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1

Per 1 september 2018 wordt de naam van de rechtspersoon “Stichting NHTV Breda Internationale
Hogeschool” gewijzigd in “Stichting Breda University of Applied Sciences”. Vooruitlopend daarop is de
benaming in deze regeling aangepast.
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Hoofdstuk 1, Begrippen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:

Appellant

De betrokkene in de zin van artikel 7.59a van de wet en artikel
3.1 van deze regeling.

Beroepschrift

Het schriftelijk of via de centrale faciliteit als bedoeld in artikel
7.59a van de wet ingediende beroep, tegen een beslissing in de
zin van 7.61 lid 2 van de wet;

College

College van beroep voor de examens (CBE) als bedoeld in artikel
7.60 van de wet.

College van Beroep voor het
Hoger Onderwijs (CBHO)

Beroepsrechter als bedoeld in de artikelen 7.64 jo. 7.66 van de
wet.

Reglement

Het Reglement van Orde als bedoeld in artikel 7.62 van de wet;

Student

Degene die bij Breda University of Applied Sciences is
ingeschreven als student of extraneus, als bedoeld in artikel 7.32
WHW.

Verweerder

Het orgaan dat de in beroep bestreden beslissing heeft genomen;

Verweerschrift

De inhoudelijke reactie van het orgaan dat een in beroep
bestreden beslissing heeft genomen;

Wet

Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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Hoofdstuk 2, Inrichting College van beroep voor de examens
Artikel 2

Samenstelling en werkwijze

2.1

Het College heeft vijftien leden waaronder de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De
leden fungeren voor elkaar als plaatsvervangend lid

2.2

Bij de behandeling van een geschil bestaat het College uit de voorzitter of een
plaatsvervangend voorzitter, drie personeelsleden waaronder ten minste twee docenten en één
student-lid. De leden zijn niet werkzaam respectievelijk ingeschreven bij de academie die de
opleiding verzorgt, waarbinnen het betreffende geschil aanhangig is.

2.3

De voorzitter, plaatsvervangend-voorzitter, overige en plaatsvervangende leden worden door het
College van bestuur benoemd voor een termijn van vijf jaren, en studentleden voor een termijn van
twee jaren Zij zijn terstond opnieuw benoembaar voor dezelfde periode.

2.4

De leden en de plaatsvervangende leden van het College maken geen deel uit van het College
van bestuur, van het managementteam van een academie of van de Inspectie van het Onderwijs.

2.5

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid
tot rechterlijk ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke
ambtenaren.

2.6

Op eigen verzoek wordt aan de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de leden en de
plaatsvervangende leden van het College van beroep door het College van Bestuur ontslag
verleend. Zij worden voorts door het College van Bestuur ontslagen in geval zij hebben
opgehouden de hoedanigheid te bezitten die grond is geweest voor hun benoeming als lid of
plaatsvervangend lid van het College van beroep.

2.7

De vergaderingen van het College ter vaststelling van wijzigingen van dit reglement en ter
behandeling van interne aangelegenheden worden geleid door de voorzitter.

2.8

In geval van verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de
plaatsvervangend voorzitter.

2.9

Het College wordt bijgestaan door een secretaris en door een adjunct-secretaris per academie
die worden benoemd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur wijst een
plaatsvervangend-secretaris aan. De aanwijzing van de secretaris en zijn plaatsvervanger geschiedt
na overleg met de voorzitter van het College. De secretaris neemt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de aanwijzingen van de voorzitter van het College in acht.

2.10

De adjunct-secretaris van een academie ondersteunt de secretaris bij de behandeling van de
poging tot minnelijke schikking zoals bedoeld in artikel 4 van dit reglement. De adjunct-secretaris
neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de aanwijzingen van de secretaris in acht.

2.11

De secretaris en de adjunct-secretarissen maken geen deel uit van het College en kunnen niet
als lid van het College worden benoemd.
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Hoofdstuk 3 Het instellen van beroep en de minnelijke schikking
Artikel 3

Het instellen van beroep

3.1

Een beroep bij het College van beroep kan in de gevallen bij of krachtens de wet voorzien,
behalve door studenten, door betrokkenen, zijnde aanstaande studenten en voormalige studenten,
extranei, aanstaande extranei of voormalige extranei worden ingesteld.

3.2

Het beroep wordt door middel van een met redenen omkleed beroepschrift ingesteld binnen
zes weken nadat de beslissing aan de belanghebbende is medegedeeld dan wel had behoren te
zijn medegedeeld of een weigering tot het nemen van een beslissing schriftelijk aan
belanghebbende is kenbaar gemaakt.

3.3

Het indienen van een beroepschrift bij het College geschiedt schriftelijk of door middel van het
elektronische formulier in het digitale loket van Breda University of Applied Sciences met
betrekking tot de rechtsbescherming van de student zoals bedoeld in artikel 7:59a WHW.

3.4

Het beroepschrift bevat:
-

naam, adres, woonplaats, en studentnummer van de indiener van het beroepschrift
(nader te noemen: appellant);

-

de dagtekening van het beroepschrift;

-

de aanduiding van het orgaan dat de voor beroep vatbare beslissing nam;

-

een duidelijke omschrijving van de beslissing c.q. handeling waartegen het beroep is
gericht, zo mogelijk onder overlegging van een afschrift van de beslissing waarop het
geschil betrekking heeft dan wel, ingeval het beroep is gericht tegen een weigering om te
beslissen, een duidelijke omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van de
appellant genomen had moeten worden;

-

de gronden van het beroep.

3.5

Het College bevestigt per ommegaande digitaal of schriftelijk de ontvangst van het
beroepschrift.

3.6

Indien het beroep niet overeenkomstig de leden 1, 2,3 en/of 4 van dit artikel wordt
ingediend, kan de voorzitter van het College, zonder dat een nader onderzoek vereist is, het beroep
niet-ontvankelijk verklaren.

3.7

Bij een overschrijding van de beroepstermijn van zes weken door een situatie van overmacht
die niet is toe te rekenen aan de appellant, blijft een niet-ontvankelijkheidverklaring achterwege.

3.8

Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in lid 4 van dit artikel genoemde eisen, kan
de voorzitter van het College appellant daarvan in kennis stellen en haar/hem uitnodigen om
binnen 14 (veertien) dagen zijn tekortkomingen te herstellen, bij gebreke waarvan het beroep
niet-ontvankelijk verklaard kan worden.

Artikel 4
4.1

Minnelijke schikking

Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College het beroepschrift aan het
orgaan tegen wiens beslissing het beroepschrift is gericht met de uitnodiging om in overleg met
de betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Ingeval het
beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator geschiedt deze toezending aan de
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desbetreffende examencommissie. Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht lid is
van de examencommissie neemt zij/hij geen deel aan de beraadslaging.
4.2

Binnen drie weken na dagtekening van de uitnodiging van het College deelt het
desbetreffende orgaan aan het College mede tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. Dit
onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken.

Hoofdstuk 4 De behandeling van het beroep
Artikel 5

Behandeling van het beroep

5.1

Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het
college in behandeling genomen. Het orgaan waartegen het beroep is gericht, dient dan bij
de in lid 2 artikel 4 van dit reglement genoemde stukken een verweerschrift te voegen.

5.2

Een afschrift van het verweerschrift wordt per ommegaande aan appellant gezonden.

5.3

Het College kan uit eigen beweging de door het College nodig geachte inlichtingen
inwinnen en de op het geding betrekking hebbende stukken opvragen.

5.4

De organen en personeelsleden alsmede de examinatoren van de instelling verstrekken
aan het college de gegevens die dit College voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt.

Artikel 6
6.1

Hoorzitting

Het College houdt slechts zitting in de volgens artikel 2.2 voorgeschreven samenstelling.

6.2

De voorzitter van het College bepaalt op zo kort mogelijke termijn plaats, datum en uur
waarop de mondelinge behandeling van het beroep (nader te noemen: de hoorzitting) zal
plaatsvinden. Partijen worden tijdig in kennis gesteld en uitgenodigd.

6.3

Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen de partijen en andere belanghebbenden nadere
schriftelijke stukken indienen.

6.4

Voorafgaande aan de hoorzitting worden alle op het geding betrekking hebbende stukken
gedurende tenminste één week bij het College ter inzage gelegd.

6.5

Een of beide partijen kunnen ter hoorzitting getuigen en/of deskundigen (doen) horen. De
naam en de hoedanigheid van de getuige en/of de deskundige dienen door de betreffende partij
uiterlijk vier dagen voorafgaande aan de hoorzitting schriftelijk aan het College, alsmede aan de
wederpartij kenbaar te zijn gemaakt.

6.6

Het College kan ambtshalve of op verzoek van een of beide partijen getuigen en/of
deskundigen oproepen. Het College draagt er zorg voor dat de namen en de hoedanigheden
van die getuigen en/of deskundigen uiterlijk vier dagen voorafgaande aan de hoorzitting aan de
partijen bekend zijn gemaakt.

6.7

De secretaris van het College is tijdens de hoorzitting aanwezig en draagt zorg voor de
verslaglegging van het besprokene tijdens de hoorzitting.
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6.8

De hoorzitting heeft een openbaar karakter. In bijzondere gevallen kan het College besluiten tot
een hoorzitting achter gesloten deuren.

Artikel 7

Uitspraak en beroepsmogelijkheid

7.1

Het College beslist tot al dan niet ontvankelijk verklaring, of al dan niet gegrond verklaring
van het beroep. De voorzitter is bevoegd te beslissen tot kennelijk niet-ontvankelijk verklaring
van het beroep, onder meer indien het beroepschrift niet voldoet aan de vereisten van artikel 3,
lid 4.

7.2

Tegen een beslissing tot kennelijk niet-ontvankelijk verklaring als bedoeld in het vorige lid,
kan de appellant binnen veertien dagen na de dag waarop de beslissing is toegezonden verzet
doen bij het College. Het verzet moet worden gemotiveerd.

7.3

Door het verzet vervalt de uitspraak, tenzij het verzet door het college niet-ontvankelijk of
ongegrond wordt verklaard.

7.4

Is het College van oordeel dat het verzet niet ontvankelijk of, al dan niet kennelijk,
ongegrond is, kan het college zonder nader onderzoek het verzet niet-ontvankelijk dan wel, al
dan niet kennelijk, ongegrond verklaren. In dat geval moet de indiener van het verzetschrift,
indien deze daarom heeft verzocht, in de gelegenheid worden gesteld persoonlijk of bij
gemachtigde te worden gehoord.

7.5

Indien de overschrijding van de beroepstermijn het gevolg is van overmacht, laat de
voorzitter een kennelijk niet-ontvankelijkverklaring achterwege.

7.6

Het College zendt binnen tien weken nadat het beroepschrift is ontvangen, langs
elektronische weg dan wel per aangetekend schrijven zijn met redenen omklede uitspraak aan
de partijen. Deze termijn wordt opgeschort, gerekend vanaf de dag na die waarop aan appellant
is verzocht om een verzuim als bedoeld in artikel 3 lid 8 van dit reglement te herstellen, tot de
dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

7.7

Het College kan partijen terstond na de totstandkoming van de mondelinge uitspraak door
middel van door het College te verkiezen communicatiemiddel(en) inlichten over de uitspraak.

7.8

Het College kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verdagen. Verder uitstel is
mogelijk voor zover (a) alle belanghebbenden daarmee instemmen of (b) appellant daarmee
instemt en andere belanghebbende daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of
(c) indien dit nodig is in verband met de naleving van wettelijke procedure voorschriften. Aan de
partijen wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan.

7.9

Tegen de schriftelijke uitspraak van het college kan de student binnen zes weken beroep
instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, postbus 16137, 2500 BC Den
Haag (www.cbho.nl). Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
staat geen hoger beroep open.

Artikel 8

Bijstand

8.1

Partijen kunnen zich laten bijstaan door een advocaat.

8.2

Indien een partij zich wil laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die niet de
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hoedanigheid van advocaat bezit, dient daartoe schriftelijke toestemming vooraf, of mondelinge
toestemming ter zitting te zijn verleend door het College.
Artikel 9

Spoedeisende voorziening

In zaken waarin het belang van appellant een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, die terstond
kan worden uitgevoerd, kan appellant, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak een
voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek moet worden gemotiveerd. De voorzitter
beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan, dan wel de desbetreffende examinator te
hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen
Artikel 10

Inwerkingtreding en citeertitel

10.1
Deze regeling is vastgesteld op 22 januari 2018 en vervangt het Reglement van orde
van het College van beroep voor de examens van NHTV van 1 september 2015, en treedt
in werking op 1 mei 2018.
10.2
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van orde van het College van
beroep voor de examens Breda University of Applied Sciences” .
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