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Voor- en achternaam 
Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 
Telefoonnummer 
E-mailadres 
Studentnummer 
 
[Vul hier de contactgegevens in van de klachtencommissie] 
 
Woonplaats, datum 
 
Onderwerp: [vermeld het onderwerp van de brief in een paar woorden] 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag deel ik u middels deze brief mee dat [beschrijf hier waar je klacht over gaat, 
bijvoorbeeld over een examen].   
 
[Beschrijf hier uitgebreid hoe de situatie voor jou geregeld is, neem hierin je onderwerp in 
mee.]  
 
Op eigen initiatief heb ik [beschrijf hier wat je zelf hebt gedaan om het probleem aan te 
pakken, voorbeeld: gesprekken gevoerd met mentor en opleidingsmanager]. 
 
Middels deze brief maak ik kenbaar dat ik me niet kan vinden in het besluit van de school en 
ga daarom in bezwaar. [Beschrijf hier wat je verwacht van de klachtencommissie].  
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
[Laat hier je naam en achternaam achter] 
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Yellmore Begger 
Drieharingstraat 6, 3511BJ Utrecht 
030 790 0915 
Info@jobmbo.nl 
Studentnummer: 0123456789 
 
Klachtencommissie ROC ABC 
Ditiseenstraat 1, 1234AB Utrecht 
 
Utrecht, 01-01-2023 
 
Onderwerp: Oneens met de examinering 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Graag deel ik u middels deze brief mee dat ik het oneens ben met de examinering van mijn 
examen Nederlands Spelling, dit komt o.a. doordat het examen een te hoog niveau was.  
 
Zoals eerder vermeld/besproken ben ik het oneens met de examinering van mijn examen 
Nederlands Spelling omdat: 

- Het examen te zwaar was; 
- Ik voor lange tijd lesachterstand heb opgelopen door uitval van mijn Nederlands 

docent; 
- Mijn device meerdere malen uitviel tijdens het examen.  

 
Op eigen initiatief heb ik de bovenstaande punten meerdere malen kenbaar gemaakt bij de 
vakdocent, mentor en opleidingsmanager (alle correspondentie kunt u terugvinden in de 
bijlage). Echter zijn we tot op heden nergens op uitgekomen. 
 
Middels deze brief maak ik kenbaar ik me niet kan vinden in het besluit van de school en ga 
daarom in bezwaar tegen de beoordeling van mijn examen en vraag ik om een herkansing. 
  
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, wacht ik uw reactie af. 
 
Met vriendelijke groet, 
Yellmore Begger 
 


