
College van Beroep voor Studenten 
 
Titel I  Algemene Bepalingen 
 
Artikel 11.1  College van Beroep voor Studenten 
11.1.1 Het College van Beroep voor Studenten (CBS) van de Hanzehogeschool Groningen is bevoegd 

kennis te nemen van geschillen die in de Whw zijn opgedragen aan het College van Beroep voor 
de Examens en aan de Geschillenadviescommissie. 

11.1.2 Het correspondentieadres van het CBS is: 
Bureau Klachten en Geschillen 
Postbus 70030 
9704 AA Groningen 
bureauklachtenengeschillen@org.hanze.nl 

 
Artikel 11.2  Onafhankelijkheid 
11.2.1 Met betrekking tot de uitoefening van zijn bevoegdheden en de uitvoering van zijn taken is het 

college onafhankelijk. Het college en elk van zijn leden verrichten op grond daarvan de 
noodzakelijke werkzaamheden zonder enige last van en/of ruggespraak met enig persoon of 
orgaan binnen of buiten de Hanzehogeschool Groningen. 

11.2.2 Het instellingsbestuur waakt ervoor dat tot de instelling behorende of daarvoor werkzame 
personen die een persoonlijk belang bij een uitspraak hebben, de besluitvorming beïnvloeden. 

11.2.3 De leden van het college zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun in de uitoefening 
van deze functie bekend is geworden uit in aanhangige gedingen overlegde stukken en van 
hetgeen door henzelf en andere leden met betrekking tot besluitvorming in de kamer is 
opgemerkt. 

11.2.4 Indien ten aanzien van een lid van de kamer zich feiten of omstandigheden voordoen, waardoor 
zijn of haar onpartijdigheid als lid bij de behandeling van een bepaalde zaak schade zou kunnen 
lijden, dient hij of zij zich met betrekking tot de behandeling van die zaak te verschonen. 

11.2.5 Op verzoek van een partij kan een lid van de kamer bij de behandeling van een bepaalde zaak 
worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor zijn of haar onpartijdigheid 
schade zou kunnen lijden. Het betreffende lid wiens wraking is gevraagd kan in de wraking 
berusten. 

11.2.6 Indien niet in de wraking wordt berust, beslissen de andere leden van de kamer dan wel een 
andere kamer van het college zo spoedig mogelijk of de wraking wordt toegestaan. De kamer 
stelt de verzoeker en het betreffende lid in de gelegenheid te worden gehoord, waarbij beslist 
wordt of dit in aanwezigheid van elkaar geschiedt. 

11.2.7 Artikel 11.2 is van overeenkomstige toepassing voor de secretaris, de plaatsvervangend secretaris 
alsmede diens medewerkers. 

 
Titel II  Beroep of bezwaar bij het college 
 
Artikel 11.3  Bevoegdheid 
11.3.1 Het college is bevoegd te oordelen over het beroep of bezwaar ingesteld tegen beslissingen, als 

bedoeld in artikel 7.61 eerste lid en besluiten als bedoeld in artikel 7.63a. tweede lid van de Wet 
op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Whw), hierna telkens aangeduid als 
besluiten. 

11.3.2 Voor toepassing van de bepalingen over beroep of bezwaar wordt met een beslissing gelijkgesteld: 
a. de schriftelijke weigering een besluit te nemen, en 
b. het niet tijdig nemen van een besluit. 

 



Artikel 11.4  Beroep of bezwaar 
11.4.1 Het beroepschrift, als bedoeld in artikel 7.61 eerste lid Whw en het bezwaarschrift, als bedoeld in 

artikel 7.63a. tweede lid Whw wordt ingediend door of namens een belanghebbende bij het 
Bureau Klachten en Geschillen. 

11.4.2 De termijn voor het indienen van het beroepschrift of het bezwaarschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan op de dag na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is 
bekendgemaakt. 

11.4.3 Het beroep- of bezwaarschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de in artikel 
11.4.2. bedoelde termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het beroep- of bezwaarschrift 
tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later 
dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 

11.4.4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroep- of bezwaarschrift laat het 
college dan wel de voorzitter de niet-ontvankelijkheidsverklaring op grond daarvan achterwege 
indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de appellant in verzuim is geweest. 

11.4.5 Voor een aan het college doorgezonden beroep- of bezwaarschrift is de op het beroep- of 
bezwaarschrift aangegeven datum van ontvangst door een ander orgaan dan het college bepalend 
voor het antwoord op de vraag of het beroep- of bezwaarschrift tijdig is ingediend, mits het 
beroep- of bezwaarschrift binnen twee maanden na die datum bij het college is ontvangen. 

11.4.6 Het beroep of bezwaar schorst niet de werking van de beslissing waartegen het is gericht. 
 
Artikel 11.5  Beroep- of bezwaarschrift 
11.5.1 Het beroep- of bezwaarschrift is gesteld in de Nederlandse taal, en wordt ondertekend en bevat 

ten minste: 
a. naam, adres, mailadres, telefoonnummer en studentnummer van de appellant; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 

11.5.2 Bij het beroep- of bezwaarschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het originele besluit, te 
weten het gehele mailbericht of eventueel de brief waarop het geschil betrekking heeft, 
overgelegd. 

11.5.3 Het college bevestigt de ontvangst van het beroep- of bezwaarschrift schriftelijk en geeft daarvan 
zo spoedig mogelijk kennis aan verweerster. 

11.5.4 De voorzitter van het college kan appellant in kennis stellen van eventueel door hem gepleegde 
verzuimen en nodigt hem uit deze binnen een door de voorzitter te stellen termijn te herstellen. 
Indien appellant niet binnen die termijn de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan 
hij niet-ontvankelijk worden verklaard. 

11.5.5 In het geval een geschil zich voordoet in het kader van een Engelstalige opleiding, kan het 
bezwaar- of beroepschrift in het Engels worden gesteld. De procestaal voor de behandeling van 
een beroep of bezwaar is Nederlands. Indien een geschil zich voordoet bij een Engelstalige 
opleiding kan gebruik worden gemaakt van een tolk.  

  
Artikel 11.6  Voeging, splitsing en doorzenden 
11.6.1 Het college kan zaken over hetzelfde of een verwant onderdeel ter behandeling voegen en de 

behandeling van gevoegde zaken splitsen. Een verzoek daartoe kan worden gedaan tot sluiting 
van het onderzoek ter zitting. 

11.6.2 Een bij het college binnengekomen beroep of bezwaar, waartoe het college niet bevoegd is te 
oordelen, wordt zo spoedig mogelijk ter verdere afwikkeling retour gezonden aan het Bureau 
Klachten en Geschillen. 

  
Artikel 11.7  Inlichtingenplicht  
11.7.1 Het college is bevoegd alle gegevens te vragen aan personeelsleden, studenten, examinatoren en 

organen van de Hanzehogeschool Groningen, die het college in het kader voor de uitvoering van 
zijn taak nodig oordeelt. Betreffende personen en organen zijn gehouden het college die gegevens 
te verstrekken, die het college in het kader en ten behoeve van zijn werkzaamheden noodzakelijk 
acht. 



11.7.2 Partijen die door het college zijn opgeroepen om in persoon dan wel bij gemachtigde te 
verschijnen, al dan niet voor het geven van inlichtingen, zijn verplicht te verschijnen en de 
gewenste inlichtingen te geven. Partijen worden alsdan hierop gewezen. 

11.7.3 Van belemmering in de uitvoering van zijn werkzaamheden en/of weigering door 
personeelsleden, studenten, examinatoren of organen van de Hanzehogeschool Groningen om na 
tijdige en behoorlijke oproeping van het college om te verschijnen teneinde te worden gehoord, 
doet de voorzitter van het college zo spoedig mogelijk mededeling aan het College van Bestuur 
met het verzoek die maatregelen te treffen die het college mogelijk maken zijn voorgenomen 
werkzaamheden te verrichten. 

11.7.4 Indien een partij niet voldoet aan de verplichting te verschijnen, inlichtingen te geven, stukken 
over te leggen of mee te werken aan een onderzoek, kan het college daaruit de gevolgtrekkingen 
maken die hem geraden voor komen. 

 
Artikel 11.8  Minnelijke schikking 
11.8.1 Alvorens het beroep of het bezwaar na herstel van eventuele verzuimen in behandeling te nemen, 

zendt de voorzitter van het college het beroep- of bezwaarschrift zo spoedig mogelijk aan 
verweerder met de uitnodiging om binnen de door de voorzitter van het college te bepalen 
termijn, die de termijn van drie weken niet mag overschrijden, in overleg met appellant na te 
gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Ingeval het beroep gericht is tegen een beslissing 
van een examinator, geschiedt de in de voorgaande zin bedoelde toezending aan de 
desbetreffende examencommissie en wordt de examencommissie verzocht om het onderzoek te 
verrichten. 

11.8.2 De verweerder deelt binnen de door de voorzitter van het college bepaalde termijn mee, onder 
overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, tot welke uitkomst het beraad heeft 
geleid. Indien een minnelijke schikking niet is bereikt wordt het beroep- of bezwaarschrift in 
behandeling genomen. 

11.8.3 De voorzitter van het college kan besluiten, dat een poging om tot een minnelijke schikking te 
geraken achterwege zal worden gelaten, indien naar het oordeel van de voorzitter een dergelijke 
poging kennelijk zinloos is dan wel tot onevenredig nadeel voor de appellant zal leiden. 

 

Titel III  Het Vooronderzoek 
 
Artikel 11.9  Verweerschrift 
11.9.1 De voorzitter van het college zendt van het beroep- of bezwaarschrift en de bijbehorende bijlagen 

een afschrift naar de verweerder en nodigt deze uit een verweerschrift onder overlegging van de 
daarop betrekking hebbende stukken binnen een door de voorzitter te stellen termijn in te 
dienen. De toepassing van deze bepaling kan met de toepassing van artikel 11.8.1 worden 
gecombineerd. 

11.9.2 Het verweerschrift en de door verweerder ingezonden stukken worden door de verweerder 
onverwijld in afschrift gezonden aan de appellant. 

 
Artikel 11.10  Toezending van stukken en beperking kennisneming  
11.10.1 Tot een week voor de zitting kunnen partijen bij de secretaris nadere stukken indienen. 
11.10.2 Van de tijdens de schriftelijke voorbereiding door partijen ingezonden stukken worden aan 

partijen over en weer de afschriften gezonden. 
11.10.3 Partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven dan wel stukken over te leggen overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 7.63 Whw, kunnen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, bij het geven 
van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken de voorwaarde stellen dat uit-sluitend het 
college kennis zal mogen nemen van de inlichtingen onderscheidenlijk de stukken. 

11.10.4 Het college beslist of de in artikel 11.10.3 bedoelde beperking van kennisneming gerechtvaardigd 
is. Indien het college heeft beslist dat beperking gerechtvaardigd is, worden de inlichtingen 
respectievelijk de stukken niet aan de andere partijen verstrekt. 

11.10.5 Indien het college heeft beslist dat de beperking van de kennisneming gerechtvaardigd is, kan hij 
slechts met toestemming van de andere partijen mede op de grondslag van die inlichtingen 
onderscheidenlijk die stukken, uitspraak doen. 



 
Artikel 11.11  Vertegenwoordiging en bijstand 
11.11.1 Partijen kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een gemachtigde. Namen van de 

gemachtigden dienen schriftelijk aan de secretaris en aan de wederpartij te worden meegedeeld. 
Van gemachtigden die geen advocaat zijn kan het college een schriftelijke volmacht verlangen. 

11.11.2 Partijen kunnen getuigen en deskundigen doen horen. Namen van getuigen en deskundigen 
dienen binnen een daartoe door de secretaris schriftelijk te stellen termijn aan de secretaris en 
aan de wederpartij te worden meegedeeld. 

11.11.3 Het college is bevoegd ambtshalve getuigen en deskundigen op te roepen. Voor zover de persoon 
werkzaam is, dan wel als student staat ingeschreven bij de instelling van de Hanzehogeschool 
Groningen is artikel 11.7 overeenkomstig van toepassing. 

11.11.4 De partij die de procestaal niet machtig is, is gerechtigd op kosten van de Hanzehogeschool 
Groningen, gebruik te maken van een beëdigde tolk. Het college kan de bijstand van een niet 
beëdigde tolk toestaan. Desgewenst kan de partij die de procestaal niet machtig is, op kosten van 
de Hanzehogeschool Groningen een vertaling ontvangen van het verweerschrift en de op de zaak 
betrekking hebbende stukken. 

 
Artikel 11.12  Vereenvoudigde behandeling van een beroep 
11.12.1 Totdat de partijen zijn uitgenodigd om op de zitting van het college te verschijnen, kan de 

voorzitter het onderzoek sluiten, indien voortzetting van het onderzoek niet nodig is, omdat: 
a. hij kennelijk onbevoegd is, 
b. het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is, 
c. het beroep kennelijk gegrond is, of 
d. het beroep kennelijk ongegrond is. 

11.12.2 Tegen de uitspraak, bedoeld in artikel 11.12.1, kunnen partijen, binnen zes weken verzet doen bij 
het college. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden 
gesteld over het verzet te worden gehoord. Degene die zitting heeft gehad in de kamer, dan wel 
de voorzitter, die de uitspraak heeft gedaan waartegen verzet is gedaan maakt geen deel uit van 
de kamer die uitspraak doet op het verzet. 

11.12.3 De uitspraak op verzet strekt tot: 
a. niet-ontvankelijkverklaring van het verzet, 
b. ongegrondverklaring van het verzet, of 
c. gegrondverklaring van het verzet. 

11.12.4 Indien het college het verzet gegrond verklaart, vervalt de uitspraak waartegen verzet was gedaan 
en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich bevond. 

 
TITEL IV  Onderzoek ter zitting 
 
Artikel 11.13  Oproepen 
11.13.1 Na afloop van het vooronderzoek bepaalt de voorzitter de plaats van en het tijdstip waarop de 

behandeling ter zitting van het beroep zal plaatsvinden. De secretaris geeft daarvan ten minste 
twee weken van tevoren kennis aan partijen. Ingeval het beroep gericht is tegen een beslissing 
van een examinator, nodigt de secretaris ook de examencommissie uit. Aan de leden van de 
kamer wordt, onder gelijktijdige toezending van de stukken, te zelfder tijd kennis gegeven. 

11.13.2 Indien een partij verklaart geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, kan 
het college besluiten daarvan af te zien. 

11.13.3 Het college kan een partij oproepen om in persoon dan wel bij gemachtigde te verschijnen, al 
dan niet voor het geven van inlichtingen. Artikel 11.7 is van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 11.14  Behandeling ter zitting 
11.14.1 Het beroep of het bezwaar wordt behandeld ter openbare zitting van een kamer van het college. 

De voorzitter van de kamer heeft de leiding van de zitting. In bijzondere gevallen kan de kamer 
op verzoek van een partij of ambtshalve om gewichtige redenen besluiten, dat de behandeling 
van het beroep geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden achter gesloten deuren. 

11.14.2 Op het horen van getuigen en deskundigen is het bepaalde van artikel 8:63 eerste en tweede lid 



van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Artikel 8:63 van de Algemene wet 
bestuursrecht is van toepassing voor zover het werknemers dan wel studenten verbonden aan de 
Hanzehogeschool Groningen zijn. 

11.14.3 Het college kan het onderzoek ter zitting schorsen. Hij kan daarbij bepalen dat het 
vooronderzoek wordt hervat. Indien bij de schorsing geen tijdstip van de nadere zitting is 
bepaald, bepaalt het college dit zo spoedig mogelijk. De secretaris stelt zo spoedig mogelijk de 
partijen in kennis van de nadere zitting. In de gevallen waarin schorsing van het onderzoek ter 
zitting heeft plaatsgevonden, wordt de zaak op de nadere zitting door dezelfde kamer hervat in 
de stand waarin het zich bevond. 

11.14.4 Het college sluit het onderzoek ter zitting, wanneer hij van mening is dat het is voltooid. Zodra 
het onderzoek ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter mee binnen welke termijn de uitspraak 
aan partijen zal worden toegezonden. 

11.14.5 Indien het college van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan hij het 
heropenen. Het college bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet. De 
secretaris doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de partijen. De artikelen 11.10.1 
tot en met 11.5.9 met uitzondering van dit artikel, zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
TITEL V  Bijzondere bepalingen met betrekking tot het College van beroep voor de Examens 
 
Artikel 11.15  Beraadslaging en uitspraak 
11.15.1 Het college beraadslaagt en beslist in raadkamer. De kamer beslist, na hoofdelijke omvraag van 

de voorzitter, met een gewone meerderheid van stemmen. De voorzitter en de leden kunnen zich 
niet van stemming onthouden. 

11.15.2 Het college doet binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak. In 
bijzondere omstandigheden kan het college deze termijn met ten hoogste zes weken verlengen, 
van deze verlenging wordt aan de partijen schriftelijk mededeling gedaan. 

11.15.3 De uitspraak strekt tot: 
a. onbevoegdverklaring van het college, 
b. niet-ontvankelijkverklaring van het beroep, 
c. ongegrondverklaring van het beroep, of 
d. gegrondverklaring van het beroep. 

11.15.4 Het college kan aan partijen ambtshalve mondeling het dictum meedelen, voordat de uitspraak 
wordt verzonden. 

11.15.5 Indien het college het beroep gegrond verklaart, kan hij het bestreden besluit geheel of 
gedeeltelijk vernietigen en kan hij bepalen dat het verwerend orgaan met inachtneming van het 
in de uitspraak overwogene een nieuw besluit zal nemen. 

11.15.6 De schriftelijke uitspraak van het college vermeldt: 
a. de namen van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden, 
b. de gronden van het bestreden besluit, 
c. de beslissing, 
d. de namen van de voorzitter of de leden van het college die de zaak onderscheidenlijk hebben 

behandeld, 
e. de dag waarop de beslissing is genomen, 
f. voor zover van toepassing, door wie en binnen welke termijn beroep ingesteld kan worden 

bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. 
11.15.7 Indien de uitspraak strekt tot gegrondverklaring van het beroep, wordt in de uitspraak vermeld 

welke rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel als geschonden wordt geoordeeld. 
11.15.8 Het college kan bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit of het vernietigde 

gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk in stand blijven. 
11.15.9 De uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter van de kamer en de secretaris. 
11.15.10 De uitspraak wordt door de secretaris in afschrift verzonden aan partijen alsmede aan het College 

van Bestuur en verkrijgbaar gesteld voor belangstellenden. In afschriften ten behoeve van 
belangstellenden worden namen en privégevoelige gegevens van appellanten weggelaten. 

 
TITEL VI  Bijzondere bepalingen met betrekking tot de Geschillenadviescommissie 



 
Artikel 11.15a Verzet bij vereenvoudigde behandeling  
Artikel 11.12.1 is van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 11.15b  Beraadslaging en Advies 
11.15b.1 Het college beraadslaagt en beslist in raadkamer. De kamer beslist, na hoofdelijke omvraag van 

de voorzitter, met een gewone meerderheid van stemmen. De voorzitter en de leden kunnen zich 
niet van stemming onthouden. 

11.15b.2 Het college geeft binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk advies aan het 
college van bestuur, dan wel aan de Dean voor zover deze het bestreden besluit heeft genomen. 
In bijzondere omstandigheden kan het college deze termijn met ten hoogste zes weken 
verlengen, van deze verlenging wordt aan de partijen schriftelijk mededeling gedaan. 

11.15b.3 Het advies strekt tot: 
a. onbevoegdverklaring van het college, 
b. niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar, 
c. ongegrondverklaring van het bezwaar, of 
d. gegrondverklaring van het bezwaar. 

11.15b.4 Het college kan aan partijen ambtshalve mondeling de strekking van het advies meedelen, 
voordat het advies wordt verzonden. 

11.15b.5 Het schriftelijke advies van het college vermeldt: 
a. de namen van partijen en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden, 
b. de gronden van het bestreden besluit, 
c. het advies, 
d. de namen van de voorzitter of de leden van het college die de zaak onderscheidenlijk hebben 

behandeld, 
e. de dag waarop het advies is gegeven, 
f. voor zover van toepassing, door wie en binnen welke termijn beroep ingesteld kan worden 

tegen het door verweerder te nemen besluit bij het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs. 

11.15b.6 Indien het advies strekt tot gegrondverklaring van het bezwaar , wordt in het advies vermeld 
welke rechtsregel of welk algemeen rechtsbeginsel als geschonden wordt geoordeeld. 

11.15b.7 Het advies wordt ondertekend door de voorzitter van de kamer en de secretaris. 
11.15b.8 Het advies wordt door de secretaris in afschrift verzonden aan partijen alsmede aan het College 

van Bestuur en verkrijgbaar gesteld voor belangstellenden. In afschriften ten behoeve van 
belangstellenden worden namen en privégevoelige gegevens van appellanten weggelaten. 

 
TITEL VII  Voorlopige Voorziening 
 
Artikel 11.16  Voorlopige voorziening bij het college van beroep voor de examens 
11.16.1 Indien tegen een besluit bij het college beroep is ingesteld, kan de voorzitter van het college op 

verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist. 

11.16.2 Een verzoek om een voorlopige voorziening kan mede inhouden een verzoek tot schorsing van de 
bestreden beslissing met onmiddellijke ingang totdat op het beroep in hoofdzaak is beslist. 
Indien een student hangende een beroep als bedoeld in 11.4 niet kan worden ingeschreven, en de 
voorzitter een voorlopige voorziening toewijst, kan de voorzitter verweerster gelasten appellant te 
doen inschrijven als student totdat op het beroep zal zijn beslist. 

11.16.3 Indien de voorzitter het noodzakelijk acht om een zitting te doen plaatsvinden, dan worden 
partijen daarvan onverwijld op de hoogte gesteld. Partijen worden alsdan zo spoedig mogelijk 
uitgenodigd om op een in de uitnodiging te vermelden plaats en tijdstip ter zitting te 
verschijnen. Binnen een door de voorzitter te bepalen termijn doet de verwerende partij de op de 
zaak betrekking hebbende stukken aan hem toekomen. Artikel 11.10.1 is van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat tot één werkdag voor de zitting nadere stukken kunnen 
worden ingediend. De artikelen 11.11.3 en 11.11.4 en 11.13.2 tot en met 11.13.3 zijn van 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat gemachtigden, getuigen, deskundigen en 



tolken kunnen worden meegebracht of opgeroepen zonder dat de in artikel 11.11.2 bedoelde 
mededeling is gedaan. 

11.16.4 Indien de voorzitter kennelijk onbevoegd is of het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk 
ongegrond of kennelijk gegrond is, kan de voorzitter uitspraak doen zonder toepassing van het 
derde lid. 

11.16.5 Indien onverwijlde spoed dat vereist en partijen daardoor niet in hun belangen worden geschaad, 
kan de voorzitter ook in andere gevallen uitspraak doen zonder toepassing van het derde lid. 

11.16.6 De voorzitter doet zo spoedig mogelijk schriftelijk, of zo nodig mondeling, uitspraak. De 
uitspraak strekt tot: 
a. onbevoegdverklaring van de voorzitter, 
b. niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek, 
c. afwijzing van het verzoek, of 
d. gehele of gedeeltelijke toewijzing van het verzoek. 
De secretaris zendt onverwijld een afschrift van de schriftelijke uitspraak aan partijen. In geval 
van een mondelinge uitspraak wordt de beslissing zo spoedig mogelijk in een aangetekende brief 
aan partijen bevestigd. 

 
Artikel 11.16a Onverwijlde spoed in een bezwaarprocedure 
Indien tegen een besluit bij het college bezwaar is ingesteld, kan de voorzitter van het college 
desgevraagd bepalen dat het college zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het instellingsbestuur dan 
wel aan de Dean voor zover deze het bestreden besluit heeft genomen. De voorzitter bepaalt binnen een 
week na ontvangst van het bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkenen en de 
verweerder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het instellingsbestuur dan wel de Dean voor zover 
deze het bestreden besluit heeft genomen, beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door 
het Bureau Klachten en Bezwaren. Artikel 11.16 is van overeenkomstige toepassing. 
 
TITEL VIII  Beslissing instellingsbestuur op bezwaar 
 
Artikel 11.17a  Beslissing instellingsbestuur 
11.17a.1 Het instellingsbestuur dan wel de Dean voor zover deze het bestreden besluit heeft genomen 

beslist binnen 10 weken na ontvangst van het bezwaar, onverminderd de beslissingen in het 
kader van de procedure als bedoeld in artikel 11.16.   

11.17a.2 Indien het instellingsbestuur dan wel de Dean voor zover deze het bestreden besluit heeft 
genomen niet beslist overeenkomstig het advies, zoals bedoeld in artikel 11.15, doet het 
instellingsbestuur dit bij gemotiveerd besluit. 

11.17a.3 Het instellingsbestuur dan wel de Dean voor zover deze het bestreden besluit heeft genomen 
deelt zijn beslissing zo spoedig mogelijk mee aan de appellant, de verweerder en aan het Bureau 
Klachten en Geschillen. 

 
TITEL IX  Beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 
 
Artikel 11.17b Beroep op het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 
Tegen de uitspraak als bedoeld in artikel 11.15 alsmede tegen de beslissing als bedoeld in artikel 11.17a 
kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Op het 
beroep is het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
TITEL X  Slotbepalingen 
 
Artikel 11.18  Herziening van een uitspraak van het college van beroep voor de examens 
Het college kan op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond van 
feiten of omstandigheden die: 
a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, 
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en hem redelijkerwijs 

niet bekend konden zijn, en 
c. waren zij bij het college eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen 



leiden. Titels III tot en met V zijn van overeenkomstige toepassing, behoudens voor zover de inhoud 
van deze bepalingen zich daartegen verzet. 

 
Artikel 11.19  Reglement van Orde 
Het College van Beroep voor Studenten stelt een Reglement van Orde vast. 
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