aangaande de prestatie van de kandidaat als voldoende of onvoldoende. Voorbeelden van 
vragen die hier spelen zijn: Was de examinator gerechtigd om het oordeel te geven? Heeft de 
examinator zich aan de vastgestelde regels gehouden, zijn punten correct opgeteld, is de 

2  De keuze voor de term bezwaar en de omschrijving voor deze stap was lastig. Terminologie in het hbo en 
private sector verschillen zodanig dat het niet mogelijk bleek om bij beide sectoren aan te sluiten. De term 
klacht leek niet passend omdat daar geen beslissing aan vooraf gaat. Geschil is verwarrend want deze term 
wordt in de private sector gebruikt voor een beroep bij een hogere instantie. Beroep is hier niet passend, want 
dat is de volgende fase, bij de beroepsinstantie. Van Berkel (2017) gebruikt ook de term bezwaar bij de 
examencommissie in de context van het hbo.
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beoordeling beargumenteerd? (Lamers, 2018, nr 2) De wet spreekt van een marginale toetsing 
als een rechter of beroepsinstantie alleen kijkt of een besluit van een overheidsorgaan op 
procedureel juiste en redelijke gronden is genomen (Klijn & Van Caspel, 2012). Bij marginale 
toetsing doet de behandelaar dus niet opnieuw uitspraak, maar kan hij wel aangeven dat de 
beoordeling wel of niet correct tot stand is gekomen en de examinator aanwijzingen geven om 
de beoordeling opnieuw te doen. Bij een marginale toetsing waarbij ernstige procedurefouten 
worden gesignaleerd, kan de kandidaat ook een nieuwe mogelijkheid worden geboden om 
examen te doen. De eerdere beoordeling wordt dan nietig verklaard. 

1 Marginaal toetsen
Zijn procedures juist

gevolgd?

2 Inhoudelijke beoordeling
Is de beoordeling  inhoudelijk

correct en objectief?

3 Hardheidsclausule
Is toepassing van de regels 

in dit geval redelijk?

Bezwaar

Figuur 6 Behandeling van een bezwaar

Herbeoordeling of andere vorm van nieuwe inhoudelijke beoordeling (volle toetsing)
De inhoud van de beoordeling door de examinator worden opnieuw gedaan: was het gegeven 
antwoord écht fout, is het echt geen zes? Zonder redelijke aanleiding is het opnieuw beoordelen 
een onverantwoorde bezigheid. De kandidaat zal argumenten moeten aanvoeren dat de 
beoordeling niet correct of niet objectief is uitgevoerd en de behandelaar zal deze eerst op 
waarde inschatten. Om vervolgens een nieuwe inhoudelijke beoordeling mogelijk te maken 
hoort de behandelaar van het bezwaar inhoudelijk deskundigen in te schakelen. Zelf als 
beoordelaar optreden geeft naar buiten geen vertrouwen omdat dit een dubbelrol zou 
betekenen. Het laten doen van een nieuwe beoordeling dient zorgvuldig overwogen te worden, 
immers, het oorspronkelijke besluit van de examinator wordt feitelijk ongeldig verklaard en 
vervangen door een nieuwe beoordeling. Dit ongeldig verklaren kan op weerstand stuiten als de 
verklaring niet is onderbouwd of als er geen goede procedure voor is (Van Berkel et al., 2017, 
p. 321). Bij een bezwaar is het dus niet zo dat vrijblijvend een ‘second opinion’ gevraagd of 
gegeven kan worden3. 

Toepassing van de hardheidsclausule
Een bezwaar waarbij de kandidaat protesteert tegen de vastgestelde regels rond de beoordeling 
zal in het algemeen weinig kans maken. De hardheidsclausule vormt een speciale uitzondering. 
Hierbij worden de regels niet zozeer ter discussie gesteld als wel de consequenties van de regels 
in een bijzonder geval. De hardheidsclausule is een mogelijkheid van een overheidsorgaan om 
van (dwingende) wetgeving af te wijken als het gevolg van toepassing van die regeling tot een 
onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor de betreffende kandidaat. Slechts 

3  Gebruik van de term second opinion zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk, werkt in dit verband verwarrend: 
een second opinion is meestal op verzoek van de patiënt en de patiënt kiest zelf welke opinion hij wil volgen. 
Dat lijkt bij een examen geen correcte handelwijze.
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in uitzonderlijke gevallen wordt deze toegepast. In de meeste Onderwijs- en Examenregelingen 
(OER) is een hardheidsclausule opgenomen. De kandidaat moet zelf een beroep op de 
hardheids clausule doen. Dat de toepassing van een wet nadelig of zelfs erg slecht uitpakt is op 
zich geen grond voor toepassing van de hardheidsclausule. In de private sector komt de term 
hardheidsclausule niet voor maar kan een vergelijkbare wijze van besluiten opgenomen 
worden. Het belang van een hardheidsclausule is dat het een mogelijkheid biedt om 
buitenissige beslissingen, die toch geheel volgens de regels zijn, te voorkomen.

Stap 4 Beroep bij de hogere instantie
Als het bezwaar wordt afgewezen heeft de kandidaat de mogelijkheid om in beroep te gaan 
tegen deze beslissing bij een onafhankelijke beroepsinstantie. De formele definitie van ‘beroep’ 
binnen de Awb is: ‘rechtsgang waarbij de belanghebbende een beslissing van het bestuur 
aanvecht bij een hiërarchisch hoger bestuursorgaan dan het orgaan dat de bestreden beslissing 
heeft genomen’ (Klijn & Van Caspel, 2012). Deze stap is een essentieel onderdeel van een 
methodisch en ethisch verantwoorde beoordelingsprocedure (Hofstee, 1999, p. 28). Volgens 
Hofstee vertegenwoordigt de beroepsinstantie het belang van de maatschappij en het 
garanderen van gelijke rechten. In de onderwijswetten voor hbo en mbo is deze 
beroepsmogelijkheid beschreven in de verplichting om een commissie van beroep (voor 
examens) in te stellen. Een commissie van beroep zal zich in de regel zeer terughoudend 
opstellen wat betreft de inhoudelijke kant van het besluit en slechts marginaal toetsen of een 
bezwaar op redelijke gronden is afgewezen (Lamers, 2018, nr 2). 
De externe rechtsgang (CBHO, hoger beroep, burgerlijke rechter) die mogelijk volgt na het 
afwijzen van een beroep is zoals gezegd niet in dit onderzoek betrokken.

Stap 5 Conflictbemiddeling (mediation, minnelijke schikking)
Daar waar twee personen of partijen in conflict zijn, kan hulp bieden bij het oplossen een 
effectief middel zijn. Bij conflictbemiddeling komen de partijen begeleid door een 
onafhankelijke partij zelf tot een oplossing. De begeleiding kan bestaan uit het eenvoudigweg 
(opnieuw) in contact brengen van partijen, maar kan ook bestaan uit gesprekken en het 
aftasten van voorstellen om tot elkaar te komen. Deze vorm van oplossen leidt in bestuurs-
rechtelijke zaken vaker tot een akkoord en tot meer creatieve oplossingen dan een gerechtelijke 
behandeling (Baas, 2002). In het kader van dit onderzoek kan bemiddeling ook betekenen dat 
kandidaat en beoordelaar op initiatief van een klachtencoördinator of dat de kandidaat en 
examencommissie samen nogmaals overleggen (schikkingsgesprek) over een oplossing. Het 
blijkt dat in het hoger onderwijs veel klachten gebaseerd zijn op misverstanden en gebrek aan 
communicatie en opgelost worden door een vorm van bemiddeling (Van den Ende et al., 2015).  
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3  Onderzoeksmethode en 
resultaten

3.1 Vraagstelling 

De volgende vragen zijn leidend geweest bij het onderzoek:

Hoofdvraag
In hoeverre volgen de wetgeving en praktische richtlijnen in hbo en private sector de in het 
theoretisch kader geschetste stappen?

Hiervoor zijn eerst drie deelvragen onderzocht aangaande de behandeling van een conflict over 
een beoordeling van een examen:
a) Welke wettelijke bepalingen zijn van kracht in het hbo en in de private sector?
b)  Hoe zijn wettelijke bepalingen uitgewerkt in praktische richtlijnen binnen het hbo en binnen 

de private sector? 
c) Wat zijn overeenkomsten of verschillen tussen hbo en private sector? 

3.2 Onderzoeksopzet

Voor het onderzoek naar de wetgeving (a) is documentonderzoek gedaan. Zoektermen waren  
inzage, klacht, bezwaar, beroep, bemiddeling, hardheidsclausule, inhoudelijke toetsing, 
marginale toetsing, steeds in combinatie met ‘AND examen’ of ‘AND beoordeling’. Verwijzingen 
naar de wetgeving en artikelen zijn onderzocht op relevantie voor het onderwerp. 
Doorverwijzingen in de literatuurlijst van gevonden artikelen zijn tevens onderzocht op 
relevantie. De gevonden wetsartikelen zijn voorgelegd aan twee juristen. 
Voor het onderzoek van de tweede deelvraag (b) zijn de reglementen van twee hbo-instellingen 
onderzocht. Voor de private sector zijn de is gekozen om niet individuele reglementen te 
onderzoeken maar richtlijnen van drie organisaties die veel bekendheid kennen binnen de 
private sector. 
Vervolgens zijn alle gegevens in overzichtstabellen weergegeven (c) en is aan de hand hiervan 
een conclusie opgesteld. Er is per stap ook gekeken of er aanbevelingen mogelijk zijn aan de 
hand van de vergelijking tussen de sectoren en de vergelijking van de uitwerkingen met het 
theoretisch model. 
De resultaten en conclusies van dit onderzoek zijn voorgelegd aan twee vertegenwoordigers uit 
hbo-examencommissies, een examencommissielid en twee toetsdeskundigen uit de private 
sector.

3.3 Typering hbo en private sector

Hogescholen (in de praktijk aangeduid als ‘het hbo’) die onder de Nederlandse 
onderwijswetgeving vallen, behoren tot het bekostigd hoger beroepsonderwijs. Ze vallen sinds 
1992, samen met de universiteiten en academische ziekenhuizen, onder de Wet op het Hoger 
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onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. De instellingen verzorgen opleidingen op NLQF4-
niveau 5,6 en 7 en dragen daarnaast bij aan ontwikkeling van kennis over de betreffende 
beroepen (Overheid, 2017, WHW art 1.3). Voor het onderzoek naar de praktische uitwerking van 
de reglementen zijn de OER-en van diverse hbo-opleidingen onderzocht (o.m. Inholland en 
Breda University of Applied Sciences).

In de private sector worden uiteenlopende opleidingen en examens aangeboden zonder 
rijksbekostiging. Het gaat hier om instellingen in de private sector die examens afnemen. Een 
diverse groep met zeer diverse omvang en activiteiten. Allen hebben een bedrijfsmatige opzet 
gemeen. Voor het onderzoek naar de vraag hoe wettelijke bepalingen zijn uitgewerkt in 
praktische richtlijnen in de private sector is een keuze gemaakt voor drie organisaties met groot 
bereik in de private sector. De richtlijnen die deze drie organisaties hanteren zijn geborgd door 
audits.
-   De NRTO is de brancheorganisatie voor de opleiders in de private sector. De NRTO hanteert 

kwaliteitseisen voor zijn leden ten aanzien van de aangeboden diensten (NRTO, 2017). Door 
NRTO-leden worden deels ook erkende mbo- en hbo-opleidingen aangeboden (NRTO-OCW, 
2012). Deze opleidingen vallen onder de onderwijswetgeving. In dit onderzoek worden de 
examens in de private sector bedoeld die níet onder de onderwijswetgeving vallen omdat 
daarvoor andere wetgeving geldt.

-   De Examenkamer houdt toezicht op de kwaliteit van zestien particuliere exameninstellingen 
volgens zelf opgestelde normen voor examenorganisaties (Examenkamer, 2011). Door 
middel van certificering van toetslocaties met een in eigen beheer ontwikkeld 
accreditatiestelsel, borgt de Examenkamer de kwaliteit van examinering.

-   De NVE is de Nederlandse Vereniging voor Examens. In de private sector worden de profielen 
van de NVE vaak gebruikt als uitgangspunt of hulpmiddel bij het inrichten van 
examenorganisatie en examenprocessen (NVE, 2018). Ze vormen de grootste gemene deler 
van de examenorganisaties in Nederland. De NVE beheert een Register 
Examenfunctionarissen waar vijf certificerende instellingen volgens de profielen 
gecertificeerde examenfunctionarissen kunnen inschrijven.

4 NLQF = Nederlands Kwalificatieraamwerk



18 Rapportage: Is het echt geen zes?

3.4 Resultaten van het onderzoek

a)  Welke wettelijke bepalingen zijn van kracht in het hbo en in de private sector bij een conflict 
over een beoordeling van een examen? 

In Tabel 1 zijn de resultaten van het onderzoek samengevat. De letterlijke tekst van de aangehaalde 
artikelen is opgenomen in bijlage 1.

Tabel 1  Korte inhoud van wetsartikelen van toepassing op inzage, overleg met de examinator, bezwaar, beroep, en 
bemiddeling

Korte inhoud wetsartikelen hbo Korte inhoud wetsartikelen private sector

1  Inzage In de WHW is het recht op inzage in het beoordeelde werk duidelijk 

vermeld (WHW artikel 7.13). In hetzelfde artikel staat, dat ook de 

vragen en opdrachten en normen zijn ter inzage van de student zijn. 

Dit laatste blijkt uit ook uit een uitspraak van het College van Beroep 

voor Hoger Onderwijs (CBHO) (Van Berkel, 2008). De Onderwijs en 

Examenregeling (OER) van de hbo-instelling moet aangeven hoe de 

inzage is geregeld.

In het contract of aanvullend examenreglement staat mogelijk 

beschreven hoe inzage is geregeld. Hier moet de exameninstelling zich 

aan houden.

Het is wel verstandig om inzage te regelen want de Europese 

privacyrichtlijn (95/46/EG) geeft aan dat iedereen inzagerecht heeft in 

zijn dossier met persoonsgegevens. De beoordeelde examens vallen 

onder persoonsgegevens waardoor langs deze weg ook het recht op 

inzage kan worden gehaald (Lamers, 2018, nr 1).

2  Overleg met  

    beoordelaar

Overleg tussen examinator en student is in de WHW niet expliciet 

geregeld. Wel is geregeld dat er een ‘faciliteit’ of klachtenloket moet 

zijn waar studenten met al hun klachten, dus ook die over 

beoordelingen, terecht kunnen (WHW artikel 7.59). Het klachtenloket 

kijkt welke behandelaar bij de inhoud van de klacht past. De procedure 

moet vervolgens gericht zijn op praktische oplossingen (WHW art 

7.59a), waardoor een direct overleg met de examinator de eerst 

aangewezen stap is. De student is echter niet verplicht om met de 

examinator te overleggen en kan direct zijn klacht of beroep ‘officieel’ 

indienen

Het contract of aanvullend reglement kan duidelijkheid bieden hoe het 

contact tussen de kandidaat en examinator is geregeld, maar dit is niet 

wettelijk verplicht.
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3  Bezwaar Een bestuursorgaan moet mondelinge en schriftelijke klachten 

behoorlijk afhandelen. Dit heeft een aantal formele consequenties 

zoals een ontvangstbevestiging en het recht gehoord te worden (Awb 

art. 9.2).  Een bezwaar (of formele klacht) over een beoordeling wordt 

via het klachtenloket aan een behandelaar toegewezen. Behandeling 

van klachten door de examencommissie wordt genoemd. (WHW art 

7.12 lid 4). Een bezwaar over een beoordeling kan echter ook door een 

klachtencommissie of door het College van Beroep voor Examens (CBE) 

behandeld worden. Als een student direct in beroep gaat bij het CBE, 

dan zal het CBE eerst de examencommissie verzoeken om een poging 

tot minnelijke schikking te treffen (WHW art 7.61 lid 3). De wijze van 

behandelen door de examencommissie (of andere commissie) is niet 

vastgelegd in de WHW. De examencommissie stelt zelf richtlijnen op 

over de uitvoering van haar taken en kan hier dus invulling aan geven, 

binnen de regels van de OER (WHW artikel 7.12b lid 3). 

De examencommissie kan toetsen of de richtlijnen voor het beoordelen 

zijn gevolgd, maar de examencommissie mag zelf niet een nieuw cijfer 

toekennen. Daarvoor is immers de examinator aangewezen (WHW 

artikel 7.12c5). De examencommissie kan wel aanvullende 

examinatoren aanwijzen om tot een (nieuw) oordeel komen mits het 

OER dit toelaat. De toetsing bevat dus mogelijk zowel inhoudelijke 

aspecten als kenmerken van een marginale toetsing. Beargumenteerd 

kan worden dat de examencommissie vanuit haar taak van borgen van 

de kwaliteit van tentamens (WHW 7.12b.1a) een nieuwe inhoudelijke 

beoordeling kan laten uitvoeren, maar dit is zeker niet eenduidig.

Het contract of aanvullend reglement kan duidelijkheid bieden hoe het 

behandelen van bezwaar van de kandidaat is geregeld. 

Indien er geen regeling voor bezwaar is dan kan de kandidaat zich 

beroepen op de regels rond consumentenkoop (BW boek 7 art.5.1). 

Deze wetgeving biedt bescherming tegen onredelijke behandeling. De 

kandidaat moet duidelijk maken dat de exameninstelling niet heeft 

geleverd wat ze contractueel verplicht is (BW art. 82). 

Als het contract geen aanknopingspunt biedt kan de kandidaat 

betogen dat een beoordeling of het gevolg daarvan niet redelijk of 

billijk is (BW art. 248). 

Een klacht van een kandidaat kan ook betrekking hebben op 

discriminatie of ongelijke behandeling (Grondwet art. 1).

4  Beroep Een student kan in beroep tegen een beslissing van de examinator of 

van de examencommissie bij het CBE (WHW art. 7.61). Deze 

beroepsmogelijkheid is echter door de Awb beperkt want deze stelt dat 

er kan géén beroep tegen een ‘beoordeling van kennen en kunnen’ kan 

worden ingesteld. Ook tegen de inhoud van de opgaven en 

beoordelingsnormen kan de student geen beroep instellen. Het CBE 

kan bij behandelen dus alleen kijken of er bij de beoordeling 

procedureel volgens de regels is gehandeld. Het CBE kan vervolgens 

het beroep gegrond of ongegrond verklaren maar neemt zelf geen 

nieuwe beslissing, daarvoor is ze niet bevoegd. Er is dus sprake van een 

marginale toetsing van het besluit. Aangezien de student vaak juist uit 

is op een inhoudelijke toetsing is in beroep gaan tegen een besluit voor 

hem/haar vaak niet effectief (Lamers 2018, nr 2).

Een beroepsmogelijkheid bij de exameninstelling zelf is niet wettelijk 

verplicht in de private sector maar wordt door de wetgever wel 

enigszins gereguleerd:

mogelijk is de exameninstelling namelijk wel aangesloten bij een 

branche met een door de minister erkende geschillencommissie (Wet 

Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten, 

1997). Een geschil kan hier alleen worden voorgelegd als er al 

geprobeerd is door de twee partijen om samen een oplossing te 

vinden. De geschillencommissie heeft een inhoudelijke 

toetsingsmogelijkheid gezien de regel dat het mogelijk is om een 

deskundige een advies te laten uitbrengen of te horen (WEGC art 4.2 f 

en g). De geschillencommissie kan niet zelf de beoordeling herzien, 

maar wel de mening van deskundigen in de uitspraak opnemen. De 

uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor beide partijen. 

Aan de procedure bij de geschillencommissie zitten voor beide partijen 

mogelijk kosten verbonden. De NRTO participeert als 

brancheorganisatie in de geschillencommissie particuliere 

onderwijsinstellingen.

5  Hierbij moet opgemerkt dat er een zelden toegepast artikel is dat zegt dat de examencommissie zelf onderzoek mag doen naar kennis, inzicht 
en vaardigheden van de kandidaat (art. 7.10 lid 2). Toepassing van deze regel wordt afgeraden (Vereniging Hogescholen, 2015)
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5  Bemiddeling Voor alle klachtenbehandeling geldt dat de procedure op praktische 

oplossingen gericht moet zijn en bemiddeling daarvan deel uitmaakt 

(WHW art. 7.59a). Een medewerker van het klachtenloket kan 

bemiddeling inschakelen of zelf bemiddelen. Dit dient zo onafhankelijk 

mogelijk te gebeuren en belangenverstrengeling moet worden 

voorkomen. Bemiddeling is dus van toepassing als een student een 

klacht heeft over zijn beoordeling en er nog niet (succesvol) heeft 

overlegd met de examinator. 

In geval van een beroep bij het CBE staat een ‘minnelijke schikking’ 

expliciet vermeld: hier is het de examencommissie die opdracht krijgt 

om de mogelijkheden voor deze minnelijke schikking te onderzoeken 

(WHW art. 7.61).

Niet expliciet vermeld is of een examencommissie een onafhankelijke 

bemiddelaar voor de schikking kan of moet inschakelen.

Bemiddeling bij een klacht of bezwaar is in de private sector niet 

geregeld door de wet.

Bij behandeling door een door de branche ingestelde 

geschillencommissie is het zoeken van een oplossing voordat de zitting 

plaatsvindt wel de praktijk (Geschillencommissie, 2018).
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b)  Hoe zijn wettelijke bepalingen uitgewerkt in praktische richtlijnen binnen het hbo en binnen de 
private sector?  

In tabel 2 zijn de resultaten van het documentonderzoek weergegeven. Bij hbo-instellingen is de OER 
bekeken en treffen we twee varianten.
Voor de private sector zijn bestudeerd: de NRTO Kwaliteitseisen, de Kwaliteitsnorm Examen-
organisaties van de Examenkamer en de NVE-functieprofielen Examenfunctionarissen. Hier zijn de 
NRTO kwaliteitseisen en de kwaliteitsnorm van de examenkamer vanwege grote overeenkomsten in 
één kolom geplaatst.

Tabel 2 Uitwerking van wettelijke bepalingen in praktische richtlijnen

hbo 1  hbo 2 NRTO Kwaliteitseisen / 

Kwaliteitsnorm Examenkamer

 NVE-profielen 

Examenfunctionarissen

1  Inzage Volledig procedure beschreven in 

de OER. De kandidaat kan op 

vastgestelde momenten inzage 

krijgen of er is een bespreking met 

de docent voor een hele groep.

als hbo 1 Het NRTO-lid houdt zich aan de 

privacywetgeving. 

‘Berichtgeving inzake de examen

resultaten vindt zorgvuldig plaats’.

Inzage is niet specifiek beschreven.

‘De medewerker examenbureau 

verleent inzage aan geautoriseerde 

examenfunctionarissen.’

Inzage voor de kandidaat wordt 

niet genoemd.

2  Overleg met  

     beoordelaar

In OER geregeld beschreven. Het 

klachtenloket organiseert contact 

met examinator. De examinator 

kan zijn oordeel bijstellen n.a.v.  

het overleg.

als hbo 1 Niet beschreven. De mogelijkheid 

voor het stellen van vragen aan 

docenten is geen verplichte eis 

voor exameninstellingen.

De examinator doet mondeling 

en schriftelijk verslag aan 

betrokkenen (de kandidaat) en 

geeft in voorkomende gevallen 

feedback aan de kandidaat … 

handelt volgens voorgeschreven 

procedures.

3  Bezwaar Het klachtenloket stuurt de klacht 

door naar het secretariaat van het 

CBE. Het CBE legt de klacht bij de 

examencommissie. 

Bezwaar gaat direct naar de 

examencommissie. 

Er wordt mogelijk een tweede 

beoordelaar ingeschakeld.

‘Het NRTO-lid verwijst in de 

klachtenprocedure naar 

bestaande functies binnen de 

organisatie. Binnen de organisatie 

is bekend wie welke rol vervult 

binnen de klachtenprocedure.’

‘De examenorganisatie beschikt 

over afdoende regelingen inzake 

klacht bezwaar en beroep’. 

Niet vermeld of marginaal of 

inhoudelijk wordt getoetst.

Taken examencommissie: Het 

nemen van beslissingen waarbij 

het voldoen aan de exameneisen 

in het geding is: Het behandelen 

of doorverwijzen van klachten of 

bezwaren van kandidaten over 

examen of over beoordeling. 

Wijze van behandeling is ‘volgens 

de regels van de instelling’.

4  Beroep Het beroep dient bij de CBE op 

basis van de het verslag van de 

examencommissie. 

Er is alleen een marginale 

toetsing.

Beroep dient bij de CBE, na een 

verzoek aan de examencommissie 

om de mogelijkheid tot schikking 

te onderzoeken. 

Er is een marginale toetsing.

Het NRTO-lid conformeert zich 

aan het oordeel van de 

beroepsinstantie. Zie hierboven.

De examenorganisatie beschikt 

over afdoende regelingen inzake 

‘klacht bezwaar en beroep’

Commissie van Beroep neemt 

besluiten …’ door: zorgvuldig te 

analyseren en door te vragen; zich 

op vaktechnisch, toetstechnisch 

of juridisch vlak in te leven in de 

casus’.

Hiermee is zowel een marginale 

toetsing als een inhoudelijke 

behandeling een mogelijkheid.

5  Bemiddeling In alle stappen wordt vermeld dat 

actie wordt ondernomen om te 

bemiddelen.

als bij hbo 1 Bemiddeling wordt niet vermeld. Niet vermeld in de NVE-profielen.
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c) Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen het hbo en de private sector? 

Overeenkomsten
In het hbo staat uitvoering van de (zeer gedetailleerde) wetgeving hoog op de agenda. In de 
private sector is toetsen of examineren een commerciële activiteit met veel wettelijke vrijheid. 
Hbo en private sector verschillen in wettelijke basis, maar toch zijn er in de onderzochte 
voorbeelden veel overeenkomsten gevonden. Alle stappen uit het model komen in beide 
sectoren voor. De nieuwe AVG-wetgeving maakt de inzage in het eigen dossier mogelijk voor 
examenkandidaten in beide sectoren. De overeenkomsten zijn mogelijk verklaarbaar vanuit de 
algemene principes van kwaliteit van toetsing en gelijke behandeling die in beide sectoren 
bekend zijn. Verschillen zijn mogelijk verklaarbaar vanuit kostenaspecten: Een afweging van 
kwaliteitsaspecten zoals bescherming van belangen van de kandidaat en kostenaspecten kan in 
de beide sectoren verschillend uitvallen.

Verschillen

• Inzage
  Inzage is wettelijk volledig beschreven in het hbo en in reglementen goed geregeld. 
  In de private sector moet het contract of reglement uitsluitsel geven over de feitelijke 

regeling van de inzage. 
• Overleg met de examinator
  Dit overleg wordt in het hbo in de praktijk overal toegepast. De wet geeft aan dat er gezocht 

moet worden naar ‘praktische oplossingen’ bij klachten waardoor dit overleg voor de hand 
ligt. 

  In de private sector is het overleg met de examinator niet wettelijk geregeld en niet in de 
richtlijnen beschreven.

• Bezwaar
 Opvallend is dat er in het hbo twee routes zijn voor ‘bezwaar en beroep’ (zie Figuur 6). 

overleg met
examinator

examen-
commissie

overleg met
examinator

examen-
commissie

CBE CBE

•1 •3 •2

Figuur 7 Twee routes voor bezwaar en beroep in het hbo 

Bij de eerste route in het hbo dient een kandidaat na overleg met de examinator direct een 
beroepszaak in te dienen bij het CBE (1). De zaak wordt ‘ongezien’ doorgegeven aan de 
examencommissie (2). De examencommissie onderzoekt de mogelijkheid tot schikking en licht 
haar besluit toe aan de CBE (3). Deze procedure is wettelijk beschreven, maar heeft als gevolg 
dat de stap van bezwaar maken eerst lijkt te worden overgeslagen wordt en dan toch langs een 
omweg wordt uitgevoerd. Niet alle hogescholen gebruiken deze route. 
De tweede route is gelijk aan het beschreven stappenplan: eerst bezwaar indienen bij de 
examencommissie en vervolgens beroep aantekenen bij de CBE, waarbij het CBE nog de 
mogelijkheid tot schikking laat onderzoeken. Het aantal beroepszaken bij het CBE verschilt sterk 
per hogeschool, van minder dan honderd tot boven de 800 per jaar (Van Berkel, 2017). De 
verschillende routes kunnen hier aan ten grondslag liggen maar dat is hier niet onderzocht.
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In de private sector geven de NVE-profielen geven aan dat de examencommissie het bezwaar 
behandelt. De NRTO stelt geen examencommissie verplicht, maar geeft wel aan dat er een 
duidelijke regeling moet zijn waarin is beschreven waar de kandidaat terecht kan. 
Bij hbo-instellingen komt zowel een uitsluitend marginale toetsing als een inhoudelijke toetsing 
voor. De laatste is dan vormgegeven door een extra beoordelaar in te zetten en een nieuw 
oordeel te geven. In de private sector is de wijze van behandeling van een bezwaar niet 
beschreven.

• Beroep
Een behandeling van een beroep bestaat in het hbo uit een marginale toetsing van het besluit 
van het voorgaande orgaan. In de private sector beschrijven zowel NRTO als NVE dat een 
inhoudelijke beoordeling mogelijk is bij een beroep. Dit is een opvallend gegeven dat mogelijk 
verklaard wordt doordat een inhoudelijke behandeling van een bezwaar niet is beschreven en 
deze vervolgens bij de commissie van beroep wordt neergelegd.

• Bemiddeling
Bemiddeling wordt in hbo-reglementen genoemd en toegepast. In de private sector wordt 
bemiddeling echter niet beschreven in de kwaliteitseisen van NRTO, Examenkamer of NVE-
profielen. In de praktijk wordt dit wel toegepast door de Geschillencommissie (2018) die voor de 
NRTO-leden een beroep behandelt. Bemiddeling hoort volgens de definitie door een 
onafhankelijk bemiddelaar te worden uitgevoerd. Er is bij de voorbeelden geen explicitering van 
die onafhankelijkheid. 
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4. Conclusies en aanbevelingen

Bij het opstellen van conclusies en aanbevelingen is uitgegaan van de vraag: In hoeverre volgen 
de wetgeving en praktische richtlijnen in hbo en private sector de in het theoretisch kader 
geschetste stappen?

De meer gedetailleerde wetgeving maakt dat het hbo nauw aansluit bij het theoretisch kader. 
Een mogelijkheid tot opnieuw inhoudelijk beoordelen is niet altijd aanwezig. Omgaan met een 
conflict rond een beoordeling is in de private sector nauwelijks wettelijk geregeld. De richtlijnen 
van de onderzochte organisaties passen in grote lijnen passen bij de stappen zoals beschreven. 
Per stap volgt een korte conclusie en aanbevelingen. De algemene aanbevelingen zijn voor 
zowel hbo als private sector. Daarnaast zijn enkele aanbevelingen specifiek voor de private 
sector.

Inzage. Inzage in het eigen dossier is een recht dat elke burger heeft als ergens een dossier met 
persoonsgegevens wordt bijgehouden. Een kandidaat heeft hiermee recht op inzage in zijn 
beoordeling. Een exameninstelling heeft hier weinig keuze.

 Aanbeveling algemeen
  Wacht als exameninstelling niet tot inzagemogelijkheid wordt afgedwongen door een 

juridisch onderlegde kandidaat maar regel dit voor die tijd. 

Overleg met de beoordelaar. Een overleg met de beoordelaar maakt een behandeling door een 
examencommissie vaak overbodig doordat miscommunicatie uit de weg wordt geruimd.

 Aanbeveling voor de private sector
  Neem zowel kostenaspecten in bredere zin als belangen van kandidaten mee in de 

overweging om overleg met de beoordelaar te faciliteren of niet.

Bezwaar. De bezwaarfase is de aangewezen stap voor de mogelijkheid van inhoudelijke 
heroverweging. De examencommissie zoals in de NVE-profielen beschreven wordt en zoals deze 
in het hbo ook functioneert is op deze taak berekend vanuit de aanwezige expertise en vanuit 
haar rol als opdrachtgever van de beoordelaar.

 Aanbeveling algemeen
  Benut de mogelijkheid dat de examencommissie een bezwaar behandelt. Aan het 

behandelen door de examencommissie gaat een overleg met de beoordelaar en een poging 
tot bemiddeling/schikking vooraf.

 Aanbeveling algemeen
  Beschrijf in reglementen de mogelijkheid voor de examencommissie om, indien daar 

overtuigende argumenten voor zijn, een nieuwe inhoudelijke beoordeling te laten uitvoeren. 
De rol van de examencommissie om de kwaliteit van de examinering te borgen is niet 
compleet zonder deze mogelijkheid. 

  Aanbeveling algemeen
  Geef richtlijnen hoe een nieuwe inhoudelijke beoordeling tot stand komt. Wordt het 

oorspronkelijke oordeel ongeldig verklaard? Zo ja, beargumenteer dit. Zo nee, betrek het 
oordeel van de eerste examinator bij de nieuwe beoordeling. Een voorbeeld van een 
procedure is in het kader weergegeven.
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De examencommissie beoordeelt of het bezwaar voldoende beargumenteerd is. 

De examencommissie kan een onafhankelijke beoordelaar een herbeoordeling laten doen. 

Deze onafhankelijke beoordelaar beoordeelt het werk van de kandidaat en treedt in overleg met de eerste beoordelaar(s) om 

samen tot een nieuw oordeel te komen. 

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door de examencommissie (Cito B.V., 2019)

 Aanbeveling voor de private sector
  Analoog aan de wetgeving in het onderwijs waarbij expliciet is aangegeven dat 

management geen deel uitmaakt van de examencommissie lijkt het ook voor de private 
sector aan te bevelen om een bezwaar niet door de directie te laten behandelen maar door 
de examencommissie.

Beroep. Een inhoudelijke heroverweging door een commissie van beroep ligt niet voor de hand 
(Hofstee, 1999). De commissie van beroep heeft een andere invalshoek dan de 
examencommissie, meer op maatschappelijk belang gericht dan op doelmatigheid van de 
beoordeling (Hofstee, 1999). Met alleen marginaal toetsen lijkt deze rol niet ingevuld.

 Aanbeveling voor de private sector
  Geef de beroepscommissie de opdracht om marginaal te toetsen waarbij wordt 

meegenomen of er een correcte afweging is gemaakt door de examencommissie om wel of 
geen nieuwe inhoudelijke beoordeling te laten doen.

 Aanbeveling algemeen
  Zoek mogelijkheden om de meer maatschappelijke invalshoek van de commissie van beroep 

vorm te geven56. 

De mogelijkheid om bemiddeling in te zetten is in het hbo duidelijk aanwezig in de regelgeving. 
In de NRTO Kwaliteitseisen zien we deze pas bij in de beroepsfase, en in de NVE-profielen 
ontbreekt een beschrijving. In beide sectoren wordt de bemiddeling niet expliciet door een 
onafhankelijk persoon begeleid. Een schikkingsgesprek dat de examencommissie zelf dit 
uitvoert is niet geheel onafhankelijk en valt daarom niet onder de formele definitie van 
bemiddeling.

 Aanbeveling
 Richt bemiddeling zo in dat deze door een onafhankelijke bemiddelaar gebeurt. 

 Aanbeveling voor de private sector
 Neem bemiddeling in de bezwaarfase op in de regelgeving.

4.1 Aandachts- en discussiepunten

Deze notitie betreft het hbo en de private sector. Met vervolgonderzoek binnen het mbo en het 
VO naar wetgeving en examenregelingen zou een completer beeld ontstaan.  

Het theoretisch kader gaat uit van een beoordelingscontext met een beoordelaar in een setting 
waarin persoonlijk contact mogelijk is. Wat gebeurt er als dit niet mogelijk is? Mogelijk past het 

6  In zijn presentaties over Juridisch correct examineren (2017) geeft Van Berkel aanbevelingen waaronder een 
landelijk overleg tussen CBE’s en het aanleggen van een register van uitspraken.
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theoretisch kader minder bij de grootschalige examens in het VO. Is het geschetste kader ook 
bruikbaar bij meerkeuzetoetsen? 

Het aantal onderzochte OER’en in het hbo is niet groot geweest. In de feedback van diverse 
betrokkenen zijn geen aanwijzingen gevonden om verder te zoeken naar varianten, maar 
mogelijk zijn er nog andere variaties te vinden van behandelen van klacht, bezwaar en beroep.
Het vier-ogenprincipe dat veel gehanteerd wordt maakt beoordelingen minder kwetsbaar voor 
fouten en subjectieve beoordeling. Niet onderzocht is of bij deze beoordeling volgens het vier-
ogenprincipe de beschreven stappen verschillend zouden kunnen zijn.

De behandeling van een bezwaar heeft drie mogelijke werkwijzen. De bespreking van deze drie 
in de volgorde marginale toetsing, inhoudelijke toetsing en hardheidsclausule is willekeurig 
maar suggereert mogelijk een systeem. Er is geen onderzoek of onderbouwing van een volgorde 
van deze drie behandelwijzen. Dit kan onderwerp zijn van vervolgonderzoek.

Wetgeving is sterk van invloed op het behandelde onderwerp. Dit maakt het onderzoek en de 
uitkomsten mogelijk sterk tijdgebonden.

4.2 Tot slot

Examinering is een cultuurverschijnsel dat verschillende subculturen kent. Elke subcultuur met 
eigen gebruiken, terminologie en regels. In dit onderzoek zijn twee subculturen vanuit één 
model bekeken. Dit heeft verschillen en overeenkomsten te zien gegeven tussen het hbo en de 
private sector en soms ook verschillen met het gehanteerde model van beoordelen. Misschien 
herkent de lezer zijn eigen werkwijze en cultuur en ziet deze bevestigd. Misschien geeft het de 
lezer aanleiding tot enige relativering, nieuwe inzichten en misschien zelfs hulp bij knelpunten 
of bij het opstellen van reglementen. Dat zou de auteurs deugd doen. 
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Bijlage Wetsartikelen
Wetsartikelen van toepassing op inzage, overleg met de examinator, bezwaar, beroep, en 
bemiddeling

Wetsartikelen hbo Wetsartikelen private sector

Inzage WHW, art. 7.13 Onderwijs en examenregeling 

In de onderwijs en examenregeling worden, … vastgelegd met 

betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten 

minste begrepen: …

p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een 

schriftelijk tentamen heeft afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde 

werk, 

q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan 

worden van vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van 

een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen aan de hand 

waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Europese privacyrichtlijn (95/46/EG); 

(recht op inzage in) ‘persoonsgegevens, iedere informatie betreffende 

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, hierna 

“betrokkene” te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een 

persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name 

aan de hand van een identificatienummer of van een of meer 

specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, 

fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit’.

Overleg met 

beoordelaar

WHW art. 7.59a Toegankelijke faciliteit, memorie van toelichting:

De procedure is zorgvuldig en gericht op praktische oplossingen waarvan 

bemiddeling en een voorlopige voorziening deel uitmaken. 

Geen specifieke wetsartikelen van toepassing
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Bezwaar WHW art. 7.59 Studentenstatuut 

Het instellingsspecifiek deel bevat in elk geval:  a. een beschrijving van de 

rechten en verplichtingen van de studenten, voortvloeiende uit het 

bepaalde bij of krachtens de wet, en b. een overzicht van de regelingen 

die beogen de rechten van studenten te beschermen, waarin worden 

opgenomen: 1°. een beschrijving van de procedures voor de behandeling 

van klachten en geschillen bedoeld in titel 4.

WHW art. 7.12b Taken en bevoegdheden examencommissie:

1b. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen

het kader van de onderwijs en examenregeling,

bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens

en examens te beoordelen en vast te stellen

3. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken 

en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het 

tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.

WHW art 7.12c. Examinatoren

1. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag 

daarvan wijst de  examencommissie examinatoren aan.

2. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde 

inlichtingen.

Awb art. 9.2  

Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van 

mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over 

gedragingen van bestuursorganen die onder zijn verantwoordelijkheid 

werkzaam zijn. 

Burgerlijk Wetboek Boek 6 

Artikel 2 Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te 

gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 213.1 Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige 

rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere 

een verbintenis aangaan. 

Artikel 217.1 Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de 

aanvaarding daarvan.

Artikel 248 1.  Een overeenkomst heeft niet alleen de door partijen 

overeengekomen rechtsgevolgen, maar ook die welke, naar de aard van 

de overeenkomst, uit de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en 

billijkheid voortvloeien. 

Burgerlijk Wetboek boek 7 

Artikel 5. 1 In deze titel wordt verstaan onder ‘consumentenkoop’: de 

koop met betrekking tot een roerende zaak, elektriciteit daaronder 

begrepen, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, 

die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Burgerlijk Wetboek Boek 7 

Artikel 7.23 lid 1 Klachtplicht

Grondwet art. 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 

behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 

gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Beroep EWHW Artikel 7.61. Bevoegdheid college van beroep voor de examens

1. Het college van beroep voor de examens is bevoegd ten aanzien van 

de volgende beslissingen: …

e. beslissingen van examencommissies en examinatoren, 

3. Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het college van 

beroep het beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is 

gericht, met uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of 

een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is, …

Ingeval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, 

geschiedt de in de voorgaande volzin bedoelde toezending aan de 

desbetreffende examencommissie….. 

5. … Het college is niet bevoegd in de plaats van de geheel of gedeeltelijk 

vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen.

Awb art. 8.4 lid 3

Geen beroep kan worden ingesteld inzake een besluit…inhoudende een 

beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die 

ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel 

inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere 

regels voor die examinering of toetsing.

Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 

1997

Artikel 2: De Minister erkent een geschillencommissie op een 

overeenkomstig artikel 5 ingediende aanvraag en met inachtneming van 

het bepaalde in deze regeling, indien deze commissie naar zijn oordeel in 

voldoende mate zal bijdragen tot het oplossen van geschillen, die hun 

oorsprong vinden in consumentenklachten en indien deze commissie 

voldoet aan het bepaalde in § 2.

Artikel 4.2f.  de mogelijkheid om een deskundige een advies te laten 

uitbrengen 

Artikel 4.2g.  de mogelijkheid om getuigen en deskundigen te horen

Bemiddeling WHW art 7.59a Toegankelijke faciliteit, memorie van toelichting

De procedure is zorgvuldig en gericht op praktische oplossingen waarvan 

bemiddeling en een voorlopige voorziening deel uitmaken; 

De procedure is zo onafhankelijk mogelijk, belangenverstrengeling moet 

worden voorkomen.

Wet Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten 

1997

… indien deze commissie naar zijn oordeel in voldoende mate zal 

bijdragen tot het oplossen van geschillen, …
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