Werkwijze College van beroep
voor de examens (Cobex)
Als je het niet eens bent met een besluit van de examencommissie of met een beoordeling van
een examinator kan je schriftelijk beroep instellen bij het Loket Rechtsbescherming (LRB). Als
het gaat om een beoordeling van een examinator is het belangrijk dat je eerst naar de inzage
gaat. Pas als je het daarna nog niet eens bent met je beoordeling stel je beroep in.
Het beroep moet door het LRB zijn ontvangen zijn binnen 6 weken na dagtekening van het
besluit of de beoordeling. Het LRB stuurt dit beroepsschrift door naar de secretaris van het
College van beroep voor de examens (Cobex).
De secretaris gaat na of het beroepschrift volledig is en op tijd is ingediend. Als het beroepschrift
onvolledig is, krijg je de kans om de ontbrekende stukken of informatie op te sturen. Het
beroepschrift wordt pas in behandeling genomen als het compleet is.
De procedure bij het Cobex verloopt als volgt.

Voorlopige voorziening
In sommige situaties heb je belang bij een snelle behandeling van het beroep (een zogenaamd
spoedeisend belang), bijvoorbeeld als je wordt uitgeschreven na een negatief bindend
studieadvies en als gevolg hiervan geen onderwijs meer mag volgen. In dat geval kan je een
verzoek tot een voorlopige voorziening indienen. Geef duidelijk aan in het beroepschrift dat je
een verzoek tot voorlopige voorziening aanvraagt en waarom. Er moet namelijk sprake zijn van
een direct aantoonbaar belang dat vraagt om een spoedvoorziening.
Je kunt het Cobex bijvoorbeeld verzoeken om toch onderwijs te mogen blijven volgen totdat het
Cobex heeft beslist over je beroep.
Het Cobex behandelt een verzoek tot een voorlopige voorziening zo snel mogelijk. Vaak vindt
daarvoor een hoorzitting plaats met de voorzitter en secretaris van het Cobex, waarin jij je
verzoek kunt toelichten en de examencommissie van jouw opleiding een toelichting kan geven op
zijn standpunt over de voorlopige voorziening. Het Cobex beoordeelt op basis van de stukken en
de toelichtingen bij de hoorzitting het spoedeisend belang en beslist vervolgens of het verzoek
wordt toe- of afgewezen.
Tegen de beslissing over een voorlopige voorziening staat geen beroep open. De voorlopige
voorziening vervalt in principe zodra door het Cobex in de bodemprocedure is beslist.

Minnelijke schikkingstraject
Het zogenaamde minnelijke schikkingstraject is onderdeel van iedere beroepsprocedure. Dit
traject houdt in dat de examencommissie het gesprek met jou aangaat, om met elkaar te
bespreken of jullie toch nog tot overeenstemming (een schikking) kunnen komen.
Als dit gesprek heeft plaatsgevonden krijg je van de medewerker van het LRB het verzoek om te
laten weten wat de uitkomst is van het gesprek en of je naar aanleiding daarvan het beroep wil
doorzetten of intrekt.
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Zitting
Als je geen minnelijke schikking hebt bereikt met de examencommissie en je wenst het beroep
voort te zetten dan zal het beroep door het Cobex worden behandeld op een hoorzitting. Hierop
bestaat een uitzondering, namelijk als het Cobex het beroep kennelijk niet-ontvankelijk
verklaard. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als al vaststaat dat het beroepschrift buiten de
termijn is ingediend.
Voor de hoorzitting stuurt de examencommissie een verweerschrift (reactie op het beroepschrift)
en eventuele relevante stukken naar het LRB. Al deze stukken worden tijdig voor de zitting naar
jou toegestuurd.
De zitting wordt gepland op dinsdag- of woensdagavond op Hogeschool Leiden. De zitting vindt
plaats onder leiding van de voorzitter van het Cobex. Tijdens de zitting zijn er ook een docent-lid
en student-lid van het Cobex aanwezig en is er ter ondersteuning een secretaris.
Tijdens de zitting kan je jouw beroep mondeling toelichten. Ook kunnen de leden van het Cobex
vragen aan jou stellen over je beroepschrift. Namens de examencommissie zijn één of meer
vertegenwoordigers tijdens de zitting aanwezig en in sommige gevallen ook de examinator (als
het beroep gaat over een beoordeling). De examencommissie zal de beslissing of de beoordeling
en het verweerschrift verder toelichten.

Na de zitting – de uitspraak
Het Cobex gaat na afloop van de zitting in beraad. Binnen 16 weken, gerekend vanaf de datum
van het oorspronkelijke besluit of de beoordeling volgt de uitspraak van het Cobex. Deze
schriftelijke uitspraak wordt door het LRB naar jou toegestuurd.
Het Cobex kan een beroepschrift niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren.
Als een beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard betekent dat, dat het beroep niet inhoudelijk
door het Cobex wordt behandeld. Zo kan een beroep niet-ontvankelijk worden verklaard als deze
niet binnen zes weken na dagtekening van het besluit is ontvangen door het LRB.
Als het beroep gegrond wordt verklaard dan betekent dit dat het Cobex het met je eens is en dat
de beslissing van de examencommissie of examinator onterecht is gegeven. Als het Cobex het
beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing geheel of gedeeltelijk.
Het Cobex is niet bevoegd om een nieuwe beslissing (dus in plaats van de examencommissie of
examinator) te nemen. Het Cobex kan wel voorwaarden verbinden aan de nieuwe beslissing die
de examencommissie of examinator moet nemen. Zo kan het Cobex bijvoorbeeld bepalen dat er
binnen twee weken een nieuwe beslissing genomen moet worden of dat je een extra kans krijgt
voor een tentamen.
Als het beroep ongegrond verklaard wordt betekent dit dat het Cobex het niet met je eens is en
de beslissing van de examencommissie of examinator juist vindt. Er verandert in dat geval niets
aan de beslissing of de beoordeling.
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College van beroep hoger onderwijs (CBHO)

Ben je het niet eens met de uitspraak van het Cobex, dan kan je binnen 6 weken beroep instellen
bij het CBHO in Den Haag (www.cbho.nl).
De aanvang van de termijn begint te lopen na bekendmaking van de beslissing van het Cobex. Je
kunt een beroepschrift bij het CBHO indienen per post, fax of e-mail. Vermeld hierin je naam,
adres, de datum waarop je schrijft, en de naam van de hogeschool of universiteit. Geef daarbij
duidelijk aan tegen welke beslissing je beroep wilt instellen - voeg een kopie van deze beslissing
als bijlage toe - en geef aan waarom je het niet eens bent met de beslissing (dit zijn de gronden
van het beroep). Vergeet niet het beroepschrift te ondertekenen.

Zitting CBHO
Voordat een zaak wordt behandeld, wordt de zaak schriftelijk voorbereid. Dit betekent dat er
wordt gevraagd om het griffierecht te betalen en dat het Cobex de gelegenheid krijgt verweer te
voeren tegen de ingebrachte beroepsgronden. In de meeste gevallen volgt er daarna een zitting.

De uitspraak
Na de zitting gaat de rechter van het CBHO nadenken over de uitspraak. Als de rechter uitspraak
heeft gedaan, wordt die aan jou en de hogeschool toegestuurd. Tegen een uitspraak van het
CBHO kan geen hoger beroep worden ingesteld.

Kosten
Het instellen van een beroep of het vragen van een voorlopige voorziening bij het CBHO kost
€ 47,- per zaak (tarief 2019). Dit is het griffierecht. Als je in het gelijk wordt gesteld, krijg je dit
bedrag terug. In dat geval kan het CBHO je ook een vergoeding voor eventuele proceskosten
toekennen wanneer je een advocaat of beroepsmatige rechtsbijstandverlener hebt ingeschakeld.
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