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REGLEMENT VAN ORDE VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE 
EXAMENS VAN TILBURG UNIVERSITY. 
 

als bedoeld in artikel 7.62 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

(WHW)`. 

Algemeen  

Artikel 1.  Begripsbepaling  

In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. de wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; 

2. het college: het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University, als bedoeld in 

artikel 7.60 van de wet; 

3. de voorzitter: de voorzitter van het college; 

4. de examencommissie: de examencommissie, als bedoeld in artikel 7.12 van de wet; 

5. de appellant: de indiener van een beroep bij het college; 

6. de verweerder: degene die het bestreden besluit heeft genomen (zoals de 

examencommissie, de examinator of de decaan);  

7. het College van Bestuur: het instellingsbestuur van Tilburg University, als bedoeld in artikel 

1.1 onderdeel y van de wet. 

 

College  

Artikel 2.  Omvang en samenstelling college  

1. Het college bestaat per te behandelen zaak uit drie of vijf leden. Tot de leden behoren de 

voorzitter en de plaatsvervangend(e) voorzitter(s). De samenstelling van de kamer wordt 

door de voorzitter en de secretaris vastgesteld.   

 

2. Buiten de voorzitter bestaat het college voor tenminste de helft uit docenten, 

onderscheidenlijk leden van de wetenschappelijke staf. De andere helft wordt benoemd uit 

de geleding van de bij Tilburg University ingeschreven studenten.  

 

Artikel 3.  Benoeming en ontslag collegeleden  

1. De voorzitter, de plaatsvervangend(e) voorzitter(s), de overige leden en de eventuele 

plaatsvervangende leden worden door het College van Bestuur benoemd voor een termijn 

van vijf jaar, of indien het studenten betreft, voor een termijn van twee jaar. Zij zijn opnieuw 

benoembaar. 

2. De leden en de plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het College van Bestuur 

of de Inspectie als bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht. 

3. De voorzitter en de plaatsvervangend(e) voorzitter(s) moeten voldoen aan de vereisten voor 

benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar, als bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie 

rechterlijke ambtenaren. 

4. Aan de leden en plaatsvervangende leden wordt ontslag verleend in de gevallen als bedoeld 

in artikel 7:60, zesde lid, van de wet. Naast de in artikel 7:60, zesde lid, van de wet bedoelde 

gevallen, worden de leden en plaatsvervangende leden voorts door het College van Bestuur 
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ontslagen indien zij hebben opgehouden de hoedanigheid te bezitten op grond waarvan zij 

zijn benoemd als lid of plaatsvervangend lid van het college.  

 

Artikel 4. Secretaris 

1. Het college wordt bijgestaan door één of meer secretaris(sen) die door de secretaris van 

Tilburg University wordt/worden aangewezen.  

2. De secretaris(sen) nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden de aanwijzingen van de 

voorzitter van het college in acht.  

Minnelijke schikking 

Artikel 5.  Minnelijke schikking 

1. Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het college het beroepschrift aan het 

orgaan waartegen het beroep is gericht, met uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te 

gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. 

2. Ingeval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, geschiedt de in lid 1 

bedoelde toezending aan de desbetreffende examencommissie. 

3. Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht, lid is van de examencommissie, neemt 

hij geen deel aan de beraadslaging. 

4. Het desbetreffende orgaan deelt binnen drie weken na ontvangst van het beroep aan het 

college van beroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, mede 

tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. 

5. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het 

college in behandeling genomen. 

Artikel 6.  Achterwege blijven van een poging tot minnelijke schikking  

1. De voorzitter van het college kan besluiten dat een poging om tot een minnelijke schikking te 

komen achterwege kan worden gelaten, indien naar zijn oordeel het beroep kennelijk 

ongegrond of kennelijk niet ontvankelijk is dan wel dat een dergelijke poging naar zijn 

oordeel niet zal kunnen bijdragen aan de beslechting van het geschil, dan wel tot 

onevenredig nadeel van appellant zal leiden.  

2. Indien een poging tot minnelijke schikking achterwege kan blijven, zendt de secretaris 

onverwijld een afschrift van het beroepschrift aan verweerder, met het verzoek om binnen de 

daartoe gestelde termijn de op het beroep betrekking hebbende stukken en een 

verweerschrift bij het college in te dienen.  

3. Indien het bestreden besluit is gebaseerd op een beslissing van een examinator, geschiedt 

de in het vorige lid bedoelde toezending aan de desbetreffende examencommissie.  

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden  

In gevallen waarin dit reglement niet of niet duidelijk voorziet, beslist de voorzitter van het 

college.  

Artikel 8.  Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 15 december 2021.  

Vastgesteld door het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University na verkregen 

instemming van het College van Bestuur op 14 december 2021. 


