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Artikel 1.  Begripsbepalingen  
In dit reglement wordt verstaan onder:  
a. WEB: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs; 
b.. Commissie of commissie van beroep: de Commissie van Beroep voor de Examens 

als bedoeld in artikel 7.5.1 van de WEB;  
c. Instelling: de Stichting STC Group;   
d. College van Bestuur: het College van bestuur van de Stichting STC Group, tevens 

het bevoegd gezag als bedoeld in de WEB; 
e. Indiener: een student of examendeelnemer die een beroep instelt of voorlopige 

voorziening vraagt;   
f. Gedaagde: degene of het orgaan tegen wiens beslissing het beroep zich richt; 
g. Student: een student die is ingeschreven bij de instelling voor een opleiding;  
h. Studieadvies: een studieadvies als bedoeld in artikel 8.1.7a, lid 1, van de WEB; 
i. Beroepschrift: document opgesteld door of namens de indiener waarin een besluit 

op bezwaar van de examencommissie dan wel een gegeven studieadvies wordt 
aangevochten. Een via digitale middelen ingediend beroep geldt als beroepschrift 
indien dit van vergelijkbare kwaliteit is als een schriftelijk stuk indien de ontvangst 
door de secretaris is bevestigd aan de indiener; 

j. Verweerschrift: document, al dan niet met bijlagen, waarin de gedaagde zijn reactie 
op het beroep geeft.  

  
Waar in dit reglement ‘hij’ staat, wordt daarmee tevens 'zij' bedoeld. 
  
Artikel 2.  Commissie van Beroep Examens, instelling en bevoegdheid   
1. Er is een Commissie van Beroep Examens.  
 
2. De commissie oordeelt in beroep over: 
- beslissingen van een examencommissie op bezwaar en 
- studieadviezen waartegen beroep is aangetekend.   
 
3. Het niet-beslissen op bezwaar door een examencommissie binnen de wettelijke 

termijn wordt geacht een afwijzende beslissing te zijn.   
  
4. De commissie kan voorstellen doen tot wijziging van dit reglement.  
 
5.  Onverminderd toepassing van de Onderwijs en Examenregeling en WEB kan de 

commissie haar werkwijze regelen in een huishoudelijk reglement.   
  
Artikel 3.  Samenstelling van de Commissie van Beroep  
1. De commissie bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel 

plaatsvervangende leden, een voorzitter, tevens lid, en een plaatsvervangend 
voorzitter. 
Deze personen worden allen in de desbetreffende hoedanigheid benoemd door het 
College van Bestuur.  
De commissie wordt ondersteund door een secretaris. 

 
2. De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie maken geen deel uit 

van het bevoegd gezag, het Managementteam MBO of van de onderwijsinspectie.   
  
3. Het College van Bestuur draagt zorg voor een deskundige samenstelling van de 

commissie. De deskundigheid heeft betrekking op regeltechnische kennis, dan wel 
examen-technische competenties van de individuele leden.  



 

  

  
Artikel 4.  Zittingsduur en einde lidmaatschap  
1. Benoeming van leden en plaatsvervangende leden geschiedt voor een termijn van 

minimaal drie jaar en maximaal vijf jaar, waarna zij terstond herbenoembaar zijn. 
De commissie kan, in het belang van de continuïteit een rooster voor aftreden 
vaststellen. 

  
2. Beëindiging van het lidmaatschap wordt verleend op eigen verzoek, alsdan met 

ingang van de eerstvolgende maand.  
 
3. Het lidmaatschap eindigt tevens, indien uit hoofde van ziekte of gebrek 

ongeschiktheid om de functie te vervullen is ontstaan, alsook indien bij 
onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak, veroordeling wegens misdrijf heeft 
plaatsgevonden. In beide gevallen wordt betrokkene hiervan tevoren in kennis 
gesteld en wordt hem de gelegenheid geboden zich ter zake te doen horen.  

  
4. Het College van Bestuur kan om dringende redenen het lidmaatschap van een of 

meerdere door haar voorgedragen leden beëindigen.  
  
Artikel 5.  Aanvulling van beroepschrift  
De secretaris van de Commissie stelt de indiener in kennis van eventuele verzuimen in of 
bij het ingediende beroepschrift en nodigt hem uit deze binnen een door de secretaris te 
stellen termijn te herstellen. De secretaris stelt de indiener daarbij op de hoogte dat het 
niet naar behoren aanvullen van het beroepschrift kan leiden tot niet-ontvankelijkheid of 
ongegrondverklaring van het beroep.  
  
Artikel 6.  Toetsing van het beroep  
1. De Commissie van beroep toetst of de indiener door de aangevochten beslissing 

rechtstreeks in zijn belang is getroffen op grond van:  
a. strijdigheid van de beslissing met enig algemeen verbindend voorschrift,  
b. misbruik van bevoegdheden bij het nemen van de beslissing,  
c. strijdigheid van de beslissing met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn 

levend beginsel van behoorlijk bestuur.  
 

In het bijzonder wordt getoetst of de indiener rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen:  

- omdat de examinering niet conform de vooraf gestelde regels heeft plaatsgevonden 
zoals vervat in onder meer de Onderwijs- en Examen Regeling(OER),  

- omdat de examinering niet heeft voldaan aan de daarvoor geldende regels van 
kwaliteit en validiteit, 

- omdat de behandeling tijdens het examen onzorgvuldig of onredelijk te achten is,  
- omdat het examen heeft plaatsgevonden onder omstandigheden, die onredelijk 

belemmerend te achten zijn. 
 
2. In geval van beroep tegen een studieadvies toetst de commissie met name of: 
- het advies gerechtvaardigd is vanwege gebreken in de studievorderingen dan wel 

andere factoren die het vooruitzicht op voltooiing van de opleiding binnen redelijke 
tijd in ernstige mate onwaarschijnlijk maken, 

- de aanwezigheid van persoonlijke omstandigheden die de redelijkheid en billijkheid 
van het studieadvies in belangrijke mate aantasten, 

- adequate en heldere doelen zijn gesteld tijdig voorafgaand aan het studieadvies, 



 

  

- de indiener adequaat is gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet behalen van 
de gestelde doelen. 

  
3. In situaties waarin niet is voorzien, beslist de voorzitter, gehoord hebbende de 

leden van de Commissie.  
 
4. Indien het ingediende beroepsschrift bij een andere bezwaar- of beroepsinstantie 

had moeten worden ingediend, draagt de secretaris zorg voor prompte doorzending 
naar die instantie. 

 De datum van ontvangst bij de Commissie van beroep geldt in dat geval als datum 
van ontvangst bij de desbetreffende instantie.  

  
Artikel 7.  Vereenvoudigde behandeling en verzet  
1. De voorzitter van de commissie kan onmiddellijk uitspraak doen indien hij van 

oordeel is dat de Commissie kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet- 
ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is.  

 
De voorzitter van de commissie grondt de uitspraak, bedoeld in het eerste lid 
uitsluitend op de stukken die op het geding betrekking hebben. 

  
2. Tegen de uitspraak, bedoeld in het eerste lid, kan de indiener binnen twee weken 

na de dagtekening waarop de uitspraak hem is toegezonden, verzet doen bij de 
commissie.  
De eisen gesteld aan een beroepsschrift zijn van overeenkomstige toepassing op 
een verzet.  

  
3. De commissie behandelt het verzet. 
 
4. Indien de Commissie het verzet niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart, blijft de 

uitspraak waartegen verzet was gedaan in stand.  
 
5. Indien de Commissie het verzet gegrond verklaart, vervalt de uitspraak waartegen 

verzet was gedaan en wordt het onderzoek voortgezet in de stand waarin het zich 
bevond.   

  
Artikel 8.  Procedure bij volledige behandeling  
1. De commissie wordt tijdens een beroepszaak bijgestaan door de secretaris.  
 
2. De secretaris van de commissie zorgt voor het verzenden van een afschrift van het 

beroepschrift aan de desbetreffende examencommissie en, indien van toepassing, 
de examinator(en) tegen wiens beslissing het beroep is gericht. 

 
3. Binnen twee weken na ontvangst van het door de commissie toegezonden 

beroepschrift doet de gedaagde een verweerschrift toekomen aan de commissie.   
 
4. De voorzitter van de commissie kan op tijdig verzoek van de gedaagde de termijn 

voor verweer in uitzonderlijke gevallen verlengen tot een door hem te bepalen 
datum. 

  
5. Na ontvangst van het verweerschrift zendt de secretaris van de commissie afschrift 

daarvan aan de indiener en/of diens vertegenwoordiger. Bij minderjarigheid van de 



 

  

indiener wordt in ieder geval een afschrift van het verweerschrift aan de wettelijk 
vertegenwoordiger toegezonden.  

  
6. De voorzitter stelt vast of de behandeling mondeling dan wel schriftelijk geschiedt, 

onverminderd het recht van de indiener om te worden gehoord. 
 
7. De secretaris regelt de plaats, de dag en het uur waarop de zaak wordt behandeld.  
 
8. Indien tot een mondelinge behandeling is besloten, roept de secretaris de partijen 

op om ter zitting aanwezig te zijn.  
 
9. De zitting zal niet later mogen worden vastgesteld dan dertig dagen na ontvangst 

van het beroepschrift of het hersteld beroepschrift. Overschrijding van deze termijn 
dient te worden gemotiveerd en wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan 
na zorgvuldige belangenafweging.  

  
Artikel 9.  Behandeling van het beroep  
1. De betrokkene en/of diens vertegenwoordiger wordt in de gelegenheid gesteld 

gehoord te worden. Tevens hoort de Commissie van beroep al naar gelang de aard 
van het beroep: 

- de leden van de betrokken examencommissie dan wel de betrokken examinatoren 
- dan wel de personen verantwoordelijk voor het aangevochten studieadvies.  
 
2. De leden van de examencommissie en/of de examinatoren en/of de 

verantwoordelijken voor studieadviezen verstrekken aan de commissie de 
inlichtingen die zij voor de uitvoering van haar taak nodig acht.  

 
3. De commissie is gerechtigd om getuigen en deskundigen op te roepen en te horen.  
 
4. De voorzitter bepaalt de procesorde.  
 
5. De Commissie oordeelt over de redelijkheid en billijkheid van het besluit mede gelet 

op de geldende regelgeving en omstandigheden.  
  
Artikel 10.  Voorlopige voorziening  
1. Na ontvangst van een verzoek tot voorlopige voorziening bepaalt de voorzitter van 

de commissie zo spoedig mogelijk de plaats en het tijdstip waarop de behandeling 
van het verzoek zal plaatsvinden. Aan partijen wordt daarvan tijdig schriftelijk 
mededeling gedaan.   

 
2. Na partijen gehoord te hebben over het verzoek als bedoeld in het eerste lid neemt 

de voorzitter van de commissie een besluit omtrent de gevraagde voorlopige 
voorziening. Dit besluit geldt tot het beroep is afgewikkeld.  

 
Artikel 11.  De zitting  
1. De zitting van de Commissie is openbaar.  
 
2. Op verzoek van een partij, in het belang van de openbare orde of zedelijkheid of 

om gewichtige in het verslag van de zitting te vermelden redenen, kan de 
Commissie bepalen, dat de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren zal 
plaatshebben.  

 



 

  

3. Tijdens de zitting wordt aan partijen de gelegenheid gegeven hun belangen en 
standpunt in deze voor te dragen of te doen voordragen. 

 
4. Partijen worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 7 dagen voor de zitting 

kennis te nemen van en inzage te hebben in alle op het geschil betrekking 
hebbende stukken.  

  
5. De indiener kan zich laten bijstaan door een of meer derden. 

Bij minderjarigheid van de indiener wordt in ieder geval de wettelijk 
vertegenwoordiger tijdig opgeroepen.  

  
Artikel 12.  Uitspraak  
1. De Commissie van beroep stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. De 

commissie is niet lijdelijk. 
Indien het beroep een examen betreft stelt de commissie bij haar beslissing 
zonodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden 
gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen. 

 
2. Onverminderd het bepaalde in de OER dan wel WEB omtrent de termijn waarin 

uitspraak dient te worden gedaan doet de Commissie van beroep binnen tien 
werkdagen na de laatste zitting waarop de zaak is behandeld, een met redenen 
omklede uitspraak over het beroepschrift.  

 
3. De secretaris draagt zorg voor het schriftelijk berichten van de uitspraak aan de 

betrokken partijen. De uitspraak wordt ook naar de inspectie van het onderwijs en, 
al naar gelang de aard van het beroep, aan andere partijen gestuurd zoals 
gespecificeerd in artikel  7.5.2 van de WEB.   

  
4. Indien de commissie het beroep gegrond acht, vernietigt zij de beslissing geheel of 

gedeeltelijk. De Commissie van beroep is niet bevoegd in de plaats van de geheel 
of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen.  
Zij kan bepalen dat 

- opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan 
wel 

- het examen of enig onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door de 
commissie te stellen voorwaarden.  

 
5. De verweerder van wie de beslissing is vernietigd, voorziet voor zover nodig 

opnieuw in de zaak met inachtneming van de uitspraak van de commissie voor de 
examens. 
De commissie kan daarvoor in haar uitspraak een termijn of andere voorwaarden 
stellen in overeenstemming met artikel 7.5.2. lid 6 van de WEB.  

 
6. De commissie kan naar aanleiding van een beroepszaak waarin ze uitspraak heeft 

gedaan, zowel gevraagd als ongevraagd, een advies uitbrengen aan 
- het College van Bestuur en/of 
- een of meer examencommissies. 

Een dergelijk advies wordt uitgebracht teneinde het College van Bestuur in staat te 
stellen haar taken uit hoofde van artikel 1.3.6 van de WEB uit te oefenen en vormt 
geen onderdeel van de uitspraak. 
 



 

  

Artikel 13.  Herziening van uitspraak  
Ingeval van een verzoek tot herziening is het in artikel 12 bepaalde van overeenkomstige 
toepassing.  
De eisen gesteld aan een beroepschrift zijn van overeenkomstige toepassing op een 
verzoek tot herziening. 
  
Artikel 14.  Vertrouwelijkheid 
De leden betrachten vertrouwelijkheid ten aanzien van wat hun ter beschikking wordt 
gesteld voor, tijdens en na een procedure, een en ander behoudens communicatie in 
verband met kwaliteitsaudits, accreditatie, onderzoek door de Onderwijsinspectie of 
anderszins op grond van wettelijke verplichtingen.  
 
Artikel 15.  Inwerkingtreding  
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2018.  
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