
 

 

                                                                           

Procedure Revisievergadering     

Vastgesteld 24 november 2017 na positief 

advies MR d.d. 13 november 2017         

Vooraf: 

Na afloop van de rapportvergaderingen kan het zich voordoen dat geconstateerd wordt dat in een 

zelfde leerlaag van hetzelfde onderwijsniveau verschillende beslissingen genomen zijn bij op het oog 

vergelijkbare leerlingen. Dit kan aanleiding zijn voor een deelnemer aan deze vergaderingen om een 

beslissing in revisie te brengen. 

Indienen revisievoorstel: 

Een docent (of groep van docenten) die revisie wenst, dient hiertoe voor 18.00 uur, de dag 

voorafgaand aan de geplande datum van de revisievergadering, een schriftelijk gemotiveerd voorstel 

in bij de betreffende sectordirecteur. 

De beroepscommissie: 

De beroepscommissie wordt gevormd door de betreffende sectordirecteur (voorzitter), de mentoren 

en de coördinator van de betreffende leerlaag waarin de revisie-kandidaat leerling is.  

De sectordirecteur stelt de leden van de beroepscommissie de dag voor de revisievergadering op de 

hoogte van een ingediend revisievoorstel, voegt daarbij een kopie van het betreffende voorstel en 

eventuele overige relevante gegevens en maakt bekend hoe laat en in welke ruimte de vergadering 

de volgende dag plaats vindt.  

Indien er meerdere revisiekandidaten zijn, worden de vergaderingen van de beroepscommissies na 

elkaar gepland door betrokken sectordirecteuren.  

De beroepscommissievergadering c.q. revisievergadering: 

De beroepscommissie hoort de indiener(s) van het voorstel, de coördinator en de sectordirecteur. 

Als de standpunten zijn verhelderd en argumenten zijn uitgewisseld, doet de beroepscommissie een 

bindende uitspraak. Eén van de deelnemers van de beroepscommissie, niet de indiener van het 

revisieverzoek, maakt een kort schriftelijk verslag van de bespreking, waarin uitgewisselde 

argumenten en de uitspraak worden vastgelegd. 

Informatie:  

Tijdens de Algemene Vergadering na de beroepscommissievergadering doet de betreffende 

sectordirecteur mededeling van leerlingen die in revisie besproken zijn, waarbij genomen besluiten 

met vermelding van argumenten worden gemeld.  

De betreffende coördinator stelt de (ouders van) de betrokken leerling(en) en 

leerlingenadministratie op de hoogte van de bindende uitspraak van de 

beroepscommissievergadering(en) indien sprake is van wijziging van het oorspronkelijke besluit van 

de rapportvergadering.  


