Datum vaststelling door het bevoegde gezag van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK): 14 juli 1994.
Datum inwerkingtreding bij AHK: 15 juli 1994.
Herziening van de artikelen 2, 3, 10.3, 11 en 12.1 vastgesteld op 6 juli 2011
en in werking getreden op 8 juli 2011.

REGLEMENT VAN ORDE
van het gezamenlijke

College van Beroep voor de Examens
van de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
als bedoeld in artikel 7.62 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek

1.

Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a.
de Wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
b.
het college van beroep voor de examens: het college van beroep voor de examens
ex artikel 7.60 van de Wet
c.
de instellingen: de Gerrit Rietveld Academie en de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten
d.
het bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Gerrit Rietveld Academie
onderscheidenlijk van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
e.
de inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht
f.
student: studenten, extraneï en auditoren als bedoeld in titel 3 van hoofdstuk 7 (artt.
7.32 e.v.) van de Wet

2.

Het college van beroep

Artikel 2
Vestiging
Het college van beroep is gevestigd in de Gerrit Rietveld Academie aan de Fred
Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam. De kamer ten behoeve van de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten als bedoeld in artikel 8 van dit reglement is gevestigd aan
Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam.

Artikel 3
Bevoegdheden
Het college van beroep oordeelt voor zover niet krachtens artikel 7.66 dan wel artikel 7.68
van de Wet beroep openstaat, uitsluitend over het beroep ingesteld tegen:
a.
beslissingen tot afwijzing als bedoeld in artikel 7.8b. derde en vijfde lid, en 7.9,
eerste lid lid van de Wet,
b.
beslissingen inzake vaststelling van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld
in artikel 7.9a van de Wet, alsmede beslissingen inzake het met goed gevolg
hebben afgelegd van het afsluitend examen, bedoeld in art. 7.9d,
c.
beslissingen niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van
het bepaalde bij of krachtens titel 2 (vooropleidingseisen) van hoofdstuk 7 van de
Wet, met het oog op de toelating tot examens,
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d.
e.
f.
g.

beslissingen genomen op grond artikel 7.28, vierde lid,
beslissingen van examencommissies en examinatoren.
beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid, en
beslissingen genomen op grond van artikel 7.30b.

Artikel 4
Leden en plaatsvervangende leden
1.
Het college van beroep bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangende leden, die
allen worden benoemd door het bevoegd gezag. Zij maken geen deel uit van het
bevoegd gezag of van de inspectie.
2.
Het bevoegd gezag van de Gerrit Rietveld Academie benoemt de leden van de
kamer ex artikel 8 van dit reglement, belast met de behandeling van beroepschriften
afkomstig van studenten, extraneï en auditoren van de Gerrit Rietveld Academie.
Het bevoegd gezag van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten benoemt de
leden van de kamer ex artikel 8 van dit reglement, belast met de behandeling van
beroepschriften afkomstig van studenten, extraneï en auditoren van de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
3.
De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het college van beroep
voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid tot rechter van een
arrondissementsrechtbank, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie.
4.
Bij toegestane wraking, verschoning of bij verhindering van een of meerdere leden
draagt de voorzitter terstond zorg voor vervanging.

Artikel 5
Benoeming
1.
De benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het college van
beroep geschiedt voor een termijn van ten minste drie jaren en ten hoogste vijf
jaren, of, voor zover het studenten betreft, voor een termijn van ten minste een jaar
en ten hoogste twee jaren. Zij zijn opnieuw benoembaar.
2.
Op eigen verzoek wordt aan de leden en de plaatsvervangende leden van het
college van beroep ontslag verleend. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig
jaar wordt hun ontslag verleend met ingang van de eerste dag van de volgende
maand. 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. Alvorens het ontslag op
grond van de in de voorgaande volzin bepaalde wordt verleend, wordt de
betrokkene van het voornemen tot ontslag in kennis gesteld en wordt hem de
gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen.
3.
Leden en plaatsvervangende leden, waaronder niet begrepen de voorzitter en
plaatsvervangende voorzitter, worden voorts ontslagen indien zij hebben
opgehouden de hoedanigheid te bezitten die de grond is geweest voor hun
benoeming als lid of plaatsvervangend lid van het college van beroep.

Artikel 6
Honorering
1.
De voorzitter wordt gehonoreerd op basis van een met het bevoegd gezag
overeengekomen declaratietarief.
2.
Aan de andere leden en plaatsvervangende leden die niet in dienst zijn bij een van
de instellingen, wordt voor het bijwonen van de zitting van het college van beroep
ter behandeling van een beroep een nader vast te stellen vergoeding toegekend.

Artikel 7
Secretaris
Het college van beroep wordt bijgestaan door een secretaris die door het bevoegd gezag
wordt aangewezen. Aan de secretaris kan het bevoegd gezag een of meer medewerkers
toevoegen.
Artikel 8
Kamers
1.
Het gezamenlijke college van beroep van de Gerrit Rietveld Academie en de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is verdeeld in twee kamers. Eén kamer
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2.
3.

4.
5.

behandelt de beroepschriften die betrekking hebben op de Gerrit Rietveld
Academie, de andere kamer behandelt de beroepschriften die betrekking hebben
op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.
Elke kamer heeft drie leden. Een kamer houdt voltallig zitting.
Een kamer staat onder leiding van de voorzitter, of bij diens ontstentenis de
plaatsvervangend voorzitter of een daartoe door het bevoegd gezag aan te wijzen
lid van het college van beroep.
Het aantal plaatsvervangende leden per kamer is gelijk aan dat van het aantal
leden.
Buiten de voorzitter bestaat het college voor ten minste de helft uit docenten.

Artikel 9
Bevoegdheden kamers
De desbetreffende kamer en haar voorzitter treden voor de toepassing van de artikelen 13
t/m 22 in de plaats van onderscheidenlijk het college van beroep en de voorzitter van het
college van beroep.

3.

Het beroep

Artikel 10
Het instellen van beroep
1.
Het beroep kan worden ingesteld door de belanghebbende.
2.
Het beroep kan worden ingesteld ter zake dat:
a. de beslissing in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift,
b. de instelling dan wel een orgaan daarvan bij het nemen van de beslissing van
zijn bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt dan tot de
doeleinden waartoe die bevoegdheid is gegeven,
c. de instelling dan wel een orgaan daarvan bij afweging van de betrokken
belangen niet in redelijkheid tot de beslissing had 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 zes
weken na toezending van de beslissing aan de appellant.

Artikel 11
Indiening beroepschrift
Het beroepschrift wordt ingediend bij het college van beroep domicilie houdend ter plaatse
waar de bevoegde kamer zetelt.
Het beroepschrift moet worden geadresseerd aan het college van beroep. Het postadres is
gelijk aan het postadres van de secretaris van het College van Bestuur.

Artikel 12
Minnelijke schikking
1.
Alvorens het beroep in behandeling te nemen, zendt het college van beroep het
beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met uitnodiging om in
overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien
het beroep is gericht tegen een beschikking van een examinator, geschiedt de in de
eerste volzin bedoelde toezending aan de desbetreffende examencommissie.
Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht, lid is van de
examencommissie, neemt hij geen deel aan de beraadslaging.
2.
Het in het eerste lid bedoelde orgaan deelt alsdan binnen drie weken aan het
college van beroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende
stukken, mede tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. Is een minnelijke
schikking niet mogelijk gebleken, dan 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 van beroep is ontvangen.
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
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oordeel een 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 dient te worden ingediend.

Artikel 13
Schriftelijke voorbereiding van behandeling ter zitting
1.
Ingeval een minnelijke schikking als bedoeld in artikel 12 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, voor 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 nadere memorie op het
verweerschrift wenst in te dienen, onderscheidenlijk de desbetreffende persoon of
personen dan wel het desbetreffende orgaan te kennen geeft op deze memorie te
willen antwoorden met een memorie naar aanleiding van de nadere memorie, 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 nadere memorie onderscheidenlijk de memorie naar aanleiding van de
nadere memorie 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 de secretaris van 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.
Artikel 14
Vaststelling plaats en tijdstip behandeling van het beroep
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.
Aan partijen wordt daarvan tijdig kennis gegeven.
2.
Het college van beroep kan uit eigen beweging de door hem nodig geachte
inlichtingen inwinnen en op het geding betrekking hebbende stukken opvragen.

Artikel 15
Wraking en verschoning
1.
Voor de behandeling ter zitting kan elk van de zittende leden van het college van
beroep door een of meer van de 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
zodanige feiten of omstandigheden een lid zich verschonen.
2.
De andere zittende leden van het college van beroep beslissen zo spoedig mogelijk
of de wraking dan wel verschoning wordt toegestaan. Bij staking van de stemmen is
het verzoek toegestaan.

Artikel 16

Vervanging en bijstand ter zitting; getuigen en deskundigen

Het college van beroep kan ambtshalve of op verzoek van partijen getuigen en deskundigen
oproepen.

Artikel 17
Behandeling ter zitting
1.
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.
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2.

Het college van beroep doet uitspraak binnen tien weken na ontvangst van het
beroepschrift. De voorzitter van het college van beroep doet daarvan mededeling
voordat de behandeling ter zitting is gesloten.

Artikel 18
Beraadslaging en wijze van beslissen
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 is 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.

Artikel 19
Beslissing
1.
Indien het college van beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing
geheel of gedeeltelijk. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is
geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het tentamen, het examen,
het toelatingsonderzoek of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen
onder door het college van beroep te stellen voorwaarden.
2.
Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig opnieuw
in de zaak met inachtneming van de uitspraak van het college van beroep. Het
college kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen.

Artikel 20
Uitspraak
1.
De uitspraken van het college van beroep zijn gedagtekend en houden in:
a.
namen en woonplaatsen van de partijen en de namen van de gemachtigden;
b.
de gronden, waarop de uitspraak berust;
c.
een beslissing, en
d.
de namen van de leden van het college van beroep die de uitspraak hebben
gewezen.
2.
De uitspraak, die door de voorzitter van het college van beroep alsmede door de
secretaris wordt getekend, wordt in afschrift bij aangetekend schrijven toegezonden
aan partijen en het bevoegd gezag. Zij wordt ter inzage gelegd van
belangstellenden. In het laatste geval kan de voorzitter bepalen dat de namen van
de partijen en anderen in het afschrift worden weggelaten.

4.

Voorlopige voorziening

Artikel 21
Verzoek om voorlopige voorziening
1.
In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij
voorraad vordert, kan deze bij met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting
van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de voorzitter van het college van beroep een
voorlopige voorziening vragen.
2.
De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan dan wel de
desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.

Artikel 22
Behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening
1.
De voorzitter van het college van beroep beslist op het verzoek bedoeld in artikel
21.
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 verzoek zal plaatsvinden. Aan partijen wordt
daarvan tijdig schriftelijk mededeling gedaan.
3.
De artikelen 13, eerste en derde lid, 14, 16, 17, 20, eerste lid onder a, b en c, en
tweede lid, en artikel 26 zijn van overeenkomstige toepassing op het verzoek om
voorlopige voorziening.
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Artikel 23
Opheffing of wijziging voorlopige voorziening
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 16, 17 en 20, eerste lid onder a, b en c, en tweede lid, zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 24
Vervallen voorlopige voorziening
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
vastgesteld.

5.

Herziening van uitspraken

Artikel 25
Herziening van uitspraken
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 paragraaf 3 en 4, voor zoveel nodig, van
overeenkomstige toepassing.

6.

Inlichtingenplicht

Artikel 26
Inlichtingenplicht
De organen en personeelsleden alsmede de examinatoren van de instelling verstrekken
aan het college van beroep de gegevens die dit college voor de uitvoering van zijn taak
nodig oordeelt.

7.

Slotbepalingen

Artikel 27
Onvoorziene gevallen en inwerkingtreding
1.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van het college
van beroep, zo nodig na overleg met de overige leden.
2.
Dit reglement treedt in werking daags na vaststelling ervan door het bevoegd gezag
van de instelling.

=============================================
Vastgesteld dd. 14 juli 1994 door het bevoegd gezag van de Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten. Herziening vastgesteld op 6 juli 2011.
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