
 

 
Niet alsnog mogen maken van een gemist inhaal examen en een gemiste herkansing. Klacht 
ongegrond. 
De Commissie stelt vast dat de school heeft gehandeld conform haar examenreglement welke 
ook bekend was of had moeten zijn bij klaagster. Klaagster heeft niet kunnen aantonen dat 
op 8 december 2020, de dag van het inhaaltentamen Economie sprake was van een adequate 
ziekmelding. Alleen een screenshot van een gesprek is daartoe geen afdoende bewijs. De 
school heeft de ziekmelding van 8 december 2020 geaccepteerd, maar past volgens de 
Commissie terecht artikel 12 lid 5 van het examenreglement toe ten aanzien van de 
herkansing voor het vak Frans. In het artikel staat dat een herkansingsmogelijkheid vervalt bij 
niet deelname aan de herkansing, ongeacht wat de reden van de niet-deelname is. Voor wat 
betreft het beroep van klaagster op de uitzondering die de school heeft gemaakt voor een 
andere leerling die de herkansing van het examen Frans wel alsnog mocht maken, is de 
Commissie van oordeel dat de zoon van klaagster -gezien zijn grote mate van (ongeoorloofde) 
absentie en zijn aanmerkelijke ziekteverzuim-, geen leerling is die in aanmerking komt voor 
een bijzonder geval van uitzondering. De keuze van de school in dit verband is daarom niet 
kennelijk onredelijk.  
 
 
Klachtnummer 2021/032  
 
Advies aan: 
 
* (hierna: het bevoegd gezag), bevoegd gezag van het *, de * (hierna: de school), inzake de klacht 
van mevrouw *, (hierna: klaagster), moeder van *. 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klaagster heeft op 18 maart 2021 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het christelijk onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is in eerste instantie gericht tegen de 
heer * (verder: de rector).  
Op 12 april 2021 heeft de Commissie het verweerschrift op de klacht ontvangen namens het 
bevoegd gezag van de heer *. 
De klacht is schriftelijk behandeld door de Commissie op 21 april 2021. Bij deze behandeling zijn 
enkele vragen ontstaan richting verweerder. Op 26 april 2020 heeft de Commissie antwoord op 
haar vragen van verweerder ontvangen. Op 28 april 2021 heeft de Commissie de schriftelijke 
behandeling van de klacht hervat. 
 
 
II. Standpunt van klaagster 
 
Klaagster stelt dat haar zoon ten onrechte een inhaaltentamen Economie van 8 december 2020 
en een herkansing Frans van 9 december 2020 niet alsnog mag maken, omdat klaagster haar 
zoon naar haar mening voor beide examens geoorloofd ziek heeft gemeld. Ter ondersteuning 
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van de ziekmelding van 8 december 2020 heeft klaagster een screenshot van het 
telefoongesprek overgelegd. 
Voor wat betreft de ziekmelding van herkansingsexamen Frans op 9 december 2020; Klaagster 
weet dat de school de regel hanteert dat een herkansing ongeacht de reden van afwezigheid 
niet alsnog kan worden gemaakt. Klaagster beroept zich echter op een uitzondering die de 
school heeft gemaakt voor een andere leerling die -net als haar zoon- ziek was bij de herkansing 
voor het examen Frans van 9 december en het examen wel mag inhalen.  
 
III. Standpunt van de school 
 
De school stelt dat ten aanzien van het inhaaltentamen Economie d.d. 8 december 2020 voor * 
geen adequate ziekmelding is ontvangen, en heeft hem daarom een 1,1 toegewezen. De 
ziekmelding op 8 december 2020 is volgens verweerder aan alle kanten volstrekt onvoldoende. 
Klaagster beweert steeds dat ze ook gebeld heeft en stuurt dan een screenshot, maar in een 
aantal gevallen, waaronder die van 8 december 2020, is geen melding bekend bij de 
administratie (of teamleider) en is er in de opvatting van de school geen contact geweest.  
Op 8 december is er dus vooraf geen telefonische melding ontvangen en ook geen schriftelijke 
bevestiging achteraf. 
Voor de herkansing van het examen Frans d.d. 9 december 2020 was * weliswaar tijdig 
ziekgemeld, maar het examenreglement stelt dat wanneer leerling -om wat voor reden dan ook- 
niet deelneemt aan een herkansing, deze herkansingsmogelijkheid vervalt.  
 
* en zijn moeder zijn in de loop der tijd vele malen geïnformeerd over de wijze van ziekmelding. 
Daar wordt echter bij voortduring niet of niet voldoende op geacteerd. Het ziekteverzuim van * 
is aanmerkelijk. Het feitelijke probleem is dat * grote problemen heeft zichzelf aan te sturen en 
moeder lukt dat ook niet. Pogingen om hem hierbij te ondersteunen (of door te verwijzen) zijn 
steeds afgewezen. * komt voortdurend niet opdagen, trekt zijn eigen plan. Hij is voortdurend 
absent en vooral tijdens tentamens. 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
De Commissie stelt vast dat de school heeft gehandeld conform haar examenreglement welke 
ook bekend was of had moeten zijn bij klaagster. De school stelt dat op 8 december 2020 noch 
een telefonische ziekmelding van klaagster is ontvangen, noch schriftelijke bevestiging achteraf. 
Klaagster heeft niet kunnen aantonen dat op 8 december 2020 sprake was van een adequate 
ziekmelding. Alleen een screenshot van een gesprek is daartoe geen afdoende bewijs.  
De school heeft de ziekmelding van 9 december 2020 weliswaar geaccepteerd, maar past 
volgens de Commissie terecht artikel 12 lid 5 van het examenreglement toe, waarin staat dat 
een herkansingsmogelijkheid vervalt bij niet deelname aan de herkansing, ongeacht wat de 
reden van de niet deelname is.  
 
Voor wat betreft het beroep van klaagster op de uitzondering die de school heeft gemaakt voor 
een andere leerling die de herkansing van het examen Frans d.d. 9 december 2020 wel alsnog 
mocht maken, is de Commissie van oordeel dat * -gezien zijn grote mate van (ongeoorloofde) 
absentie en zijn aanmerkelijke ziekteverzuim-, geen leerling is die in aanmerking komt voor een 
bijzonder geval van uitzondering. De keuze van de school in dit verband is dus niet kennelijk 
onredelijk. 
 



 

 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De klacht is ongegrond.  
 
 
Aldus gegeven op 14 juli 2020 door mr. H.C. Naves, voorzitter, alsmede door ing. T.J Havinga en 
M. de Blaauw MEd,  leden en mr. T.J. Beek, secretaris. 

 

 


