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COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
HOGESCHOOL DER KUNSTEN DEN HAAG 

Juliana van Stolberglaan 1 / Prinsessegracht 4 
Postbus 11670 - 2502 AR Den Haag 

 
 

Reglement van Orde van het College van Beroep voor de Examens 
Hogeschool der Kunsten Den Haag 

 
 
 1. BEGRIPSBEPALINGEN 
 
 Artikel 1 
 In dit reglement wordt verstaan onder : 
 

a. 
 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 
e. 

de Wet: 
 
 
college van beroep: 
 
de instelling: 
 
het bevoegd gezag: 
 
student: 
 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW); 
 
het College van Beroep ex artikel 7.60 van de Wet; 
 
de Hogeschool der Kunsten Den Haag; 
 
het College van Bestuur van de instelling; 
 
studenten, auditoren en extranei auditoren als bedoeld 
in artikel 7.34 respectievelijk artikel 7.35 respectievelijk 
artikel 7.36 van de Wet. 

 
 
 
 2. HET COLLEGE VAN BEROEP 
 
 Vestiging 
 
 Artikel 2 
 Het College van Beroep is gevestigd aan de Juliana van Stolberglaan 1 en 
 Prinsessegracht 4 te 's-Gravenhage. 
 Het postadres is: Postbus 11670, 2502 AR  Den Haag. 
 
 Samenstelling, benoemingstermijn, ontslag 
 
 Artikel 3  

1. Het College heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, vier overige 
leden, en evenveel plaatsvervangende leden. 

2. a. Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden 
 worden benoemd voor een termijn van vijf jaar en zijn herbenoembaar. 
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 b. Op eigen verzoek wordt aan voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, leden 
  en plaatsvervangende leden ontslag verleend. 
 c. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar wordt hun ontslag verleend 
  met ingang van de eerstvolgende maand. 
3. Zij worden ontslagen indien zij uit hoofde van ziekte of gebreken ongeschikt zijn hun  

functie te vervullen alsmede indien zij bij onherroepelijk geworden  rechterlijke 
uitspraak wegens misdrijf zijn veroordeeld. 

4. Het College houdt voltallig zitting. 
5. Leden die niet kunnen deelnemen aan een zitting, wegens wraking of verschoning     

(art.11), of wegens andere redenen, worden vervangen. De voorzitter wordt in die 
omstandigheden vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. 

6. In het secretariaat wordt voorzien door de secretaris van het College van Bestuur. 
 
 
 

 3. HET BEROEP 
 

 Het instellen van het beroep 
 

 Artikel 4 
1. Het beroep kan worden ingesteld door degene die door de beslissing rechtstreeks in 

zijn belang is getroffen. 
2. Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat 

a. de beslissing in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift, 
       b . het desbetreffende orgaan bij het nemen van de beslissing van zijn  
  bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruikt heeft gemaakt dan tot de 
  doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven. 
 c. het desbetreffende orgaan bij afweging van de betrokken belangen niet in    
  redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen , of 
 d. de beslissing in strijd is met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn 
  levend  beginsel van behoorlijk bestuur. 

3. Het beroep wordt bij een met redenen omkleed beroepschrift ingesteld binnen 
dertig dagen na toezending van de beslissing aan de appellant, de handeling ten 
opzichte van de appellant is verricht of de handeling door de appellant is ondergaan. 
Bij overschrijding van deze termijn laat het College van Beroep de niet- 
ontvankelijkverklaring achterwege indien de appellant aantoont dat hij het beroep 
heeft ingesteld zo spoedig als dit redelijkerwijze kon worden verlangd. 

 
 Indienen beroepschrift 

 
 Artikel 5 
1. Het beroepschrift wordt ingediend bij het College van Beroep op het in artikel 2 

aangegeven adres.  
2. Indien het beroepschrift anders dan in het eerste lid is bepaald, bij een ander orgaan 

van de instelling dan het College van Beroep is ingediend, wordt niettemin 
aangenomen dat aan het bepaalde in dat lid is voldaan. 
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 Indienen beroepschrift 
 
  Artikel 6 
1. Het beroepschrift is ondertekend en houdt in: 

a. naam, adres en woonplaats van de appellant; 
b. aanduiding van het orgaan tegen wiens beslissing of behandeling het beroep 
 is gericht; 
c. een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het beroep is gericht, 
 met overlegging indien mogelijk van een afschrift daarvan, of, indien het 
 beroep is gericht tegen het weigeren van een beslissing een duidelijke 
 omschrijving van de beslissing die naar het oordeel van de appellant had 
 moeten worden genomen, dan wel, indien het beroep is gericht tegen een 
 handeling een duidelijke omschrijving van die handeling;  

            d. de gronden waarop het beroep berust.  
2. De voorzitter van het College van Beroep stelt de appellant in kennis van eventueel  

door hem gepleegde verzuimen en nodigt hem uit deze binnen een door die 
voorzitter te stellen termijn te herstellen. Ingeval appellant niet binnen die termijn 
de door hem gepleegde verzuimen heeft hersteld, kan hij niet ontvankelijk verklaard 
worden. 
 

 Minnelijke schikking 
 
 Artikel 7 
1. Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het College van Beroep het 

beroepschrift aan het orgaan dat de beslissing heeft genomen waartegen het 
beroep is gericht, met uitnodiging om in overleg met de appellant na te gaan of een 
minnelijke schikking mogelijk is. Indien het beroep is gericht tegen een beslissing 
van een examencommissie of tegen de behandeling tijdens het afleggen van een van 
de bij de Wet geregelde examens of een onderdeel daarvan, geschiedt de in de 
eerste volzin bedoelde toezending tevens aan de desbetreffende examencommissie. 

2. Het in het eerste lid bedoelde orgaan deelt binnen twintig dagen aan het College van 
Beroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, mede tot 
welke uitkomst het beraad heeft geleid. Indien een minnelijke schikking niet 
mogelijk is gebleken wordt het beroepschrift door het College van Beroep in 
behandeling genomen. 

3. De in het eerste lid bedoelde verzending en uitnodiging geschieden namens het 
College van Beroep door of vanwege de voorzitter van het College zodra het 
beroepschrift door het College is ontvangen, respectievelijk de appellant binnen de 
artikel 6, tweede lid , bedoelde termijn de in dat lid bedoelde verzuimen heeft 
hersteld. 

4. De voorzitter van het College van Beroep kan besluiten dat een poging om tot een 
minnelijke schikking te geraken achterwege zal worden gelaten, indien naar zijn 
oordeel en dergelijke poging kennelijk zinloos is dan wel tot onevenredig nadeel 
voor de appellant zal leiden. In dat geval bepaalt de voorzitter een termijn 
waarbinnen het verweerschrift kan  worden ingediend. 
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 Vereenvoudigde behandeling; verzet 
 
 Artikel 8 
1. De voorzitter van het College van Beroep kan onmiddellijk uitspraak doen indien hij 

van oordeel is dat het College van Beroep kennelijk onbevoegd is of het beroep 
kennelijk niet ontvankelijk is dan wel de verdere behandeling van het beroep hem 
niet nodig voorkomt omdat 
a. het beroep kennelijk ongegrond is; 
b. de beslissing waartegen het beroep is gericht kennelijk niet in stand kan 
 blijven, dan wel 
c. de beslissing waartegen het beroep is gericht door het bevoegd orgaan is 
 ingetrokken of gewijzigd en het desbetreffende orgaan kennelijk aan de 
 bezwaren van de appellant is tegemoet gekomen. 

  Hij grondt zijn uitspraak uitsluitend op de stukken die op het geding  
  betrekking hebben. Op die uitspraak is artikel 17 van overeenkomstige  
  toepassing.  
2. Tegen de uitspraak bedoeld in het eerste lid in de aanhef en onder a en c, kan de 

appellant binnen veertien dagen na de dag waarop die uitspraak hem is 
toegezonden, verzet doen bij het College van Beroep. Tegen de uitspraak bedoeld in 
het eerste lid onder b, kan de verweerder, binnen veertien dagen na de dag waarop 
die uitspraak hem is toegezonden, verzet doen bij het College van Beroep. Het 
verzet wordt gedaan bij een met redenen omkleed geschrift dat door appellant 
respectievelijk de verweerder is ondertekend. Artikel 7.61 lid 6 van de Wet en artikel 
6, tweede lid, van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing. 

3. Ten gevolge van het verzet vervalt de uitspraak bedoeld in het eerste lid, tenzij het 
verzet door het College van Beroep niet ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard. 

4. Indien het College van oordeel is dat het verzet kennelijk niet ontvankelijk of 
ongegrond is, gaat zij niet tot niet-ontvankelijkheidverklaring of ongegrond-
verklaring over dan na degene die het verzet heeft gedaan in de gelegenheid te 
hebben gesteld persoonlijk of bij gemachtigde te worden gehoord.  

 
 Schriftelijke voorbereiding van behandeling ter zitting 
 
 Artikel 9 
1.  Ingeval een minnelijke schikking als bedoeld in artikel 7 niet mogelijk is gebleken, 
  wordt bij de in dat artikel bedoelde stukken en binnen de in het tweede lid van dat 
  artikel genoemde termijn een verweerschrift van het desbetreffende orgaan  
  gevoegd. De voorzitter van het College van Beroep kan bepalen dat het   
  verweerschrift later, vóór een door hem redelijk geacht tijdstip, kan worden  
  ingediend. Van het verweerschrift wordt onverwijld afschrift gezonden aan de  
  appellant. 
2. Indien de appellant te kennen geeft dat hij een conclusie van repliek op het  
  verweerschrift wenst in te dienen respectievelijk de desbetreffende persoon of  
  personen dan wel het desbetreffende orgaan te kennen geeft op de conclusie van 
  repliek te willen antwoorden met een conclusie van dupliek, geeft de voorzitter van 
  het College van Beroep, indien daarvoor gelet op het derde lid nog tijd beschikbaar 
  is, daartoe gelegenheid binnen een door hem te bepalen termijn. Van de conclusie 
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  van repliek respectievelijk de conclusie van dupliek wordt onverwijld door het  
  College van Beroep een afschrift ter beschikking gesteld aan de wederpartij. 
3.  Voor de behandeling ter zitting worden alle op het geding betrekking hebbende 
  stukken gedurende ten minste drie dagen bij het College van Beroep voor  
  belangstellenden ter inzage gelegd. Dit wordt door het College van Beroep  
  gelijktijdig ter kennis van partijen gebracht. De voorzitter van het College van  
  Beroep kan bepalen dat stukken met een inhoud van zeer persoonlijke aard slechts 
  ter inzage worden gelegd voor partijen. 
 
 Vaststelling plaats en tijdstip behandeling van het beroep 
 
 Artikel 10 
1. De voorzitter van het College van Beroep bepaalt op zo kort mogelijke termijn waar 
 en het tijdstip waarop de behandeling van het beroep ter zitting zal plaatsvinden. 
 Partijen worden daarvan tijdig in kennis gesteld. 
2. De voorzitter van het College van Beroep kan uit eigen beweging de door hem nodig 
 geachte inlichtingen inwinnen en het op het  geding betrekking hebbende stukken 
 opvragen. 
 
 Wraking en verschoning 
 
 Artikel 11 
1. Voor de behandeling ter zitting kan elk van de zittende leden van het College van 
 Beroep door een of meer bij het beroep betrokken partijen worden gewraakt op 
 grond van feiten of omstandigheden die het vormen van een onpartijdig oordeel 
 door het desbetreffende lid zouden kunnen bemoeilijken. Ook kan op grond van 
 zondanige feiten en omstandigheden een lid zich verschonen. 
2. De andere zittende leden van het College van Beroep beslissen zo spoedig mogelijk 
 of de wraking dan wel de verschoning wordt toegestaan. Bij staking van stemmen is 
 het verzoek toegestaan. 
  
 Vervanging en bijstand ter zitting; getuigen en deskundigen 
 
 Artikel 12  
1. Partijen kunnen zich ter zitting door een gemachtigde doen vervangen of zich door 
 een raadsman doen bijstaan. Voorts kunnen zij 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 opgegeven aan het College van Beroep 
 en aan de wederpartij. 
2. Het College van Beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en 
 deskundigen oproepen. 

 
 Behandeling ter zitting 
 
 Artikel 13  
1. Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting van het College van Beroep. In 
 bijzondere gevallen kan het College van Beroep besluiten dat de behandeling van 
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 het beroep geheel of gedeeltelijk zal plaats hebben in een zitting met gesloten 
 deuren. 
2. De voorzitter van het College van Beroep heeft de leiding van de zitting. Hij geeft elk 
 van de partijen de gelegenheid haar standpunt toe te lichten. 
3. Partijen kunnen de inhoud 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. 
4. Indien voor de sluiting van de zitting blijkt dat het onderzoek niet volledig is 
 geweest, kan het College van Beroep bepalen dat de behandeling ter zitting op een 
 door het College te bepalen tijdstip zal worden voorgezet. Daarbij kunnen aan de 
 partijen aanwijzingen worden gegeven met betrekking tot het bewijs. 
5. Voordat de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter van het College 
 van Beroep mee wanneer de uitspraak zal worden gedaan. Deze uitspraak wordt 
 gedaan binnen veertien dagen na de sluiting van de zitting. Deze termijn kan door 
 het College van Beroep met ten hoogste veertien dagen worden verlengd. Partijen 
 worden daarvan tijdig in kennis gesteld. 

 
 Samenvoeging en splitsing 
 
 Artikel 14  
1. Het College van Beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen derden wiens 
 belangen bij het geschil rechtstreeks zijn betrokken, in het geding roepen. Elke 
 derde wordt door de oproeping partij in het geding. 
2. Onverminderd  het eerste lid kan ieder wiens belangen bij het geschil rechtstreeks 
 zijn betrokken, het College van Beroep verzoeken te mogen tussen komen of zich bij 
 een van de partijen te mogen voegen. Indien het verzoek wordt toegestaan wordt de 
 verzoeker partij in het geding. 
3. In de gevallen bedoeld in het eerste en tweede lid, beveelt de voorzitter van het 
 College van Beroep maatregelen die voor een goede procesgang nodig zijn. 
4. Het College van Beroep is bevoegd samenhangende zaken samen te voegen en 
 gevoegde zaken te splitsen. 
 
 Beraadslaging en wijze van beslissen 
 
 Artikel 15 
1. Het College van Beroep beraadslaagt en beslist in raadkamer. Het grondt zijn 
 uitspraak uitsluitend op de stukken die ter inzage zijn gelegd alsmede op hetgeen ter 
 zitting naar voren is gebracht of, zonder dat de tegenpartij hierdoor wordt 
 benadeeld, is overgelegd. 
2. Het College van Beroep beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 

 
 Beslissing 
 
 Artikel 16 

 Indien het College van Beroep het beroep gegrond acht, bepaalt het College van 
 Beroep dat onder door hem te stellen voorwaarden het bevoegd gezag binnen dertig 
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 dagen, of met inachtneming van zodanige termijn als het College van Beroep 
 geraden voorkomt, opnieuw, of indien een beslissing wordt geacht te zijn 
 geweigerd, alsnog een beslissing neemt, dan wel bepaalt dat onder door hem te 
 stellen voorwaarden en binnen een door hem te stellen termijn het tentamen, het 
 examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel 
 daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het College van Beroep te stellen 
 voorwaarden. 

 
 Uitspraak 
 
 Artikel 17 
1. De uitspraken van het College van Beroep zijn gedagtekend en houden in: 
 a. naam en woonplaats van de partijen en de naam van de gemachtigden; 
 b. de gronden waarop de uitspraak berust; 
 c. een beslissing; 
 d. de naam van de leden van het College van Beroep die de uitspraak hebben 
  gewezen. 
2. De uitspraak door de voorzitter van het College van Beroep alsmede door de 
 secretaris ondertekend, wordt in afschrift bij aangetekend schrijven toegezonden 
 aan partijen en het bevoegd gezag. Zij wordt ter inzage gelegd voor 
 belangstellenden. In het laatste geval kan het College van Beroep bepalen dat de 
 namen van de partijen en anderen in het afschrift worden weggelaten. 

 
 
 

 4. VOORLOPIGE VOORZIENING 
 
 Verzoek om voorlopige voorziening 
 
 Artikel 18    

 In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij 
 voorraad vordert, kan deze bij een met redenen omkleed verzoekschrift in 
 afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van het College van 
 Beroep een voorlopige voorziening vragen.  

 
 Behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening 
 
 Artikel 19 
1. De voorzitter van het College van Beroep beslist op het verzoek bedoeld in artikel 18. 
2. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid bepaalt de voorzitter van 
 het College van Beroep zo spoedig mogelijk de plaats en het tijdstip waarop de 
 openbare behandeling van het beroep zal plaatsvinden. Aan partijen wordt daarvan 
 tijdig schriftelijk mededeling gedaan. 
3. De artikelen 6, 9 eerste en derde lid, 10,  12, 13 eerste, tweede en vijfde lid, 14 eerste 
 en derde lid, 17 eerste lid onder a, b en c, en tweede lid, zijn van overeenkomstige 
 toepassing op het verzoek om voorlopige voorziening. 
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 Opheffing of wijziging voorlopige voorziening 
 
 Artikel 20 

 De voorlopige voorziening kan worden opgeheven of gewijzigd door de voorzitter 
 van het College van Beroep, nadat hij partijen heeft gehoord, althans behoorlijk 
 heeft opgeroepen. De artikelen 12, 13 eerste, tweede en vijfde lid, en 17 eerste lid 
 onder a, b en c, en tweede lid, zijn van overeenkomstig toepassing. 
 

 Vervallen voorlopige voorziening 
 
 Artikel 21 

 De voorlopige voorziening vervalt zodra door het College van Beroep in de 
 hoofdzaak is beslist, voor zover daarvoor in de uitspraak van het College van beroep 
 geen ander tijdstip is aangeven. 

 
 

 5. HERZIENING VAN UITSPRAKEN 
 
 Herziening van uitspraken 
 
 Artikel 22 
1. Herziening van een uitspraak van het College van Beroep kan op verzoek van elk van 
 beide  partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden 
 die indien deze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zouden 
 hebben kunnen leiden. 
2. Op het verzoek tot herziening zijn de paragrafen 3 en 4, voor zoveel nodig, van 
 overeenkomstige toepassing.   

 
 Slotbepaling 
 
 Artikel 23 

 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de voorzitter van het College 
 van Beroep. Zo nodig na overleg met overige leden. 
 
 
 
 Vastgesteld door het College van Bestuur op 10 februari 2011. 


