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COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
Politieacademie / Postbus 834 / 7301 BB Apeldoorn  /  telefoon 06-12972551 

 

        
  

Uitspraak 
 
 
 
Uitspraak van de Commissie van Beroep voor de examens naar aanleiding van het beroep op grond 
van artikel 41.2a onder I van het Onderwijs- en Examen Reglement tegen het resultaat van 
B000005.001 1241 Training: aangiftegesprek. 
 
Dossier: 2020-226 
 
Trefwoorden: beoordelingsformulier, examendocument, onduidelijkheden, verschil van inzicht, 
correctie van het examenwerk 
 
 
1. Partijen 

 
[…], appellant 

 
en 

 
[…], verweerder 

 
 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 23 september 2020 heeft appellant het examen B000005.001 1241 Training: aangiftegesprek 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 28 september 2020 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 6 oktober 2020 heeft appellant beroep ingesteld door middel van het indienen van het formulier 

beroep en bezwaar. Kern van het beroep is dat appellant het niet eens is met het onvoldoende 
examenresultaat. 

 
2.4 De procedure heroverweging heeft geleid tot een schriftelijk verweer van de examinator. Naar 

aanleiding van het verweer van de examinator heeft appellant aangegeven het beroep niet in te 
willen trekken. De uitkomst van de procedure heroverweging is op 21 oktober 2020 ondertekend 
door de secretaris van de Examencommissie en daarna meegedeeld aan de Commissie. 

 
2.5 Het beroep is ontvankelijk. Het beroep is ingediend binnen de in artikel 41.4 van de Onderwijs- en 

Examenregeling 2020 (OER) gestelde termijn. De behandeling heeft vervolgens plaatsgevonden 
conform de bepalingen in artikel 43.2 OER. 

 
2.6 Op 11 november 2020 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden in aanwezigheid van 

appellant, bijgestaan door […] en in aanwezigheid van […] namens verweerders via Microsoft 
Teams. 

 
2.7 De Commissie bestaat voor deze hoorzitting uit: J.J. Hoogendoorn (voorzitter), A. Veltman (lid) en 

M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen (lid). De secretaris van de Commissie is H. Verkooijen. 
 
 
3. Feiten en omstandigheden 
 

3.1 Het beroep van appellant stoelt enerzijds op het feit dat appellant het niet eens is met de 
beoordeling door de examinatoren en anderzijds op de vraag of de examencommissie BPO bereid 
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is een vierde examenkans toe te kennen zoals in de maatregelen over examinering in Corona-tijd 
is aangekondigd.  
Appellant is ermee bekend dat een aanvraag voor een extra vierde examengelegenheid uit 
coulance geen onderdeel uitmaakt van de beroepsprocedure en na de uitspraak van de Commissie 
apart moet worden aangevraagd bij de Examencommissie BPO. Appellant heeft in afwachting van 
de uitspraak nog geen aanvraag ingediend.  

 
3.2 De Commissie neemt kennis van het feit dat na het examen de volgende stukken worden 

ingeleverd bij de examinatoren: de aantekeningen; de situatieschets en het opgestelde proces-
verbaal. Van deze documenten zijn voor de beoordeling van het examen alleen het opgestelde 
proces-verbaal en de situatieschets van belang. Dat is zo geeft verweerder aan logisch omdat het 
proces-verbaal en de situatieschets worden ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.  
 

3.3 Het examen wordt getoetst aan de hand van het examendocument. De twee examinatoren hebben 
het examen in eerste instantie onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Daarna hebben de 
examinatoren de voorlopige beoordelingen met elkaar vergeleken teneinde vast te stellen of deze 
van elkaar afwijken. Verweerder geeft aan dat beide examinatoren tot dezelfde conclusie zijn 
gekomen.  

 
3.4 In het dossier dat de Commissie heeft ontvangen van partijen zijn de aantekeningen van appellant 

en de situatieschets niet opgenomen.  
 

3.5 Verweerder geeft aan op welke punten naar zijn oordeel het proces-verbaal onvoldoende is. Naar 
het oordeel van verweerder is het onvoldoende alleen te verwijzen naar de situatieschets. Daar 
komt bij de het wetboek van Strafvordering vereist dat de situatieschets en het proces-verbaal 
overeenkomen. Dat is hier niet het geval. Als voorbeeld geeft verweerder aan dat in het proces-
verbaal “Hood” anders wordt geschreven dan op de situatietekening waar “HOOD” staat.  

 
3.6 Voor het bepalen van de schade heeft appellant de aankoopnota van de schutting opgevraagd bij 

de aangever. Omdat slechts een deel van de schutting is beschadigd kan naar oordeel van 
verweerder de aankoopnota niet representatief zijn voor het schadebedrag. Dat betekent dat de 
geleden schade onvoldoende specifiek is beschreven.  

 
 
 
4. Standpunt van partijen 

 
4.1 Op het punt van het beoordelingsformulier waarvoor appellant met een onvoldoende is beoordeeld, 

is een toelichting gegeven door de examinator. Er zijn een aantal punten in de toelichting waarmee 
appellant het niet eens is. Het standpunt van appellant is verwoord in het beroepschrift. Het 
beroepschrift van appellant maakt deel uit van het dossier waarnaar kortheidshalve wordt 
verwezen. 
 

4.2 Verweerder blijft bij het genomen besluit. Het standpunt van verweerder is verwoord in het formulier 
“Uitkomst heroverweging op beroep (art. 42 OER 2020)” dat deel uitmaakt van het dossier en 
waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 

 
  

 
5. Overwegingen 
 
5.1 Op basis van het dossier en hetgeen partijen hebben gewisseld tijdens de hoorzitting is de 

Commissie niet gebleken dat het bestreden examen anders is verlopen dan op grond van het 
examendocument is bedoeld.  

 
5.2 Ook tijdens de hoorzitting blijkt dat partijen van mening blijven verschillen over de vraag of al of 

niet terecht door de examinatoren een verwijt wordt gemaakt dat voor het proces-verbaal 
belangrijke zaken niet zijn uitgevraagd door appellant tijdens het aangiftegesprek.  
De Commissie moeten zich beperken tot de vraag of de examinator rechtmatig tot zijn beoordeling 
heeft kunnen komen en of de examenwaardige omstandigheden in het geding zijn geweest.  
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De Commissie kan niet uit eigen waarneming vaststellen wie van partijen gelijk heeft. Wanneer uit 
de aantekeningen blijkt dat alles wat uitgevraagd diende te worden weliswaar is uitgevraagd maar 
niet of onvoldoende in het proces-verbaal terecht is gekomen, dan ligt het naar het oordeel van de 
Commissie voor de hand dat de examinatoren in de toelichting bij de beoordeling dat als zodanig 
hadden geconstateerd. Nu wordt deze constatering pas in het schriftelijke verweer als onderdeel 
van de heroverweging gedaan naar aanleiding van het door appellant ingediende beroepsschrift. 
Dit mogelijke verzuim is niet van doorslaggevende aard waar het gaat om de uitspraak van de 
Commissie. 

 
5.3 De Commissie ziet geen aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de beoordeling zoals deze door de 

examinatoren is gedaan. Het is de Commissie niet gebleken dat appellant niet is beoordeeld 
overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd.  
 

5.4 Tot slot stelt de Commissie vast dat niet nader hoeft te worden ingegaan op het argument van 
appellant met betrekking tot de aanvraag en toekenning van een vierde kan omdat het appellant 
bekend is dat hiervoor een aparte procedure is ingesteld. Ten overvloede wijst de Commissie 
appellant erop dat het mogelijk is, in het geval de aanvraag wordt afgewezen, tegen dat in beroep 
te gaan bij de Commissie.  
 

 
6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 5 oktober 2020 ONGEGROND waardoor het besluit van 23 

september 2020 in stand blijft;                 
- bepaalt dat een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en het ter zake 

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
24 november 2020 
 
 
De Commissie van Beroep voor de examens, 
  
 
 

J.J. Hoogendoorn   H.J.M. Verkooijen 
Voorzitter                      secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegen het (voor zover van toepassing nadere) besluit van het bevoegd gezag naar aanleiding van deze uitspraak 
kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan beroep worden ingesteld bij de Bestuursrechter. 
Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hoger beroepsrechter worden verzocht om 
het treffen van een voorlopige voorziening. 
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