Regelingen voor bezwaar en beroep
Bijgaande regelingen voor bezwaar en beroep maken deel uit van het Onderwijs- en
examenreglement van Hogeschool NOVI dat van toepassing is op de minor opleidingen,
zoals Regisseur Doelmatigheid en Jobcoach Nieuwe Stijl van de PHH Academie.
Bezwaarprocedure
Bezwaar kan slechts gemaakt worden tegen de waardering van het gehele gemaakte
(her)tentamen / eindtoets van een module c.q. de totale beoordeling op basis van alle
gemaakte opdrachten. Dit houdt in dat wanneer de student bezwaar maakt tegen de
waardering van een deel van een gemaakt (her)tentamen / eindtoets of tegen de
beoordeling van één of meer opdrachten de Examencommissie de waardering van alle
andere delen ook in beschouwing neemt.
Alvorens het bezwaar in behandeling te nemen stuurt de Examencommissie een kopie
van het bezwaarschrift aan de betrokken examinator/docent en verzoekt de
examinator/docent binnen tien werkdagen een schriftelijke reactie te geven op het
ingediende bezwaarschrift.
De Examencommissie kan besluiten een tweede examinator te vragen een reactie te
geven op het ingediende bezwaarschrift.
Na ontvangst van de ingewonnen adviezen bepaalt de Examencommissie vervolgens
haar standpunt en deelt dat schriftelijk mee aan de indiener van het bezwaarschrift en
de betrokken examinator(en). Dit dient te gebeuren binnen een maand na ontvangst
van het bezwaarschrift.
Een volledig stel opdrachten met de daarbij behorende beoordelingsnormen en een lijst
met de resultaten per opdracht en de definitieve beoordeling van iedere kandidaat
blijven, zolang een klacht speelt, in het archief bewaard.
Aan het indienen van een bezwaar kunnen kosten worden verbonden. Deze kosten
worden terugbetaald indien het bezwaar (deels) gegrond wordt verklaard.
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Regeling van beroepsmogelijkheden
Ten behoeve van het creëren van beroepsmogelijkheden is een College van Beroep voor
de Examens in overeenstemming met art. 7.60 van de WHW in het leven geroepen.
Een student kan tegen beslissingen van de Examencommissie, betreffende de
waardering van (her)tentamens of een eindbeoordeling, de toekenning van
studiepunten en de toekenning van vrijstellingen, een met redenen omkleed schriftelijk
bezwaar in overeenstemming met artikel 7.61 van de WHW indienen bij het College van
Beroep voor de Examens.
Alvorens een beroep in behandeling genomen kan worden dient de betreffende student
een bedrag van 150,00 als borg, op de rekening van de Hogeschool NOVI overgemaakt
te hebben. Indien de student in het gelijk gesteld wordt door het College van Beroep
voor de Examens wordt dit bedrag aan hem geretourneerd. In alle overige gevallen
dient dit bedrag ter dekking van de door de Hogeschool NOVI gemaakte kosten.
Het College van Beroep voor de Examens komt binnen dertig werkdagen na ontvangst
van dit schriftelijk bezwaar met een uitspraak. Deze uitspraak wordt de student
schriftelijk medegedeeld.
Alvorens het bezwaarschrift in behandeling te nemen zendt het college het bezwaar aan
de Examencommissie, met de uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of
een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is.
De Examencommissie deelt binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het verzoek van
het College van beroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken,
aan het College van Beroep voor de Examens mede tot welke uitkomst het beraad heeft
geleid. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift
door het College in behandeling genomen.
Indien het College van Beroep voor de Examens het beroep gegrond acht, vernietigt het
de beslissing van de Examencommissie geheel of gedeeltelijk. Het kan bepalen dat het
(her)tentamen/ de eindtoets, het examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend
onderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het
College van Beroep te stellen voorwaarden.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012
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