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Ontwerp reglement rechtsbescherming studenten en extranei HZ 

 

Stichting Hogeschool Zeeland  

 

   

 

Het college van bestuur van de Stichting Hogeschool Zeeland; 

 

Gelet op het bepaalde in artikel 7.59a van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek; 

 

Gelet op de instemming van de hogeschoolraad d.d. 23 maart 2011; 

 

Stelt het hierna volgende reglement rechtsbescherming studenten en extranei vast.  
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Ontwerp reglement rechtsbescherming studenten en extranei  

 

Stichting Hogeschool Zeeland 

 

 

 

Artikel 1. definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. HZ: de stichting HZ; 

2. betrokkene: een aanstaande, huidige of voormalige student van de HZ, danwel een 

aanstaande, huidige of voormalige extraneus van de HZ; 

3. klacht: een (mondelinge of schriftelijke) klacht als bedoeld in artikel 7:59b WHW, niet 

zijnde een melding in de zin van het klokkenluiderreglement HZ of het reglement 

melding ongewenst gedrag HZ; 

4. beroep: schriftelijk beroep als bedoeld in artikel 7:61 WHW; 

5. bezwaar: schriftelijk bezwaar als bedoeld in artikel 7:63a WHW; 

6. faciliteit HZ: faciliteit als bedoeld in artikel 7:59a WHW. 

7. AWB: Algemene wet bestuursrecht 

8. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

 

 

Artikel 2. faciliteit HZ 

2.1 De faciliteit HZ is gevestigd aan het adres van de HZ te Vlissingen: 

Faciliteit HZ  

t.a.v. het bestuurssecretariaat 

Edisonweg 4 

4382 NW Vlissingen 

Tel. 0118-489000 

e-mail: faciliteithz@hz.nl 

2.2 Een klacht, een beroepschrift of bezwaarschrift wordt ingediend bij de faciliteit HZ.  

2.3 De faciliteit HZ bevestigt de ontvangst van een klacht, beroep of bezwaar aan 

betrokkene en zendt deze, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo 

spoedig mogelijk door aan het bevoegde orgaan. 

2.4 Indien de faciliteit HZ een klacht, beroep of bezwaar aan een onbevoegd orgaan heeft 

gezonden, draagt dit orgaan zorg voor terugzending aan de faciliteit HZ.  

2.5 Een klacht, beroep of bezwaar dat door een betrokkene rechtstreeks is ingediend bij 

het bevoegde orgaan, wordt eerst behandeld na tussenkomst van de faciliteit HZ.  

 

Artikel 3. klacht 

3.1 Een klacht dient binnen een redelijke termijn te worden ingediend.  

3.2 Het college van bestuur behandelt een klacht met overeenkomstige toepassing van 

titel 9.1 AWB. 

 

Artikel 4. bezwaar 

4.1 Een bezwaarschrift richt zich tegen een beslissing of het ontbreken daarvan in de zin 

van artikel 7:63a WHW. 

mailto:faciliteithz@hz.nl
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4.2 De termijn voor het instellen van bezwaar bedraagt zes weken. 

 

Artikel 5. geschillenadviescommissie 

5.1 De geschillenadviescommissie brengt terzake van het bezwaar advies uit aan het 

college van bestuur. 

5.2 De geschillenadviescommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. 

5.3 De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid 

van het college van bestuur. 

5.4 De geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke regeling tussen partijen 

mogelijk is. 

5.5 Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de 

geschillenadviescommissie op verzoek van de betrokkene of het college van bestuur 

bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig advies uitbrengt aan het college 

van bestuur. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het 

bezwaarschrift of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkene en het 

college van bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het college van bestuur 

neemt in dat geval binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift door de 

faciliteit HZ een beslissing.  

 

Artikel 6. beslissing op bezwaar 

6.1 Het college van bestuur beslist binnen 10 weken na indiening van het bezwaarschrift 

bij de faciliteit HZ, onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 van dit reglement. 

 

Artikel 7. van overeenkomstige toepassing bepalingen AWB op behandeling bezwaarschrift 

7.1 Het bepaalde in de artikelen 2:1, 6:2, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 

6:14, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 7:6, 7:7, 

7:8, 7:9, 7:10, 7:11, 7:12, 7:13, 7,28, eerste lid, tweede lid, eerste en tweede volzin, 

derde en vierde lid, 8:14, 8:69, en 8:88, eerste lid AWB is, behoudens voor zover 

daarvan in dit reglement wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing op het 

behandeling van het bezwaarschrift. 

 

Artikel 8. beroep 

8.1 Een beroepschrift richt zich tegen een beslissing als bedoeld in artikel 7:61, eerste lid 

WHW. 

8.2 De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken. 

8.3 Het beroep wordt behandeld door het college van beroep voor de examens. 

 

artikel 9. minnelijke regeling, beroep 

9.1 Het college van beroep voor de examens zendt, alvorens het beroep in behandeling te 

nemen, het beroepschrift door aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met 

uitnodiging om in overleg met betrokkene na te gaan of een minnelijke regeling 

terzake van het geschil mogelijk is. 

9.2 In het geval het beroep zich richt tegen een beslissing van een examinator, geschiedt 

toezending van het beroepschrift als bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan de 

desbetreffende examencommissie. Indien deze examinator lid is van de 

examencommissie, neemt hij geen deel aan de beraadslaging.  
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9.3 Het orgaan als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, danwel de examencommissie, 

deelt binnen drie weken na toezending van het beroepschrift het college van beroep 

voor de examens mede of een minnelijke regeling mogelijk is gebleken. Voor zover dat 

niet het geval is, wordt het beroepschrift door het college van beroep voor de examens 

in behandeling genomen. 

9.4 Het college van beroep voor de examens kan afzien van het beproeven van een 

minnelijke regeling als in dit artikel bepaald, ingeval: 

- van kennelijke ongegrondheid van het beroep; 

- van kennelijke niet-ontvankelijkheid van betrokkene; 

- van onbevoegdheid van het college van beroep voor de examens; 

- op voorhand redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een minnelijke 

regelingniet tot stand zal komen.  

 

Artikel 10. beslissing op beroep 

10.1 Het college van beroep voor de examens beslist binnen 10 weken na ontvangst van het 

beroepschrift. 

10.2 Bij gegrondverklaring van het beroep vernietigt het college van beroep voor de 

examens de beslissing geheel of gedeeltelijk. Het college van beroep voor de examens 

is niet bevoegd in plaats van een geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een 

nieuwe beslissing te nemen. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is 

geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, danwel dat het tentamen, het examen, het 

toelatingsverzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt 

afgenomen onder door het college van beroep te stellen voorwaarden. Het orgaan 

waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in de zaak met 

inachtneming van de uitspraak van het college van beroep voor de examens. Het 

college van beroep voor de examens kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen.  

10.3 Indien onverwijlde spoed dat vereist kan de voorzitter van het college van beroep voor 

de examens een voorlopige voorziening treffen op verzoek van de indiener van het 

beroepschrift. De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan danwel 

de desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen. 

Voorts is het bepaalde in artikel 8:81 ABW van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 11. van overeenkomstige toepassing bepalingen AWB op behandeling beroepschrift 

11.1 Het bepaalde in de artikelen 2:1, 6:2, 6:4, 6:5, 6:6, 6:7, 6:8, 6:9, 6:10, 6:11, 6:12, 

6:14, 6:16, 6:17, 6:18, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22, 6:23, 7:16, 7:17, 7:18, 7:19, 7:20, 

7:21, 7:22, 7:23, 7:24, derde, vierde, zesde en zevende lid, 7:26, 7:28, eerste lid, 

tweede lid, eerste en tweede volzin, derde en vierde lid, 8:14, 8:69, 8:77 en 8:88, 

eerste lid AWB is, behoudens voor zover daarvan in dit reglement wordt afgeweken, 

van overeenkomstige toepassing op het behandeling van het beroepschrift. 

 

Artikel 12. beroep op college van beroep voor het hoger onderwijs 

12.1 Tegen een beslissing van het college van bestuur als bedoeld in artikel 5, vijfde lid en 

artikel 6 van dit reglement alsmede tegen een beslissing van het college van beroep 

voor de examens als bedoeld in artikel 10 van dit reglement kan binnen een periode 

van zes weken na de uitspraak beroep worden ingesteld bij het college van beroep 

voor het hoger onderwijs. 
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12.2 Tegen uitspraken van het college van bestuur naar aanleiding van klachten als bedoeld 

in artikel 3 van dit reglement staat geen beroep open. 

12.3 Tegen uitspraken van het college van beroep voor het hoger onderwijs staat geen 

hoger beroep open. 

 

Artikel 13. reglementen van orde 

13.1 Het college van bestuur stelt een reglement van orde vast ten aanzien van de 

geschillenadviescommissie. 

13.2 Het college van beroep voor de examens stelt een reglement van orde vast ter regeling 

van zijn werkzaamheden. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, behoeft de 

instemming van het college van bestuur. 

 

Artikel 14. overig 

14.1 Dit reglement is onderdeel van het bestuurs- en beheersreglement conform het 

bepaalde in artikel 7.59a WHW. 

14.2 Vaststelling en wijzigingen van dit reglement behoeven de voorafgaande instemming 

van de hogeschoolraad. 

 

Artikel 15. slotbepalingen 

15.1 Dit reglement treedt in werking op 6 april 2011. 

15.2 Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 

15.3 Dit reglement dient te worden aangehaald als “reglement rechtsbescherming studenten 

en extranei HZ”. 

  

 

 

 

Vlissingen, 6 april 2011 

 

 

 

 

 

Drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter 


