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1 Inleiding  

 

Artikel 1 Het college van beroep  

Het college van beroep voor studenten heeft een tweeledige functie:  

 als college van beroep voor de examens in de zin van artikel 7.60 van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

 als geschillenadviescommissie in de zin van artikel 7.63a van de WHW. 

 

 

Artikel 2 Plaats van vestiging  

Het college van beroep is gevestigd in Leeuwarden, in het gebouw van Hogeschool VHL, 

Postadres: Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden. Het college van beroep houdt zitting op 

de locatie waar de indiener van het beroepschrift zijn eerste inschrijving heeft. 

Bezoekadres locatie Velp: Larensteinselaan 26a te Velp en bezoekadres locatie 

Leeuwarden: Agora 1 te Leeuwarden.  

 

 

Artikel 3 Samenstelling en benoeming  

1. Het college van beroep heeft twee kamers, een voor de locatie Leeuwarden en een voor 

de locatie Velp. Beide kamers hebben vijf leden (een gezamenlijk lid, daarnaast elk vier 

leden), te weten: 

 een lid dat geen deel uitmaakt van de hogeschoolgemeenschap (het gezamenlijke 

lid). Dit lid is voorzitter voor beide kamers. Hij moet voldoen aan de vereisten voor 

benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar bedoeld in de Wet rechtspositie 

rechterlijke ambtenaren;  

 twee leden behorend tot het onderwijsgevend personeel van Hogeschool VHL;  

 twee leden die zijn ingeschreven als student van de hogeschool.  

2. Voor elke kamer kunnen twee plaatsvervangende leden worden benoemd. Daarnaast 

kunnen de docentleden en de studentleden tevens als plaatsvervangend lid optreden 

voor de kamer van de andere locatie voor een lid die dezelfde hoedanigheid heeft. Het 

college van beroep houdt in beginsel voltallig zitting. De voorzitter kan echter bepalen 

dat een kamer zitting houdt met drie leden. De voorzitter, de leden en de 

plaatsvervangende leden worden benoemd door het college van bestuur. De leden 

maken geen deel uit van het college van bestuur of van de Inspectie.  

3. De leden en de plaatsvervangende leden van het college van beroep worden benoemd 

voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat de studenten onder hen worden 

benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Studenten kunnen eenmaal worden 

herbenoemd voor een periode van maximaal twee jaar.  

4. Op eigen verzoek wordt aan de leden en plaatsvervangende leden van het college van 

beroep ontslag verleend door het college van bestuur. Voorts kunnen zij door het college 

van bestuur worden ontslagen in de gevallen genoemd in artikel 7.60, tweede en derde 

volzin van het zesde lid van de WHW (bereiken leeftijd 70 jaar, ongeschiktheid vanwege 

ziekte of gebrek of bij veroordeling vanwege misdrijf).  

5. Aan de leden en de plaatsvervangende leden wordt door het college van bestuur een 

vergoeding toegekend.  

 

 

Artikel 4 Secretariaat  

Het college van beroep wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris afkomstig uit het  
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algemeen ondersteunend en beheerspersoneel van de hogeschool aan te wijzen door het 

college van bestuur. 

De ambtelijk secretaris en zijn eventuele plaatsvervanger nemen bij de uitvoering van 

hun taken de aanwijzingen van de voorzitter in acht.  

 

 

 Artikel 5 Het loket voor klachten en geschillen 

1. Er is een loket voor klachten en geschillen zoals bedoeld in artikel 7.59a van de WHW 

waar een betrokkene een beroep of een bezwaar kan indienen. 

2. Onder ‘betrokkene’ wordt verstaan: een student, een aanstaand student, een voormalig 

student, een extraneus, een aanstaand extraneus of een voormalig extraneus. 

3. Een beroep of een bezwaar kan als volgt worden ingediend: 

 per post: Hogeschool VHL, college van beroep, ter attentie van het loket voor 

klachten en geschillen, Postbus 1528, 8901 BV Leeuwarden, of 

 per e-mail: loket-klachten-geschillen.vhl@wur.nl 

4. Het loket voor klachten en geschillen bevestigt de ontvangst van een binnengekomen 

beroep of bezwaar schriftelijk aan de indiener en zendt deze, nadat daarop de datum 

van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk door aan het bevoegde orgaan. De 

door het loket voor klachten en geschillen vastgestelde datum van ontvangst is 

bepalend voor de vraag of een beroep of bezwaar tijdig is ingediend. 

5. Het loket voor klachten en geschillen wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van het 

college van bestuur van Hogeschool VHL en is gevestigd aan Agora 1, 8934 CJ 

Leeuwarden. 
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2 Deel 1: Het college van beroep als college van beroep voor de 

examens.  

 

Artikel 6 Bevoegdheid  

1. Een betrokkene kan beroep instellen bij het college van beroep voor de examens tegen:  

a. beslissingen met betrekking tot het bindend negatief studieadvies (artikel 7.8b, 

derde en vijfde lid WHW) en als bedoeld in artikel 7.9 eerste lid WHW; 

b. beslissingen inzake de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld 

in artikel 7.9a WHW alsmede beslissingen inzake het met goed gevolg hebben 

afgelegd van het afsluitend examen, bedoeld in artikel 7.9d WHW; 

c. beslissingen inzake de omvang van de vrijstelling, bedoeld in artikel 7.31a, derde lid 

WHW; 

d. beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van 

het bepaalde in titel 2 van hoofdstuk 7 WHW met het oog op de toelating tot 

examens; 

e. beslissingen genomen op grond van het aanvullend onderzoek, bedoeld in de 

artikelen 7.25 lid 4 en 7.28 lid vier WHW; 

f. beslissingen van examencommissies en examinatoren/assessoren; 

g. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29 lid 1 WHW; 

h. beslissingen genomen op grond van de artikelen 7.30a en 7.30b WHW met het oog 

op de toelating tot de in dat artikel bedoelde opleidingen.  

2. Met een beslissing wordt een weigering om te beslissen gelijkgesteld. Een beslissing 

wordt bovendien geacht te zijn geweigerd, als een beslissing niet binnen de daarvoor bij 

of krachtens de wet gestelde termijn is genomen, of, bij het ontbreken van een 

dergelijke termijn, niet binnen een redelijke tijd is genomen.  

 

  

Artikel 7 Indiening van het beroepschrift  

1. Het beroep kan worden ingesteld door of namens een betrokkene die door een beslissing 

zoals bedoeld in het voorgaande artikel rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Het 

wordt ingediend bij een met redenen omkleed beroepschrift.  

2. Het beroep kan worden ingesteld op de volgende gronden:  

 de beslissing is in strijd met een algemeen verbindend voorschrift, de wet of 

krachtens de wet vastgestelde regels (bijvoorbeeld onderwijs- en examenregeling);  

 de beslissing is in strijd met de redelijkheid en billijkheid; 

 De beslissing is in strijd met een beginsel van behoorlijk bestuur.  

3. Het beroepschrift wordt ingediend bij het in artikel 5 bedoelde loket voor klachten en 

geschillen. Het loket voor klachten en geschillen bevestigt de ontvangst van het 

beroepschrift schriftelijk aan de betrokkene en zendt dit, nadat hierop de datum van 

ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk door aan het college van beroep.  

4. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing is 

bekend gemaakt. Wanneer het beroepschrift na afloop van de in de voorgaande volzin 

genoemde termijn is ingediend, blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan 

achterwege indien de indiener ten genoegen van het college aantoont, dat hij het beroep 

heeft ingesteld zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.  

 

 

Artikel 8 De inhoud van het beroepschrift  

1. Het beroepschrift is ondertekend door de indiener en houdt in:  

a. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en opleiding van de indiener;  
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b. dagtekening: datum waarop het beroep wordt ingesteld;  

c. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, 

indien mogelijk onder overlegging van een kopie daarvan. Ingeval het beroep is 

gericht tegen een weigering om te beslissen: een duidelijke omschrijving van de 

beslissing die naar het oordeel van de indiener genomen had moeten worden; 

d. de gronden waarop het beroep berust.  

2. De voorzitter van het college van beroep onderzoekt of het beroepschrift voldoet aan het 

bepaalde in het eerste lid. Als het beroepschrift daaraan niet voldoet, maakt hij dit 

onmiddellijk bekend aan de indiener en geeft hem de gelegenheid het verzuim binnen 

een bepaalde tijd te herstellen. De beslistermijn wordt opgeschort zolang het verzuim 

niet hersteld is. Als de indiener het verzuim niet binnen de gestelde termijn herstelt, is 

het beroep niet-ontvankelijk.  

 

 

Artikel 9 Minnelijke schikking  

1. Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het college van beroep het 

beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is gericht met uitnodiging om in 

overleg met betrokken student na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 

mogelijk is.  

2. Ingeval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator/assessor wordt 

het beroepschrift naar de examencommissie gezonden. Indien de examinator tegen wie 

het beroep is gericht lid is van de examencommissie neemt deze niet deel aan de in het 

vorige lid bedoelde beraadslaging. 

3. Binnen drie weken deelt het desbetreffende orgaan aan het college van beroep mee tot 

welke uitkomst het beraad heeft geleid onder overlegging van de daarop betrekking 

hebbende stukken.  

4. De voorzitter kan besluiten dat een poging tot een minnelijke schikking achterwege 

wordt gelaten als naar zijn oordeel een dergelijke poging zinloos is dan wel tot een 

onevenredig nadeel voor de indiener zal leiden. In dat geval bepaalt de voorzitter een 

termijn waarbinnen het verweerschrift moet worden ingediend.  

 

 

Artikel 10 Het verweerschrift  

1. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken dan wel achterwege is gelaten op 

besluit van de voorzitter, zendt het orgaan een verweerschrift naar het college van 

beroep. Dit gebeurt binnen drie weken na ontvangst van de uitnodiging zoals bedoeld in 

artikel 9 lid 1 of binnen de in artikel 9 lid 4 door de voorzitter gestelde termijn.  

2. Als het beroep gericht is tegen een beslissing van een examinator/assessor wordt door 

de examencommissie een verweerschrift van de betreffende examinator/assessor 

bijgevoegd.  

3. De voorzitter kan bepalen dat het verweerschrift later binnen een door hem redelijk 

geachte termijn kan worden ingediend.  

4. Buiten het verweerschrift kan de voorzitter uit eigen beweging de door hem nodig 

geachte inlichtingen inwinnen en stukken opvragen. De organen en personeelsleden 

alsmede de examinatoren/assessoren verstrekken aan het college van beroep de 

gegevens die dit college voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.  

 

 

Artikel 11 Vereenvoudigde behandeling van het beroepschrift  

1. De voorzitter kan besluiten om van behandeling ter zitting als bedoeld in artikel 14 af te 

zien als hij van oordeel is dat  
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 het beroep kennelijk niet ontvankelijk is; 

 het beroep kennelijk ongegrond is; 

 indien de indiener van het beroepschrift en het verwerend orgaan hebben verklaard 

geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord; 

2. Indien het orgaan volledig tegemoet komt aan het beroep en andere belanghebbenden 

daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad kan de voorzitter eveneens 

afzien van het horen. 

 

 

Artikel 12 Samenstelling college van beroep  

1. De voorzitter bepaalt in welke samenstelling het college van beroep tot behandeling van 

het beroepschrift overgaat met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 2. Dit 

betekent dat twee leden uit de studentgeleding en twee leden uit de personeelsgeleding 

dan wel, indien de voorzitter dit bepaalt, een lid uit de studentgeleding en een lid uit de 

personeelsgeleding worden aangewezen voor de behandeling. De samenstelling wordt 

bij de oproeping voor de zitting aan partijen meegedeeld.  

2. Als een van de partijen van mening is dat op grond van feiten of omstandigheden een 

onpartijdig oordeel van een lid van het college wordt bemoeilijkt kan deze partij het 

betreffende lid wraken. Ook kan op grond van zodanige feiten en omstandigheden een 

lid van het college zich verschonen.  

3. Een verzoek tot wraking of verschoning moet gedaan worden binnen drie werkdagen na 

de ontvangst van de mededeling over de samenstelling van het college. Over een 

verzoek tot wraking of verschoning beslissen de overige leden van het college. Bij een 

gewone meerderheid of het staken der stemmen is het verzoek toegestaan.  

4. Als een verzoek als bedoeld in het vorige lid is toegestaan wijst de voorzitter in plaats 

van het desbetreffende lid een plaatsvervanger aan met inachtneming van het in artikel 

3 bepaalde.  

 

 

Artikel 13 Voorbereidend onderzoek  

1. Nadat de samenstelling van het college definitief is, bepaalt de voorzitter of, en zo ja 

wanneer, het college een begin zal maken met het voorbereidend onderzoek.  

2. Het college van beroep kan:  

 nadere schriftelijke inlichtingen inwinnen bij partijen of andere organen; 

 deskundigen verzoeken schriftelijk van advies of verslag te dienen.  

3. Het college van beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen derden wier belangen 

bij het geschil rechtstreeks zijn betrokken in het geding roepen. Elke derde wordt door 

de oproeping partij in het geding.  

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan iedere belanghebbende het college van 

beroep verzoeken te mogen tussenkomen of zich bij een der partijen te mogen voegen. 

Als het verzoek wordt toegestaan, wordt de verzoeker beschouwd als partij.  

5. Het college van beroep kan samenhangende zaken voegen en gevoegde zaken splitsen.  

6. Zodra de voorzitter van mening is dat het voorbereidend onderzoek voldoende 

helderheid heeft verschaft en de relevante gegevens in de stukken zijn gebracht worden 

plaats en tijdstip voor de behandeling vastgesteld. De ambtelijk secretaris roept partijen 

onverwijld op voor de zitting. De oproeping geschiedt ten minste tien werkdagen voor de 

zitting.  
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Artikel 14 Behandeling ter zitting  

1. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het college van beroep. In 

bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten dat de behandeling van het beroep 

geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren zal plaatshebben.  

2. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde laten vertegenwoordigen of zich 

door een raadsman laten bijstaan.  

3. Partijen kunnen getuigen en deskundigen ter zitting meebrengen, met dien verstande 

dat zij de namen van die personen uiterlijk op de vierde dag voor die van de zitting 

schriftelijk opgeven aan het college van beroep en de wederpartij. Het college van 

beroep kan deze getuigen of deskundigen horen.  

4. Het college van beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en 

deskundigen ter zitting oproepen.  

5. Als een partij niet ter zitting is verschenen, vergewist de voorzitter zich ervan dat hij 

behoorlijk is opgeroepen. Is dat het geval dan kan de behandeling van de zaak ook 

buiten aanwezigheid van die partij doorgang vinden. Het voorgaande is eveneens van 

toepassing als beide partijen niet ter zitting zijn verschenen.  

6. Een uitgeschreven zitting heeft geen voortgang als de opgeroepen leden van het college 

niet in meerderheid aanwezig zijn. In dit geval verdaagt de voorzitter de zitting tot een 

door hem nader te bepalen tijdstip.  

7. De voorzitter:  

 opent, leidt en sluit de zitting;  

 geeft elk van de partijen de gelegenheid haar standpunt toe te lichten;  

 draagt zorg dat de op de zitting te behandelen zaak op behoorlijke en doelmatige 

wijze tot een beslissing wordt gebracht;  

 beslist, voor zover in dit reglement niet anders is voorgeschreven, ten aanzien van 

alle ter zitting voorkomende geschillen over de wijze van behandeling.  

8. Als tijdens de zitting vanwege het college van beroep ambtshalve schriftelijke stukken in 

het geding worden gebracht of schriftelijke stukken aan het college van beroep worden 

overlegd, wordt aan beide partijen de gelegenheid gegeven van die stukken kennis te 

nemen en opvattingen daaromtrent kenbaar te maken.  

9. Partijen kunnen elkaar door tussenkomst van de voorzitter vragen stellen.  

10. Partijen kunnen de gronden van het beroep en van het verweer alsmede de gronden 

waarop deze berusten tot aan de sluiting van de zitting wijzigen, tenzij het college van 

beroep van oordeel is dat de wederpartij door deze wijziging onredelijk wordt 

benadeeld.  

11. De voorzitter kan ambtshalve of op verzoek van een der partijen de behandeling 

schorsen onder mededeling van het tijdstip dat de zitting hervat zal worden dan wel de 

wijze waarop partijen daarvan op de hoogte gesteld zullen worden.  

12. De voorzitter kan besluiten geen verder verhoor van getuigen of deskundigen te doen 

plaatsvinden wanneer naar zijn oordeel door de reeds gehoorde getuigen en 

deskundigen de feiten voldoende tot klaarheid zijn gebracht.  

13. Als de voorzitter voor de sluiting van de zitting van het college van oordeel is dat het 

onderzoek onvolledig is geweest, kan hij besluiten de zitting te schorsen. Een dergelijk 

besluit tot schorsing kan gepaard gaan met het geven van aanwijzingen aan partijen 

met betrekking tot het bewijs.  

 

 

Artikel 15 De uitspraak  

1. De uitspraak wordt gedaan binnen tien weken na ontvangst van het beroepschrift. De 

uitspraak kan voor ten hoogste vier weken worden verdaagd. De zomervakantie wordt 

niet meegerekend.  
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2. Het college van beroep beraadslaagt en beslist in besloten zitting. Het grondt de 

uitspraak uitsluitend op de stukken die voorafgaand aan of tijdens de zitting naar voren 

zijn gebracht en hetgeen tijdens de zitting door partijen naar voren is gebracht. 

3. Het college van beroep besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der 

stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.  

4. Als het college van beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de bestreden 

beslissing geheel of gedeeltelijk. Het kan bepalen dat opnieuw of, als een beslissing is 

geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist dan wel het tentamen/toets/assessment, 

examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel daarvan 

opnieuw wordt afgenomen onder door het college van beroep te stellen voorwaarden. 

Het college van beroep is niet bevoegd een nieuw besluit te nemen in plaats van het 

geheel of gedeeltelijk vernietigde besluit.  

5. Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw in de 

zaak met inachtneming van de uitspraak van het college van beroep. Het college van 

beroep kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen.  

6. De uitspraak van het college van beroep is schriftelijk en gedagtekend en houdt in:  

 naam en woonplaats van partijen en gemachtigden;  

 de beslissing op het beroep; 

 een deugdelijke motivering van de beslissing waarbij, indien van het horen is 

afgezien, wordt aangegeven op welke grond dat is gebeurd;  

 de namen van het college van beroep die de uitspraak hebben gedaan;  

 indien van toepassing, de mogelijkheid van hoger beroep met vermelding van 

termijn en instantie. 

7. De uitspraak wordt in afschrift toegezonden aan partijen evenals aan de 

examencommissie die of het orgaan dat het aangaat en eventueel de betreffende 

directeur. 

8. De uitspraak is op verzoek van een ieder geanonimiseerd in te zien bij de secretaris van 

het college van beroep.  

 

 

 Artikel 16 Voorlopige voorziening  

1. In spoedeisende gevallen kan de indiener van het beroepschrift, in afwachting van de 

uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van het college van beroep een voorlopige 

voorziening vragen. Op een verzoek om een voorlopige voorziening zijn artikel 7 en 8 

van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Er moet sprake zijn van een direct 

aantoonbaar belang dat vraagt om een spoedvoorziening.  

2. De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan dan wel de 

desbetreffende examinator/assessor te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.  

3. De voorlopige voorziening vervalt zodra in de hoofdzaak is beslist, tenzij er in de 

uitspraak een ander tijdstip is aangegeven.  

 

 

Artikel 17 Slotbepalingen  

1. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor het archief van de door het college van beroep 

gewezen uitspraken.  

2. Het college van beroep brengt jaarlijks een jaarverslag uit van zijn werkzaamheden.  

3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter, zo nodig na overleg 

met de overige leden van het college.  

4. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 7.62 lid 1 WHW. Het reglement, 

evenals een wijziging daarvan, behoeft de instemming van het instellingsbestuur 

(college van bestuur Hogeschool VHL).  
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3 Deel 2: Het college van beroep als geschillenadviescommissie 

 

Artikel 18 Bevoegdheid  

1. Het college van beroep brengt als geschillenadviescommissie advies uit aan het college 

van bestuur van Hogeschool VHL over bezwaren tegen andere beslissingen op grond van 

de WHW en daarop gebaseerde regelingen dan die ter zake waarvan het college van 

beroep voor de examens bevoegd is. Tot de beslissingen waartegen een betrokkene 

bezwaar kan maken behoren ten minste: 

a. beslissingen genomen op grond van hoofdstuk 7 titel 2 WHW inzake inschrijving, 

uitschrijving, collegegeld e.d.; 

b. beslissingen inzake financiële ondersteuning uit het profileringsfonds; 

c. beslissingen en of maatregelen met betrekking tot ontzegging van de toegang tot 

gebouwen of terreinen van de hogeschool zoals bedoeld in artikel 7.57h WHW; 

d. beslissingen met betrekking tot de afgifte van een getuigschrift; 

e. andere dan de in dit artikel overigens opgesomde beslissingen genomen op grond 

van hoofdstuk 7 titel 3 WHW die zijn genomen door of namens het college van 

bestuur. 

2. Artikel 6 lid 2 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 19 Indiening van het bezwaarschrift  

1. Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:  

 naam en adres van de indiener;  

 dagtekening;  

 een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 

 gronden van het bezwaar. 

2. Bij het bezwaarschrift wordt indien mogelijk een afschrift van het besluit overgelegd.  

3. Een bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat het besluit 

waartegen bezwaar wordt gemaakt is bekendgemaakt. 

4. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het in artikel 5 bedoelde loket. Het loket voor 

klachten en geschillen bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk aan de 

betrokkene en zendt dit, nadat hierop de datum van ontvangst is aangetekend, zo 

spoedig mogelijk door aan het college van beroep. 

 

 

Artikel 20 Behandeling van het bezwaar 

1. De voorzitter van het college van beroep onderzoekt of het bezwaarschrift voldoet aan 

het bepaalde in het eerste lid van artikel 19. Als het bezwaarschrift daaraan niet voldoet, 

maakt hij dit onmiddellijk bekend aan de indiener en geeft hem de gelegenheid het 

verzuim binnen een bepaalde tijd te herstellen.  

2. De beslistermijn wordt opgeschort zolang het verzuim niet hersteld is. Als de indiener 

het verzuim niet binnen de gestelde termijn herstelt, is het bezwaar niet-ontvankelijk. 

Voordat het college van beroep een advies uitbrengt, vergaart het de nodige kennis 

omtrent de relevante feiten en belangen. Artikel 13 is hierbij van overeenkomstige 

toepassing.  

3. Het college van beroep hoort de indiener van het bezwaarschrift. Ook het college van 

bestuur of degene die namens het college van bestuur het besluit genomen heeft, wordt 

in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.  
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Artikel 21 De hoorzitting  

1. Partijen worden in elkaars aanwezigheid gehoord.  

2. De voorzitter van het college van beroep kan besluiten dat van het horen wordt afgezien 

indien:  

 het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is;  

 het bezwaar kennelijk ongegrond is; 

 partijen te kennen hebben gegeven geen gebruik te willen maken van het recht te 

worden gehoord; 

 door of namens het college van bestuur aan het verzoek volledig tegemoet is 

gekomen.  

3. De hoorzittingen van het college van beroep zijn in beginsel niet openbaar.  

4. Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing. 

 

 

Artikel 22 Het advies  

Het advies wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen.  

  

 

Artikel 23 De beslissing  

1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van het college van beroep, maar in 

ieder geval binnen tien weken na de dag van ontvangst van het bezwaarschrift neemt 

het college van bestuur een beslissing.  

2. De termijn kan worden verdaagd met ten hoogste vier weken. Hiervan wordt schriftelijk 

mededeling gedaan aan de indiener.  

3. De beslissing op bezwaar is schriftelijk en wordt deugdelijk gemotiveerd. Indien van het 

horen is afgezien, wordt aangegeven op welke grond dat is gebeurd. Indien het bezwaar 

ontvankelijk is, vindt op grondslag van het bezwaar een heroverweging van het 

omstreden besluit plaats. Voor zover de heroverweging daartoe aanleiding geeft draagt 

het college van bestuur er zorg voor dat het bestuursorgaan dat het bestreden besluit 

heeft genomen het besluit herroept en voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw 

besluit neemt. Als de beslissing van het college van bestuur afwijkt van het advies van 

het college van beroep wordt in de beslissing de reden van de afwijking vermeld en 

wordt het advies met de beslissing meegezonden.  

 

 

Artikel 24 Bekendmaking en beroep  

1. De beslissing op het bezwaarschrift wordt bekend gemaakt door toezending aan 

indiener.  

2. Bij de bekendmaking wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om binnen zes weken 

een beroepschrift in te dienen bij het college van beroep voor het hoger onderwijs in 

Den Haag.  

 

 

Artikel 25 Slotbepaling  

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet geldt de Algemene wet bestuursrecht.  

2. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2015. 

 

Aldus vastgesteld door het college van beroep na verkregen instemming van het college van 

bestuur. 


