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  Reglement van orde CBE van beroep voor de examens 
 

Stichting HZ  
 
      
 
 
Het CBE van beroep voor de examens verbonden aan de Stichting HZ; 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 7.62 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek; 
 
Gelet op de regeling rechtsbescherming studenten en extraneï; 
 
Gelet op de instemming van het college van bestuur d.d. 18 maart 2011; 
 
Stelt het hierna volgende reglement van orde van het CBE van beroep voor de examens vast.  
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 Reglement van orde college van beroep voor de examens  
 

Stichting HZ 
 

 
 
Artikel 1. definities 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
1. HZ: de stichting HZ; 
2. CBE: het college van beroep voor de examens; 
3. betrokkene: een aanstaande, huidige of voormalige student van de HZ, dan wel een 

aanstaande, huidige of voormalige extraneus van de HZ; 
4. klacht: een (mondelinge of schriftelijke) klacht als bedoeld in artikel 7:59b WHW; 
5. beroep: schriftelijk beroep als bedoeld in artikel 7:61 WHW; 
6. bezwaar: schriftelijk bezwaar als bedoeld in artikel 7:63a WHW; 
7. faciliteit HZ: faciliteit als bedoeld in artikel 7:59a WHW; 
8. AWB: Algemene wet bestuursrecht; 
9. WHW: wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Artikel 2. samenstelling, benoeming, zittingsduur 
2.1  Het CBE bestaat uit drie leden.  
2.2 Het college van bestuur benoemt de leden van het CBE. 
2.3 Het college van bestuur benoemt een van de leden van het CBE tot voorzitter. 
2.4 Het college van bestuur benoemt voor elk lid van het CBE een plaatsvervangend lid dat 

bij ontstentenis hem waarneemt. 
2.3 De voorzitter van het CBE maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder 

verantwoordelijkheid van het college van bestuur. 
2.4 De zittingsduur van de leden van het CBE bedraagt drie jaar. Bij het aflopen van de 

zittingstermijn kan herbenoeming plaatsvinden. 
 
Artikel 3. beëindiging lidmaatschap  
3.1 Beëindiging van het lidmaatschap van het CBE vindt plaats: 

-  door het aflopen van de zittingstermijn; 
-  met ingang van de maand volgend op het bereiken van de zeventigjarige 

leeftijd; 
- door ontslag; 
- door overlijden. 

3.2 Het college van bestuur kan overgaan tot ontslag in de volgende gevallen: 
 -  op eigen verzoek; 

- op grond van ongeschiktheid; 
- bij (langdurige) ziekte of gebreken; 
- bij veroordeling wegens misdrijf bij onherroepelijk geworden rechtelijke 

uitspraak. 
3.3 Het college van bestuur stelt in het kader van een ontslagvoornemen een lid van het 

CBE in de gelegenheid te worden gehoord. 
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Artikel 4. secretariaat 
4.1 Het college van bestuur benoemt een secretaris ten behoeve van het 

CBE. 
4.2 De secretaris verzorgt de correspondentie, verzamelt de benodigde stukken, 

bewaakt de procedure, notuleert zittingen en draagt zorg voor archivering. 
 
Artikel 5. afwezigheid leden CBE 
5.1 Bij ontstentenis of belet van één van de (plaatsvervangende) leden van 

het CBE in het kader van een mondelinge behandeling, verdaagt de voorzitter deze tot 
een nader door hem te bepalen datum en tijdstip. 

5.2 In geval van afwezigheid van de voorzitter, verdaagt de plaatsvervangend voorzitter en 
bij diens afwezigheid het oudst zittende lid de mondelinge behandeling hoorzitting tot 
een nader te bepalen datum en tijdstip. 

 
artikel 6. overig 
6.1 Het CBE richt zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden naar het reglement  

rechtsbescherming studenten en extraneï. 
 
Artikel 7. slotbepalingen 
7.1 Deze regeling treedt in werking op  8 juli 2011. 
7.2 Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de HZ. 
7.3 Deze regeling dient te worden aangehaald als “reglement van orde college van beroep 

voor de examens”. 
7.4 Het Reglement van orde van het College van Beroep voor de Examens van de HZ, 

vastgesteld door het college van bestuur op 6 april 2001 is met de inwerkingtreding 
van deze regeling ingetrokken. 

 
 
Vlissingen, 7 juli 2011 
 
 
 
 
Mr. N. Koole, voorzitter  
College van Beroep voor de Examens 
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