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1. VOORWOORD 

Avans Hogeschool is sinds 2010 statutair één instelling en 
verzorgt onderwijs op drie locaties, t.w. Breda, Tilburg en 
’s-Hertogenbosch. Gevolg van de instellingenfusie in 2010 is dat 
Avans Hogeschool beschikt over één College van Beroep voor de 
Examens (COBEX), bevoegd ten aanzien van de beslissingen als 
bedoeld in artikel 7.61 Whw. Hierbij is in praktische zin gekozen 
voor een werkwijze vanuit twee locaties, toegewezen aan de 
onderwijsplaatsen Breda en ‘s-Hertogenbosch.

De beroepen van studenten van de Juridische Hogeschool 
Avans-Fontys vallen, waar het studenten betreft ingeschreven 
bij Avans Hogeschool, formeel gezien ook onder het COBEX 
van Avans Hogeschool. De geschillen van JHS studenten worden 
echter behandeld door een Kamer samengesteld uit een (ex-
terne) voorzitter of plaatsvervangend voorzitter, een docent-lid 
werkzaam bij Fontys Hogescholen en niet werkzaam bij de 
JHS, en een student-lid van Avans Hogeschool, dat niet is inge-
schreven bij de JHS. De Juridische Hogeschool heeft een eigen 
Reglement van Orde en verzorgt een eigen jaarverslag. De JHS 
beroepszaken blijven in het kader van dit jaarverslag dan ook 
verder buiten beschouwing.
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Naast het College van Beroep voor de Examens kent Avans 
Hogeschool een Geschillenadviescommissie, die ingevolge artikel 
7.63a tweede lid Whw advies uitbrengt aan het College over 
bezwaren van betrokkenen met betrekking tot andere beslis-
singen, dan die bedoeld in artikel 7.61 Whw, vallend onder de 
bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens. Met 
een beslissing wordt gelijkgesteld een weigering om te beslis-
sen, alsmede het niet tijdig nemen van een beslissing.

In dit jaarverslag 2015 is aansluiting gezocht bij de structuur van 
examencommissies gerelateerd aan opleidingen. Ook voor wat 
betreft de in het jaarverslag opgenomen grafieken is ervoor ge-
kozen om de grafische overzichten naar onderwerp en aantallen 
voor het gehele kalenderjaar 2015 in te delen naar opleiding. 
De academienaam is dan slechts van belang om onderscheid te 
maken naar onderwijslocaties.

De jurisprudentie van de geschillenbehandeling is openbaar. 
Uitspraken zijn geanonimiseerd beschikbaar en kunnen worden 
opgevraagd via cobex@avans.nl. 
Over het verloop van beroepszaken wordt bovendien regelmatig 
gepubliceerd in de hogeschoolkrant PUNT.

Marla van Overbeek, ambtelijk secretaris
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2. SAMENSTELLING

College van Beroep voor de Examens van Avans Hogeschool / Geschillenadviescommissie

Locatie Breda-Tilburg / Locatie ‘s-Hertogenbosch

de heer mr. M. Rietveld: voorzitter

rechter in de rechtbank Oost-Brabant

de heer mr. J.L.A.J. Peters: plv. voorzitter 

rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant 

mw. mr. H.H. de Kroon-Biewenga: plv. voorzitter 

rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant

de heer mr. S.M.J.M. Beljaars: plv. voorzitter

gepensioneerd juridisch ambtenaar

mw. mr. M.J.P. van Bers-de Beer 

docentlid 

de heer J.E.C. Biekens 

docentlid 

de heer drs. L.J. Blokhuis 

docentlid 

mw. mr. A.J.M. van den Bosch 

docentlid 

de heer drs. J.A. Brouwers 

docentlid 

mw. mr. I.L.M. Demmers 

docentlid 

de heer ir. B.A. ter Denge 

docentlid 

de heer mr. A.J.M. van Dooren 

docentlid

mw. drs. G.H. Fokkema 

docentlid (tot 31-8-2015)

de heer J.C.M. Gruijters 

docentlid 

mw. M.A.M. Huijsmans 

docentlid 

de heer mr. J.T.M. Jansen 

docentlid 

de heer F.J.E. Janssen docentlid

de heer drs. A. Jongeling 

docentlid 

de heer ir. T.F.P.M. de Keijzer 

docentlid (tot 31-8-2015)

de heer drs. P.L. Looijse 

docentlid

mw. mr. D.G.A.W. Malschaert 

docentlid 

de heer drs. F.J.G.M. Philippart 

docentlid

de heer ing. T.F. Poldner 

docentlid (tot 18-10-2015)

de heer T.J.M. Pullens docentlid  

(tot 31-8-2015)

de heer mr. A.J. van de Rakt 

docentlid

mw. A.B.E.F. Reemeijer-van Raalte 

docentlid

mw. A.H. Rijken 

docentlid

de heer W.J. Stadegaart 

docentlid (tot 31-8-2015)

de heer mr. R.J.H.H. Warnaar 

docentlid

de heer mr. J. Withaar 
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docentlid (tot 31-8-2015)
de heer mr. A.A.M. van Zundert 
docentlid (tot 31-8-2015)
mw. L.T.J.M. van den Broek 
studentlid
de heer N.C.A. van Dam 
studentlid
de heer B. van Dooren 
studentlid
mw. F. Duffhuis 
studentlid
mw. S. Lakerveld 
studentlid
de heer F. Mense 
studentlid

de heer J.S. Pessers 
studentlid
mw. L.T. Pogosian 
studentlid
mw. S.M.A. Sidler 
studentlid
mw. E.A.R. van Tuyll van 
Serooskerken 
studentlid
de heer K.G.W. Veenstra 
studentlid
de heer T. Zijlstra 
studentlid
de heer M.A. van Zoelen 
studentlid

Als intern secretaris/griffier is werkzaam mw. mr. E.J.M. Walstock-
Krens, rechter in de rechtbank Oost-Brabant, tevens senior juridisch 
adviseur van Avans Hogeschool.
Als (externe) griffiers zijn benoemd: mw. mr. E.M.Th. Hülsenbeck, 
mw. mr. M.A.E.H. Vermijs, mw. mr. M.C. Bicknese-Vaal en  
mw. mr. M.J.A. van Bree.

Toegankelijke faciliteit voor de ontvangst  
van alle beroepen
Als ambtelijk secretaris van het College van Beroep alsmede van de 
Geschillenadviescommissie is benoemd: mw. mr. M.V.B. van Overbeek, 
senior juridisch adviseur, Hogeschoollaan 1 te Breda. Secretariële 
ondersteuning: mw. M.A.G.F.C. de Graauw.

Als personeelslid in de Geschillenadviescommissie  
zijn benoemd:
-   de heer mr. T.A.P.M. van den Brule  

senior juridisch adviseur 
-   mw. mr. E.J.M. Walstock-Krens 

rechter in de rechtbank Oost-Brabant,  
tevens senior juridisch adviseur van Avans Hogeschool.

-   de heer R. Sparreboom 
coördinator studentenzaken
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3. VOOR BEROEP VATBARE BESLISSINGEN

Het College van Beroep voor de examens oordeelt 
ingevolge het bepaalde in artikel 7.61 Whw en artikel 
10.3a van het Studentenstatuut over het beroep door 
belanghebbenden tegen:

a.  beslissingen genomen in het kader van een bindend studie-
advies als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid,  
en 7.9, eerste lid Whw,

b.  beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd 
van het afsluitend examen, bedoeld in artikel 7.9d Whw,

c.  beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, 
genomen op grond van het bepaalde bij of krachtens titel 
2 van hoofdstuk 7 Whw, met het oog op de toelating tot 
examens,

d.  beslissingen, genomen op grond van het aanvullend onder-
zoek, bedoeld in de artikelen 7.25, vijfde lid, en 7.28, vierde 
lid, Whw,

e.  beslissingen van examencommissies en examinatoren,
f.  beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29,  

eerste lid, Whw, en

g. beslissingen, genomen op grond van de artikelen 7.30b Whw 
met het oog op de toelating tot de in dat artikel bedoelde 
opleidingen.

De Geschillenadviescommissie brengt aan het College van 
bestuur advies uit ingevolge artikel 7.63a tweede lid Whw 
over bezwaren van betrokkenen met betrekking tot andere 
beslissingen, dan wel het ontbreken ervan, dan die, bedoeld 
in artikel 7.61 Whw, vallend onder de bevoegdheid van het 
College van Beroep voor de Examens.
Met een beslissing wordt gelijkgesteld een weigering om te 
beslissen, alsmede het niet tijdig nemen van een beslissing.
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4.  CIJFERMATIG OVERZICHT 2015

Onderstaand volgt een schematisch overzicht van de beroepen 
die in het jaar 2015 bij de Colleges van Beroep zijn aangemeld. 

OVERZICHT BEROEPSZAKEN PER ONDERWIJSLOCATIE

Beroepszaken Totaal Breda ‘s-Hertogen-
bosch

Voor JHS  
Kamer

2015 242 98 141 3

OVERZICHT BEZWAARSCHRIFTEN

62 bezwaarschriften zijn ingediend bij de Geschillenadvies-
commissie van het College van Bestuur van Avans Hogeschool, 
waarvan 54 met betrekking tot toelating en inschrijving 
en 8 overig (o.m. in de categorie van restitutie- en 
schadeloosstellingsverzoeken). De meeste bezwaarschriften 
zijn terugverwezen naar de Toelatingscommissie en aldaar 
afgehandeld. 6 bezwaarschriften zijn ter zitting behandeld door 
de Geschillenadviescommissie, waarbij de uitgebrachte adviezen 
tot ongegrond (5) resp. gegrondverklaring (1) vervolgens zijn 
overgenomen door het College van Bestuur.

Bezwaarschriften Totaal

2015 62
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ASB/ASH 24 1    1 10 8 3  1   

CE/SBRM 40 8 2 1 1 13 10 1 1 2 1

AGZ 16  1 8 1 4 1 1

AVD 19 2 9 5 3

BKM/HRM 28 3 1 10 9 2 2 1

AC/BE 33 5 11 10 3 1 3

ENGINEERING 6 1 2 1 2

ABI 14 1 6 3 4

ICT 8  1 6 1

CMD/COM 15 4 1 6 3 1

ATGM 6 1 1 2 2

AKV 1  1

BSK/IV 13 7 1 2 2 1

ASIS 9 2 1 5 1

PABO 7  1 2 3 1

JHS 3 3

Totaal 242 35 5 2 1 3 88 62 15 8 17 1 5
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BEROEPSZAKEN UITGESPLITST NAAR INHOUD

Omschrijving Aantal

Bindende afwijzing 57

Afwijzing verzoek extra herkansing 41

Beroep gericht tegen beoordeling 30

Fraude 23

Afwijking stage/afstudeerdrempel 23

Afwijzing verzoek vrijstelling 15

Tentamen overig 15

COBEX niet bevoegd / terug- of doorverwijzing 19

Diversen 19

Totaal 242
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UITGESPLITST NAAR MAAND
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Maand
Aantal per 

maand

Januari 14

Februari 8

Maart 15

April 18

Mei 19

Juni 20

Juli 56

Augustus 43

September 9

Oktober 17

November 13

December 10

Totaal 242
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5.  EVALUATIE VAN GEGEVENS/VERGELIJKING  
MET VOORGAANDE JAREN

AANTAL BEROEPSCHRIFTEN

  Kamer Kamer 
  Breda  ‘s-Hertogenbosch

2007   35 29  6

2008   49 39 10

2009   70 49  21

2010   82 60 22

2011 128 61 67

2012 193 82 111

2013 229 89 140

2014 188 93 95

2015 2421 98      141

1  waaronder drie JHS beroepschriften die zijn door- c.q. terugverwezen  
naar de JHS Kamer

Waarvan een groot deel is gericht tegen de 
beslissing van het bindend studieadvies:

2007  14

2008  20

2009  36

2010  45

2011  58

2012  69

2013  68

2014  48

2015   57
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AANTAL ZITTINGEN

2007  9 waarvan gegrond:   4

2008 16 waarvan gegrond:   6

2009 17 waarvan gegrond:   3

2010 18 waarvan gegrond:   9

2011 31 waarvan gegrond:   6

2012 47 waarvan gegrond: 12

2013 57 waarvan gegrond:  8

2014 41 waarvan gegrond:  1

2015 43 waarvan gegrond:    5 
                                                  en 2 deels gegrond en  
                                                  deels ongegrond.

AANTAL INGETROKKEN NA SCHIKKING

2013   108

2014    77

2015    88
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6. CONCLUSIE
In het jaar 2015 werden door het College van Beroep voor de Examens op de twee locaties van Avans Hogeschool in totaal 242 
beroepschriften ontvangen. In vergelijking met voorgaande verslagjaren is - na de lichte daling in 2014 - er wederom sprake van een 
stijging van het totaal aantal beroepszaken. Opmerkelijk blijft de groeiende neiging tot juridisering en een daarmee samenhangende 
inzet van advocaten en vertegenwoordigers van rechtsbijstandsverzekeraars. Desalniettemin kan worden vastgesteld dat het aantal 
zaken dat op zitting komt relatief gezien niet toeneemt, ondanks het stijgend aantal beroepschriften. Even verklaring hiervoor is - 
evenals in voorgaande jaren al werd vastgesteld - de grote schikkingsbereidheid bij de examencommissies: in 2015 is in 36% van de 
beroepszaken alsnog een schikking bereikt (zie pag. 8 voor het volledige overzicht). Het COBEX heeft -ook in 2015- in haar jaarlijkse 
overleg met de voorzitters van de examencommissies deze resultaten en uitkomsten besproken. Voor wat betreft de bindende 
afwijzing blijken de schikkingen evenals in eerdere jaren in belangrijke mate hun oorzaak te vinden in het feit dat pas op een laat 
moment nieuwe informatie rond persoonlijke omstandigheden werd aangevoerd. 

In 2015 waren 57 van de 242 beroepen gericht tegen de beslissing van de bindende afwijzing, het zogenaamde bindend negatief 
studieadvies. Daarnaast blijft een fors aantal beroepszaken gericht tegen de afwijzing van een extra kans voor een toets/tentamen 
(41 zaken) en waren 30 beroepen gericht tegen een (onvoldoende) beoordeling.  

In 2015 zijn door de Geschillenadviescommissie 62 bezwaarschriften ontvangen waarvan 54 met betrekking tot toelating c.q. 
inschrijving en 8 overig (zie ook pag. 9).

In 2015 hebben 2 studenten na hun beroepsprocedure bij het COBEX alsnog hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor 
het Hoger Onderwijs (CBHO) in Den Haag. Beide beroepen zijn ongegrond verklaard. Geen enkele student heeft bij het CBHO beroep 
ingesteld naar aanleiding van een door het College van Bestuur op zijn/haar bezwaarprocedure genomen beslissing.
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OVERWEGING VAN DE VOORZITTER
Voor wat betreft de beroepen tegen een beoordeling hecht de voorzitter van het COBEX eraan op te merken dat het COBEX hierbij 
de beleidslijn hanteert dat “kale” beroepen tegen een beoordeling doorgestuurd dienen te worden aan het COBEX. Indien het 
beroepschrift tevens een verzoek inhoudt tot het aanwijzen van een nieuwe examinator (verzoek tot een “second opinion”), dan 
is de examencommissie in beginsel bevoegd daarop te beslissen. Bij onduidelijkheid omtrent de bedoelingen van de student met 
een beroepschrift, ligt het voor de hand om deze hierover eerst te horen alvorens het ‘bezwaar’ zelf in behandeling te nemen of dit 
door te sturen aan het COBEX. Daarnaast wenst de voorzitter op te merken dat het achteraf aanwijzen van een nieuwe examinator 
voor een “second opinion”2 tot onduidelijke situaties kan leiden. Immers, als de tweede beoordeling anders is dan die van de eerste 
examinator en deze blijft bij de oorspronkelijke beoordeling, dan zijn er op voorhand geen aanknopingspunten waaruit kan worden 
afgeleid welke beoordeling voor zou moeten gaan. De voorzitter is zich bewust van de meerwaarde die het bieden van een “second 
opinion” kan hebben voor de zorgvuldigheid waarmee beoordelingen tot stand komen, de acceptatie daarvan door studenten en 
daarmee het voorkomen van beroepszaken bij het COBEX. Het vormgeven van een juiste juridische grondslag voor de “second 
opinion” verdient echter nog wel aandacht van de academies.

mr. M. Rietveld   mw. mr. M.V.B. van Overbeek
Voorzitter   Secretaris   

April 2016

2 Zoals omschreven bij de verzoeken aan de examencommissie als ‘Je wilt dat jouw toets of tentamen opnieuw wordt beoordeeld’ onder 6.1 van het  
format voor het opstellen van een onderwijs- en examenregeling (de ‘KaderOER’), waarvan als grondslag kennelijk bedoeld is artikel 7.12c lid 1 WHW.
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