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CONTACTGEGEVENS  

 

 
Ambtelijk secretaris: De heer mr. O. Jungst  

  e-mail : o.jungst@hva.nl  

 

Griffier:  Mevrouw S.A. Leurs  

  e-mail : s.a.leurs@hva.nl  

 

Secretariaat:   Mevrouw B. Tjin en mevrouw E.T.C.M. Appeldoorn 

  e-mail : cobex@hva.nl  

 

Postadres: Postbus 1025 

 1000 BA Amsterdam 

 

Bezoekadres: Maagdenhuis 

 Spui 21  

 1012 WX Amsterdam 

 

Telefoon:  020 595 3374 
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VOORWOORD  

 

Dit verslag heeft betrekking op het studiejaar 2014-2015. Met dit verslag geeft het College van Beroep 

voor de examens (COBEX) inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast geeft het verslag de 

lezer inzicht in de aard en de omvang van de beroepschriften die zijn ingediend en wat de uitkomst van 

de beroepsprocedures is geweest. 

 

De Hogeschool van Amsterdam telt bijna 49.000 studenten verdeeld over 89 opleidingen die zijn 

ondergebracht in zeven domeinen. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een eigen 

examencommissie. Het COBEX neemt bindende besluiten in beroepen gericht tegen besluiten van een 

examencommissie of een examinator. 

  

Het COBEX kan een beroep niet ontvankelijk, ongegrond of gegrond verklaren. Indien het COBEX een 

beroep gegrond verklaart, vernietigt het daarbij het bestreden besluit geheel of gedeeltelijk.  

In het verslagjaar werden in totaal 846 beroepschriften ingediend bij het COBEX. Is een zaak spoedeisend 

dan kunnen studenten in hun beroep om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzitter van het 

COBEX in afwachting van de uitspraak in hoofdzaak. Van de mogelijkheid om een verzoek om een 

voorlopige voorziening in te dienen wordt slechts in beperkte mate gebruik gemaakt. In het verslagjaar is 

er negentien keer een dergelijk verzoek ingediend. 

 

Is een student het niet eens met een beslissing van het COBEX, dan kan hij of zij daartegen in beroep 

gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) te ’s Gravenhage.  

Aan examencommissies of examinatoren is deze beroepsmogelijkheid niet toegekend. In het verslagjaar 

is 21 keer een beroep ingediend tegen de beslissing van het COBEX. In één geval werd het beroep door 

het CBHO gegrond verklaard. Door het CBHO werden zeventien beroepen ongegrond verklaard. Het 

COBEX heeft in twee beroepen alsnog een minnelijke schikking getroffen en één beroep is door student 

zelf ingetrokken. Tegen uitspraken van het CBHO staat geen hoger beroep open. 

 

In dit verslag zijn de beroepschriften gerubriceerd per domein en per onderwerp. De belangrijkste 

informatie over de werkzaamheden van het COBEX is opgenomen in de slotopmerkingen. 

 

Amsterdam, mei 2016 

 

 

Prof. dr. J.W. Zwemmer     mr. O. Jungst 

Voorzitter     Ambtelijk secretaris 
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WET EN REGELGEVING  

 

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) 

De Hogeschool van Amsterdam heeft een COBEX als bedoeld in artikel 7.60 lid 1 van de WHW. Het 

COBEX oordeelt over beroepschriften gericht tegen besluiten - niet zijnde algemeen verbindende 

besluiten - van examencommissies en examinatoren en beperkt zich daarbij tot rechtmatigheidstoetsing 

zoals beschreven in artikel 7.61 WHW. Op het privaatrecht gebaseerde aansprakelijkheidstellingen 

worden niet door het COBEX behandeld. 

 

Algemene wet bestuursrecht (AWB) 

Op de procedure bij het COBEX is de AWB van toepassing nu een bij het COBEX ingediende beroep 

wordt aangemerkt als administratief beroep als bedoeld in artikel 1:5 lid 2 AWB. 

 

Studentenstatuut 

In hoofdstuk 11 van het Studentenstatuut is de beroepsprocedure en de samenstelling van het COBEX 

geregeld.  
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WERKWIJZE  
 

De beroepschriften waar het COBEX over oordeelt, komen vrijwel allemaal binnen via het Loket Beroep, 

Bezwaar en Klacht (Loket BBK). Dit is de toegankelijke faciliteit van artikel 7.59a WHW die er voor zorgt 

dat een beroep, een bezwaar of een klacht wordt geregistreerd en vervolgens door de juiste persoon of 

instantie wordt behandeld. In het verslagjaar is er een enkele keer een beroep ingediend terwijl er feitelijk 

sprake was van een verzoek aan de examencommissie. Deze “oneigenlijke” beroepschriften heeft het 

Loket BBK doorgestuurd naar de betreffende examencommissie.  

 

Als er een beroep is ingediend wordt er eerst door het COBEX nagegaan of een minnelijke schikking 

tussen partijen mogelijk is. Is er een minnelijke schikking mogelijk, dan wordt het beroepschrift niet 

behandeld. Als er geen minnelijke schikking mogelijk is, stelt het COBEX de examencommissie in de 

gelegenheid om een verweerschrift in te dienen en daarna worden de student en de examencommissie of 

de examinator in de gelegenheid gesteld om een mondelinge toelichting te geven op het ingenomen 

standpunt op een openbare zitting. Het COBEX houdt voltallig zitting. De eerste werkdag na de zitting 

wordt aan partijen per e-mail het dictum en een beknopte motivering verzonden. De uitgebreide motivering 

van de beslissing van het COBEX wordt binnen tien weken nadat de termijn voor het indienen van beroep 

is verstreken aan partijen gezonden. 

 

Het volledige COBEX is in het verslagjaar één keer bij elkaar gekomen om de werkzaamheden van het 

COBEX te evalueren. Hiernaast zijn de voorzitters, de ambtelijk secretaris en de griffier één keer bij elkaar 

gekomen om de werkzaamheden te evalueren. Op deze bijeenkomsten is onder andere de relevante 

jurisprudentie van het CBHO besproken. 
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SAMENSTELLING  

 

In artikel 11.2 lid 1 van het Studentenstatuut is bepaald dat het COBEX uit negen leden bestaat die 

onderverdeeld zijn in drie kamers met elk een (plaatsvervangend) voorzitter, een student-lid en een 

docent-lid. Er worden twee plaatsvervangende voorzitters, vijf plaatsvervangende docent-leden en vier 

plaatsvervangende student-leden benoemd. Alle leden worden benoemd door het College van Bestuur. 

De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid 

tot rechterlijk ambtenaar en mogen geen dienstverband bij de Hogeschool van Amsterdam hebben.  

 

Voorzitters: 

1. Prof. dr. J.W. Zwemmer – Emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit van Amsterdam. 

2. mr. J.K. Drewes – hoofd afdeling Toegang Rechtsbestel Ministerie van Justitie. 

3. mr. M. in ’t Veld – docente recht Nyenrode Business Universiteit, School of Accountancy en 

Controlling. 

 

Docentleden: 

1. drs. A.J.M. van Angeren – docent bij het domein Maatschappij en Recht 

2. drs. B.K. Arem – docent bij het domein Economie en Management  

3. drs. J.M.H.J. Beelen – docent bij het domein Onderwijs en Opvoeding 

4. drs. M. Breedijk – docent bij het domein Bewegen Sport en Voeding 

5. drs. G.J.M.F. Kerssens – docent bij het domein Media, Creatie en Informatie 

6. mr. M. Kluft – docent bij het domein Maatschappij en Recht 

7. mr. A.J.M.I. Louman – docent bij het domein Maatschappij en Recht 

8. mr. J.N. Moelee – docent bij het domein Economie en Management 

 

Studentleden: 

1. P.J.L. Brugmans – student van het domein Maatschappij en Recht  

2. R.E.F. van Diepen – student van het domein Economie en Management 

3. L. Freijser – student van het domein Maatschappij en Recht 

4. A.D.T. Koenders – student van het domein Techniek 

5. R.C.A. Helsloot – student van het domein Maatschappij en Recht 

6. R. van Kessel – student van het domein Techniek 

7. J.B. van Ommen – student van het domein Economie en Management 
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BETAALDE VACATIEGELDE N  
 

Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden van het COBEX een vacatievergoeding. In het 

verslagjaar werden de volgende vacatiegelden betaald.  

 

Voorzitters: 
 
€ 17.350,00 
 

Leden: 
 
€ 21.300,00 
 

Totaal: € 38.650 
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INGEDIENDE BEROEPSCHRIFTEN  
 

In het verslagjaar werden er 846 beroepschriften ingediend en daarvan werden er 286 behandeld. In 556 

van de gevallen was een negatief bindend studieadvies het besluit waartegen het beroep werd ingesteld. 

Dit is 65,7% van het totaal aantal beroepschriften dat in het verslagjaar is ingediend. In het studiejaar 

2013-2014 was 64,4% van het totaal aantal ingediende beroepschriften gericht tegen een negatief bindend 

studieadvies. 

 

De sanctiebesluiten waartegen beroep werd ingesteld, hadden betrekking op tentamenfraude, als bedoeld 

in artikel 6.1 van de Onderwijs- en Examenregeling.  

 

 
Ingediende beroepschriften 
  

  DSVB DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

aanwezigheidsplicht   1       3   4 

afstuderen     2     1 1  4 

BSA  14 157 39 89 59 108 90 556 

beoordeling   9 11 6 4 15 9 54 

extra herkansing 1 8 13 3 7 26 10 68 

fraude 1 6 1 1 10 12 16 47 

geldigheidsduur studieresultaten 2 1 3 16   1   23 

inschrijving tentamen           2   2 

inzage tentamen   1           1 

minor   2   3 2 3 1 11 

scriptie   3           3 

second opinion   5 4 1   1 1 12 

stage   5     1 2 3 11 

tentamenduurverlenging           1   1 

toelating traject     3         3 

toelating project   1           1 

vervangende opdracht   2     1   2 5 

vrijstelling 1 16 1 9 1 6 2 36 

wijze van toetsing 1     1   1 1 4 

Aantal beroepschriften per domein 20 217 76 129 85 183 136 846 
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N IET ONTVANKELIJK VERKLAARDE BEROEPEN  
 

Een beroepschrift wordt niet ontvankelijk verklaard als de student zonder geldige reden niet  

binnen de bezwaartermijn van zes weken zijn beroep heeft ingesteld of wanneer de student na aanmaning  

geen beroepsgronden heeft aangevoerd. Bij 59 beroepschriften bleek dit het geval te zijn. Dit is 20,6% 

van het totaal aantal behandelde beroepschriften in het verslagjaar. 

 

Niet ontvankelijk verklaarde beroepen 
 

 DSVB DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

afstuderen             1 1 

BSA  1 16 1 10 2 11 8 49 

beoordeling   1           1 

extra herkansing     1     2   3 

fraude         3   1 4 

geldigheidsduur studieresultaten       1       1 

Totaal niet ontvankelijk: 1 17 2 11 5 13 10 59 
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GEGROND VERKLAARDE BEROEPEN  

 

Als een beroepschrift gegrond wordt verklaard is daarmee het bestreden besluit van de examencommissie 

vernietigd. Bij 21 beroepschriften bleek dit het geval te zijn. Dit is 7,3% van het totaal aantal behandelde 

beroepschriften in het verslagjaar. Dit is een opvallende daling ten opzichte van het studiejaar 2013-2014 

waarin 20,2% van het aantal ingediende beroepschriften gegrond werd verklaard. 

 

In het verslagjaar zijn beroepschriften onder andere gegrond verklaard omdat de examencommissie het 

besluit onvoldoende gemotiveerd had of er geen juiste belangenafweging had plaatsgevonden.  

 

Gegrond verklaarde beroepen  

  DSBV DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

BSA  1 1 1   1 1 3 8 

beoordeling   1       2 1  4 

extra herkansing     2     1 2 5 

fraude   1           1 

second opinion   1           1 

toelating project   1           1 

vervangende opdracht             1 1 

Totaal gegrond: 1 5 3 0 1 4 7 21 
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ONGEGROND VERKLAARDE BEROEPEN  
 

Als een beroepschrift ongegrond wordt verklaard blijft het bestreden besluit van de examencommissie in 

stand. Bij 206 beroepschriften bleek dit het geval te zijn. Dit is 72% van het totaal aantal behandelde 

beroepschriften in het verslagjaar. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het studiejaar 2013-2014 

waarin 66,1% van het aantal ingediende beroepschriften ongegrond werd verklaard. 

 

In het verslagjaar zijn er regelmatig beroepschriften gericht tegen het negatief bindend studieadvies, 

ongegrond verklaard vanwege het ontbreken van een causaal verband tussen de door student 

aangedragen persoonlijke omstandigheden en de opgelopen studievertraging. Beroepschriften gericht 

tegen fraudesancties zijn veelal ongegrond verklaard omdat fraude door de examencommissie voldoende 

bewezen was en de sanctie op zich zelf niet onevenredig zwaar was.  

 

 
Ongegrond verklaarde beroepen 

  

  DSVB DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

aanwezigheidsplicht   1           1 

afstuderen   1           1 

BSA  6 38 8 17 15 29 17 130 

beoordeling   1 6 2   3   12 

extra herkansing   2 2 1 2 7 1 15 

fraude 1 1 1 1 1 7 8 20 

geldigheidsduur studieresultaten  1     2       3 

inschrijving tentamen           1   1 

minor       1   1 1 3 

second opinion   2 1     1   4 

stage             2 2 

tentamenduurverlenging           1   1 

vervangende opdracht   1         1 2 

vrijstelling 1 2   3   2 1 9 

wijze van toetsing 1     1       2 

Totaal ongegrond: 10 49 18 28 18 52 31 206 
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M INNELIJKE SCHIKKINGEN  
 

Alvorens een uitspraak te doen, dient het COBEX te onderzoeken of een minnelijke schikking mogelijk is. 

In dit verslagjaar is bij 415 beroepschriften een minnelijke schikking getroffen. Dit is 49% van het totaal 

aantal beroepschriften dat in het verslagjaar is ingediend.  

 

Wordt een minnelijke schikking bereikt, dan volstaat het COBEX er mee dit vast te stellen en te registreren; 

het procesbelang van de student is dan komen te vervallen en het COBEX doet dan geen uitspraak meer.  

 

 
Minnelijke schikkingen 
                  

  DSVB DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

aanwezigheidsplicht      2  2 

afstuderen  2    1  3 

BSA  6 86 26 51 34 58 37 298 

beoordeling  4 4 4 2 10 4 28 

extra herkansing 1 5 8 1 2 13 3 33 

fraude  3    2 2 7 

geldigheidsduur studieresultaten 1  2 11  1  15 

inschrijving tentamen      1  1 

inzage tentamen      1  1 

minor    1 2 1  4 

second opinion  1 1 1    3 

stage  3  1  1  5 

toelating traject   1     1 

vrijstelling  5  3 1 4  13 

wijze van toetsing      1  1 

Totaal minnelijke schikkingen: 8 109 42 73 41 96 46 415 
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INGETROKKEN BEROEPEN  
 

In sommige gevallen bedenken studenten zich nadat zij een beroepschrift hebben ingediend en trekken 

dan hun beroep schriftelijk in bij het COBEX. In het verslagjaar is dat bij 145 beroepschriften gebeurd. Dit 

is 17,1% van het totaal aantal beroepschriften dat in het verslagjaar is ingediend.  

 

In het verslagjaar zijn er onder andere beroepen ingetrokken omdat studenten er voor hebben gekozen 

om hun opleiding elders te vervolgen. 

  

Ingetrokken beroepen 

 

  DSVB DEM DG DOO DMCI DMR DT Totalen: 

aanwezigheidsplicht           1   1 

BSA    17 3 9 7 8 25 69 

beoordeling   3 3    2   4 12 

extra herkansing   1 5 1 3 3 4 17 

fraude         6 3 5 14 

geldigheidsduur studieresultaten   1 1 2       4 

minor   2   1   1   4 

sanctie   1           1 

second opinion             1 1 

stage   2     1 1   4 

toelating traject     1      1   2 

vervangende opdracht         1     1 

vrijstelling   9 1 3     1 14 

wijze van toetsing             1 1 

Totaal ingetrokken: 0 36 14 16 20 18 41 145 
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SLOTOPMERKINGEN  
 
COBEX 

In het verslagjaar werden 846 beroepschriften ingediend bij het COBEX. Van de ingediende 

beroepschriften werden er 415 geschikt, 145 ingetrokken en zijn er 286 behandeld door het COBEX die 

daarvoor 33 keer bijeen kwam. Van de 286 behandelde beroepschriften zijn er 21 gegrond verklaard, 206 

ongegrond en 59 niet ontvankelijk.  

 

Het COBEX heeft in het verslagjaar 187 beroepschriften behandeld die waren gericht tegen een negatief 

bindend studieadvies en 99 beroepschriften waren gericht tegen andere besluiten. Het percentage van 

het aantal ingediende beroepschriften dat is gericht tegen het bindend afwijzend studieadvies is met 65,7% 

nog steeds - net als in alle voorgaande studiejaren - het meest voorkomende onderwerp van geschil.  

 

Op grond van artikel 7.61 lid 6 WHW kan de voorzitter van het COBEX een voorlopige voorziening treffen. 

In het verslagjaar werd er negentien keer een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. De 

voorzitter heeft de verzoeken veertien keer afgewezen en drie keer toegewezen.  

 

Op grond van artikel 7.61 lid 4 WHW dient op een beroepschrift binnen tien weken nadat de termijn voor 

het indienen van het beroepschrift is verstreken te worden beslist. In het verslagjaar lukte het niet in alle 

gevallen om deze termijn te halen. Het COBEX zal voor het komende studiejaar de secretariële 

ondersteuning moeten uitbreiden om zo in staat te zijn om alles binnen de termijn te kunnen afhandelen.  

 

CBHO 

In het verslagjaar is er 21 keer beroep ingediend bij het CBHO. Het CBHO heeft één beroep gegrond 

verklaard. Dit betekent dat de uitspraak van het COBEX is vernietigd. Het CBHO heeft zeventien beroepen 

ongegrond en één beroep niet ontvankelijk verklaard. Het COBEX heeft in twee beroepen alsnog een 

minnelijke schikking getroffen, één beroep is door student zelf ingetrokken. Eén student heeft een verzoek 

tot voorlopige voorziening ingediend bij het CBHO. De voorlopige voorziening werd door het CBHO 

toegewezen, maar het beroep is uiteindelijk ongegrond verklaard. 

  

Juridische bijstand 

In procedures die worden gevoerd bij het COBEX en het CBHO is geen sprake van verplichte 

procesvertegenwoordiging. Bij het COBEX lieten de studenten zich in de meeste gevallen niet door een 

gemachtigde of advocaat bijstaan. Bij het CBHO in de meeste gevallen wel.  


