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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 42.2a onder I van het Onderwijs- en Examen Reglement tegen het resultaat van 
B000008.001.003 Kennistoets leerjaar 1. 
 
Dossier: 2021-93 
 
Trefwoorden: technische storing, uitzonderlijke omstandigheden, onvoldoende examenwaardige 
omstandigheden, kennistoets 
 
1. Partijen 

 
(..), appellant 

 
en 

 
(..), verweerder 

 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 2 maart 2021 heeft appellant het examen B000008.001.003 Kennistoets leerjaar 1 afgelegd. 

Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 26 maart 2021 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 18 maart 2021 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 29 maart 2021 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 42.4 van de Onderwijs- en 

Examenregeling 2021 (OER) gestelde termijn. De behandeling heeft vervolgens plaatsgevonden 
conform de bepalingen in artikel 44.2 OER. 

 
2.6 Op 21 april 2021 heeft de inhoudelijke schriftelijke behandeling plaatsgevonden. 

 
2.7 De Commissie bestaat voor deze hoorzitting uit: M. Sini (voorzitter), A. Veltman (lid) en M.C. 

Alvarez (lid). De secretaris van de Commissie is A. Cornelis. 
 
 
3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 Het examen is een half uur later gestart dan gepland door een technische fout. De oorspronkelijke 

starttijd betrof 08.00 uur. Het examen is gestart om 08.30 uur. Deze vertraging heeft appellant geen 
examentijd gekost. Pas toen appellant aan de toets vragen begon, ging de tijd voor het examen 
lopen.   
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3.2 De toezichthouder heeft in opdracht van verweerder aan studenten aangegeven dat studenten een 
half uur moesten wachten tot de start voor het examen. Dit om onzekerheid voor studenten over 
het startmoment te vermijden. In deze tijd kon verweerder de technische fout corrigeren zodat het 
examen om 08.30 uur van start kon gaan. In de tussenliggende tijd tussen de oorspronkelijke start 
van het examen en de feitelijke start van het examen heeft appellant moeten wachten op de start 
van het examen. Appellant geeft aan hierdoor spanning te hebben ervaren. 
 

3.3 Verweerder heeft aan toezichthouder gevraagd studenten aan te geven dat wanneer studenten 
zouden deelnemen om 08.30 uur aan het examen, zij hierdoor akkoord gingen met de gewijzigde 
starttijd. Appellant heeft naar de toezichthouder of verweerder geen bezwaren geuit en is gestart 
met het examen. 
 

3.4 Appellant had voor het maken van het examen 90 minuten de tijd. Appellant is om 08.27 uur gestart 
met het examen en om 09.25 uur reeds ingeleverd. Appellant heeft 32 minuten van haar examentijd 
onbenut gelaten.  

 
 
4. Standpunt van partijen 

 
4.1 Het standpunt van appellant is: “Op dinsdag 2 maart 2021, ging ik naar school om mijn herexamen 

van Kennistoets leerjaar 1 te maken. De kennistoets zou om 08:00 uur starten echter was ik om 
07:45 uur al aanwezig. Ik was voorafgaand aan de te toets erg zenuwachtig en voelde best een 
grote druk op mijn schouders omdat het de eerste keer niet was gelukt om de toets te halen. Voor 
mij voelde het dat ik nu de toets wel moest halen omdat ik anders nog maar 1 kans had. Om 07:55 
uur kwamen we erachter dat er geen toets klaar stond en om 8 uur was dit nog steeds het geval. 
Hierdoor werden mijn zenuwen steeds erger merkte ik. Ons werd gezegd dat er over een kwartier 
de toets wel klaar stond. Ik vond dit erg vervelend maar heb er op dat moment niet iets van gezegd 
omdat ik wist dat er niets aan veranderd kon worden. Wel merkte ik dat dit wat met mijn zenuwen 
deed en ik hierdoor meer gestrest raakte. Ik begon hierdoor erg gespannen aan mijn herexamen 
en ik heb het gevoel dat dit invloed heeft gehad op het maken van de toets. De gehoopte uitkomst 
van dit beroep is voor mij dat ik deze kans (de 2e keer kennistoets) over zou mogen doen” 
 

4.2 Verweerder blijft bij het genomen besluit. Het standpunt van verweerder is verwoord in de bijlage 
bij het formulier “Uitkomst heroverweging op beroep (art. 43 OER 2020)” dat deel uitmaakt van het 
dossier en waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 
   

 
5. Overwegingen 
 
5.1 De technische fout en de verlate start van het examen op zichzelf zijn voor de Commissie geen 

reden om aan te nemen dat dit negatief effect heeft gehad op het examenresultaat van appellant. 
Appellant heeft gebruik kunnen maken van haar gehele examentijd conform het examendocument 
voor afronding van het examen. Appellant heeft dus tijdens het examen zelf geen nadelige 
gevolgen ervaren. 
 

5.2 De Commissie begrijpt dat appellant aanvullende spanning, naast de gebruikelijke 
examenspanning, heeft ervaren doordat het examen op een later tijdstip startte dan oorspronkelijk 
gepland. De Commissie betreurt daarom dan ook dat deze technische fout is ontstaan. Voor de 
Commissie is echter niet vast komen staan dat deze spanning dusdanig was dat hierdoor niet 
voldaan is aan examenwaardige omstandigheden. Appellant heeft ervoor gekozen geen gebruik 
te maken van de gehele examentijd. De Commissie acht dit tegenstrijdig met de door appellant 
genoemde extra spanning. Daarnaast is de Commissie van mening dat wanneer appellant 
dusdanige extra spanning had ervaren door de start op een later tijdstip, zij dit had moeten 
aangeven bij de toezichthouder voorafgaand aan het examen. Voor de Commissie is niet vast 
komen te staan dat het onvoldoende examenresultaat van appellant te wijten is aan de spanning 
die is ontstaan door de verlate aanvang van het examen. 
 

5.3 De Commissie ziet dat verweerder en de toezichthouder zorgvuldig hebben gehandeld. 
Verweerder heeft zorg gedragen de technische fout direct op te lossen. Door het afspreken met 
studenten dat het examen een half uur later zou starten heeft verweerder getracht geen 
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aanvullende spanning te creëren voor appellant. De toezichthouder heeft duidelijk 
gecommuniceerd met appellant over de vertraging.  

 
 
6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 18 maart 2021 ONGEGROND waardoor het besluit van 2 maart  

2021 in stand blijft; 
- bepaalt dat een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en het ter zake 

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
21 mei 2021 
 
 
De Commissie van Beroep voor de examens, 
 
 
M. Sini    A. Cornelis 
Voorzitter                         plv. 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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