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Artikel 1. Plaats en functie van het College
Ter uitvoering van artikel 7.60 tot en met 7.63 van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek en bij hoofdstuk 9 van het Studentenstatuut van de Hogeschool van
Amsterdam, is er een College van Beroep van de examens ten behoeve van studenten, extraneï,
contracttoehoorders en cursisten ingesteld, nader aan te duiden als "het College".

Artikel 2. Voordracht, samenstelling en benoeming van het College
1.

Het College telt negen leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangende
voorzitters.

2.

Er worden twee plaatsvervangende voorzitters, vier plaatsvervangende docentleden en
vier plaatsvervangende studentleden benoemd.

3.

Het college telt drie kamers van elk drie leden, bestaande uit de voorzitter, een docentlid
en een studentlid. Elk van de drie leden kan een plaatsvervangend lid zijn van dezelfde
hoedanigheid.

4.

De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters worden benoemd door het College van
Bestuur uit personen die voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter in
een arrondissementsrechtbank en welke geen dienstverband hebben met de Hogeschool
van Amsterdam.

5.

De leden worden benoemd door het College van Bestuur.
a.

Één lid en twee plaatsvervangend leden worden voorgedragen door de
medezeggenschapsraad, uit de categorie medewerkers van de Hogeschool van
Amsterdam met een onderwijsgevende functie. Deze leden zijn bij voorkeur niet bij
eenzelfde domein werkzaam.

b.

Één lid en twee plaatsvervangend leden

worden voorgedragen door de

medezeggenschapsraad, uit de populatie studenten die bij de Hogeschool van
Amsterdam staat ingeschreven. Deze leden studeren bij voorkeur niet bij eenzelfde
domein van de Hogeschool van Amsterdam.
6.

Leden

van

de

Raad

medezeggenschapsraden,

van
de

Toezicht,

het

domeinvoorzitters

College
alsmede

van
de

Bestuur,

decanen

van

de
de

Hogeschool van Amsterdam, kunnen geen lid of plaatsvervangend lid van het College
van Beroep zijn.
7.

De benoeming tot voorzitter en tot plaatsvervangend voorzitter van het College van
Beroep leidt niet tot een dienstverband met de Hogeschool van Amsterdam.

Artikel 3. Benoemingstermijn leden van het College
1.

De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters en de leden en plaatsvervangende leden
uit de geleding onderwijzend personeel worden benoemd voor de termijn van drie jaren.

2.

De leden en de plaatsvervangende leden uit de geleding studenten worden benoemd
voor een termijn van twee jaren.

3.

Elk lid van het College is, na afloop van de termijn waarvoor het desbetreffende lid is
benoemd, terstond herbenoembaar.
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Artikel 4. Verval lidmaatschap en ontslag
1.

Het lidmaatschap van het College vervalt:
a. hetzij door verloop van de termijn waarvoor de benoeming is verleend.
b. hetzij door tussentijds ontslag uit een verleende benoeming.

2.

Het verval van het lidmaatschap van het College door het verloop van de termijn
waarvoor de benoeming is verleend gaat in op de dag volgend op die waarop de periode
afloopt waarvoor het betrokken lid, respectievelijk plaatsvervangend lid is benoemd.

3.

Het verval van het lidmaatschap van het College door tussentijds ontslag gaat in met
ingang van de dag waarop het ontslag is verleend.

4.

Tussentijds ontslag als lid, respectievelijk plaatsvervangend lid van het College wordt
door het College van Bestuur alleen verleend:
hetzij op eigen verzoek;
hetzij op grond van het feit dat het lid, respectievelijk plaatsvervangende lid heeft
opgehouden de hoedanigheid te bezitten welke grond is geweest voor de benoeming.

5.

Tussentijds ontslag wordt door het College van Bestuur niet eerder verleend dan nadat,
in verband met de voortgang van de werkzaamheden van het College, overleg is
gepleegd met de voorzitter, respectievelijk plaatsvervangend voorzitter van het College.

6.

Van een verzoek tot ontslag, respectievelijk de noodzaak tot ontslag op grond van het
ophouden van de vereiste hoedanigheid voor het lidmaatschap van het College doet het
College van Bestuur, voor zover het de in artikel 2 lid 4 onder sub a of b genoemde leden
en plaatsvervangende leden betreft, zo spoedig mogelijk mededeling aan de Centrale
Medezeggenschapsraad. Bij deze mededeling wordt tevens het verzoek gevoegd tot het
doen van een vervangende voordracht tot benoeming van een plaatsvervangend lid
overeenkomstig artikel 2 lid 4 onder sub a of b. Betreft het verzoek tot ontslag,
respectievelijk

de

noodzaak

tot

ontslag,

de

voorzitter

respectievelijk

de

plaatsvervangende voorzitter van het College, dan gaat het College van Bestuur niet tot
vervangende benoeming over dan na de plaatsvervangende voorzitter, respectievelijk de
voorzitter te hebben gehoord. Artikel 3 is hierbij van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Regeling vergoedingen
1.

Aan de voorzitter, de plaatsvervangende voorzitters, de leden en de plaatsvervangende
leden wordt voor de behandeling van beroepszaken een vergoeding toegekend.

2.

De nadere regeling met betrekking tot de omvang van de vergoeding en de voorwaarden
voor toekenning en uitbetaling wordt door het College van Bestuur vastgesteld en als
aanhangsel bij dit Reglement gevoegd.
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Artikel 6. Taken en bevoegdheden van het College
1.

Het College is gerechtigd en bevoegd bindend uitspraak te doen in eerste aanleg over bij
hem ingestelde beroepen met betrekking tot de aangelegenheden vermeld in artikel 7.61
van de WHW;

2.

Het College is bevoegd alle informatie te verwerven van personen en organen, deel
uitmakend van de Hogeschool van Amsterdam, die het in het kader en ten behoeve van
zijn werkzaamheden noodzakelijk acht. Het kan te dien einde tevens personen horen en
getuigen en deskundigen oproepen om te worden gehoord.

3.

Personeelsleden, studenten, contracttoehoorders, extraneï, cursisten, en voorts alle
organen van de Hogeschool van Amsterdam zijn gehouden het College en de individuele
leden van het College, respectievelijk hun plaatsvervangers zonder enige terughouding
die

medewerking

te

verlenen

die

het

College,

respectievelijk

zijn

leden

en

plaatsvervangende leden in het kader en ten behoeve van de werkzaamheden het
College vragen.
4.

Van hinder in de uitvoering van zijn werkzaamheden en/of weigering door personen
behorend tot het personeel van de Hogeschool van Amsterdam, of als student,
contracttoehoorder, extraneus of cursist ingeschreven bij de Hogeschool van Amsterdam,
om na tijdige en behoorlijke oproeping door het College om te verschijnen teneinde te
worden gehoord, doet de voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangende voorzitter van
het College zo spoedig mogelijk mededeling aan het College van Bestuur van de
Hogeschool van Amsterdam met het verzoek die maatregelen te treffen die het College
het mogelijk maken zijn voorgenomen werkzaamheden te realiseren.
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Artikel 7. Status van het College
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, respectievelijk
plaatsvervangende leden verrichten op grond daarvan de noodzakelijke werkzaamheden
zonder enige last van en/of ruggespraak met enig persoon of orgaan hetzij binnen, hetzij
buiten de Hogeschool van Amsterdam. Behoudens het in artikel 5 van dit reglement
gestelde ten aanzien regeling vergoeding ontvangen zij voor hun benoeming tot lid van
het College noch voor hun ontslag uit het College enige vergoeding dan die hun rechtens
toekomt.

2.

Van beïnvloeding, respectievelijk poging tot beïnvloeding door enig persoon of orgaan ten
opzichte van een lid van het College of het College als geheel wordt, voor zover het niet
het College van Bestuur betreft, door de voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangend
voorzitter van het College zo spoedig mogelijk kennis gegeven aan het College van
Bestuur.

3.

In het geval van (poging tot) beïnvloeding door een lid van het College, respectievelijk het
College als geheel, geeft de voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangend voorzitter van
het College hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan de Raad van Toezicht.

4.

In het geval de onder lid 2 genoemde situatie zich voordoet, neemt het College van
Bestuur onverwijld maatregelen om de noodzakelijke onafhankelijkheid van het College
te waarborgen.

5.

In het geval de onder lid 3 genoemde situatie zich voordoet, neemt de Raad van Toezicht
onverwijld maatregelen om de noodzakelijke onafhankelijkheid van het College te
waarborgen.

Artikel 8. Werkwijze van het College
1.

Een kamer van het College van Beroep houdt voltallig zitting. Bij verhindering van een lid
treedt een plaatsvervangend lid uit dezelfde geleding in zijn plaats.

2.

Indien ook de plaatsvervangende voorzitters of de plaatsvervangende leden verhinderd
zijn, wordt een nieuwe datum voor de zitting vastgesteld.

3

Bij wraking of verschoning van een van de leden van het College zijn lid 1 tot en met lid 3
van overeenkomstige toepassing.

4

Elk lid van het College heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van behandeling van
zaken achter gesloten deuren en het besprokene in de raadkamer.
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Artikel 9. Secretaris van het College

1.

Het College wordt in de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden bijgestaan door een
vaste secretaris, daartoe na overleg met het College aangewezen door het College van
Bestuur.

2.

Tot secretaris benoembaar is degene die afgestudeerd is in Nederlands recht.

3.

De secretaris van het College werkt onder verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de
voorzitter, respectievelijk de plaatsvervangende voorzitter van het College.

4.

De secretaris voert alle werkzaamheden uit, die voortvloeien uit de in artikel 6, lid 1
vastgelegde taken en bevoegdheden van het College. De secretaris draagt tevens zorg
voor het voeren van de nodige correspondentie voor het College, het convoceren en
agenderen van de vergaderingen en het bijhouden van het archief. Voor de uitvoering
van de werkzaamheden kan de secretaris een beroep doen op een griffier en
administratieve ondersteuning.

5.

Ten minste één maal per studiejaar vindt overleg plaats tussen de voorzitter, en de
secretaris met het oog op eventueel noodzakelijke bijstelling in de werkzaamheden van
de secretaris.

6.

Tot wijziging in de aanwijzing van een vaste secretaris van het College, gaat het College
van Bestuur slechts over op gemotiveerd voorstel van de voorzitter van het College.

7.

Bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden van dit artikel is de secretaris niet
afhankelijk van andere personen en/of organen dan het College, noch ontvangt hij voor
zijn aanwijzing enige vergoeding.

8.

Van beïnvloeding, respectievelijk poging tot beïnvloeding door enig persoon of orgaan
anders dan het College zelf, geeft de secretaris direct kennis aan de voorzitter. Lid 2 tot
en met lid 5 van artikel 7 van dit reglement zijn in voorkomend geval eveneens van
toepassing.

9.

Het College van Bestuur verleent voorts het College die personele en materiële
faciliteiten die voor redelijke uitvoering van zijn taken noodzakelijk zijn.

College van Beroep voor de examens - Reglement van Orde
ex Artikel 7.62 van de WHW

7

Artikel 10. Bescherming van het College
1.

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de in artikel 2, lid 3 en lid 4 vermelde
leden en hun plaatsvervangers, respectievelijk voormalige leden niet door of ten gevolge
van hun lidmaatschap van het College in hun positie binnen de Hogeschool van
Amsterdam worden benadeeld.

2.

Indien een benadeling zich voordoet naar het oordeel van het College, een lid van het
College of een voormalig lid van het college, respectievelijk dreigt voor te doen, geeft het
College, respectievelijk het desbetreffende (voormalige) lid daarvan onder omschrijving
van de (dreigende) benadeling zo spoedig mogelijk kennis aan het College van Bestuur
met het verzoek de (dreigende) benadeling te voorkomen, respectievelijk ongedaan te
maken.

3.

Ingeval de (dreigende) benadeling uitgaat van het College van Bestuur worden de in lid 2
omschreven melding en verzoek gedaan aan de Raad van Toezicht.

4.

De in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel omschreven bescherming laat ten aanzien van
het in artikel 2, lid 4 sub b genoemde lid van het College, respectievelijk diens
plaatsvervanger, de mogelijkheid onverlet om ter zake
(dreigende) benadeling op grond van het lidmaatschap van het College, een beroep bij
het College in te stellen voor zover dat het lid, respectievelijk het plaatsvervangend lid
volgens het Studentenstatuut is toegestaan.

5.

Het in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel geregelde, is onverkort van toepassing op de
aangewezen secretaris van het College.

Artikel 11. Jaarlijkse vergadering
1.

Tenminste één maal per jaar komt het College op last van de voorzitter in een voltallige
vergadering

van

leden

en

plaatsvervangende

leden

bij

elkaar

teneinde

de

werkzaamheden van het College te evalueren.
2.

Door de zorg van de voorzitter wordt de leden en plaatsvervangende leden van het
College tijdig vóór de in lid 1 bedoelde vergadering schriftelijk een gemotiveerd voorstel
met betrekking tot de in lid 1 genoemde onderwerpen als agendavoorstel vastgelegd, met
het verzoek desgewenst tot aanvulling over te gaan. Voorstel en eventuele aanvullingen
kunnen zowel betrekking hebben op zaken als op personen, voor zover lid van,
respectievelijk direct betrokken bij het College. Voor zover de evaluatie rechtstreeks of
indirect betrekking heeft op in de voorgaande volzin genoemde personen wordt de in lid 1
genoemde voltallige vergadering door de voorzitter tot besloten (gedeelte van de)
vergadering verklaard.
De secretaris van het College van Beroep draagt zorg voor de convocatie, agendering,
verslaglegging en archivering.
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Artikel 12. Wijziging van Reglement van Orde
1.

Voorstellen tot wijziging van dit Reglement behoeven, alvorens ze ter goedkeuring aan
het College van Bestuur kunnen worden voorgelegd, instemming van een meerderheid
van de leden welke volgens artikel 2 lid 4 deel van het College uitmaken.

2.

Voorstellen tot wijziging van dit Reglement treden niet eerder in werking dan na
verkregen goedkeuring van het College van Bestuur.

3.

Wijzigingen van het in artikel 2 ten aanzien van omvang, voordracht en samenstelling van
het College gestelde en het in artikel 3, lid 1 en lid 2 ten aanzien van de
benoemingstermijn

gestelde,

behoeven

de

instemming

van

de

Centrale

Medezeggenschapsraad.

Artikel 13. Inwerkingtreding Reglement van Orde
Dit Reglement treedt, na vaststelling door het College in een voltallige vergadering van leden en
plaatsvervangende leden niet eerder in werking dan na verkregen goedkeuring van het College
van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam.

Artikel 14. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het College.

Vastgesteld te Amsterdam, de dato 1 juni 2012
door het College van Beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam
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