Schematisch overzicht beroepsprocedure CBE
Hieronder vindt u een schematische weergave van de procedure die geldt bij het indienen van een
beroepschrift bij het CBE. Het is van belang te vermelden dat in onderstaand schema niet alle
uitzonderingen staan vermeld en dat de procedure in sommige gevallen anders kan verlopen dan
hieronder geschetst. Voor een volledige weergave van de beroepsprocedure van het CBE inclusief
uitzonderingen verwijzen wij u naar het EUR-reglement van orde van het College van Beroep voor de
Examens 2022.
Beroep kan worden ingesteld door (toekomstige/voormalige) studenten en extranei. De persoon die
beroep instelt noemen we hieronder betrokenne.

Bestreden
beslissing
ontvangen

Binnen 6 weken
na ontvangst:
beroep indienen
bij het CBE

CBE zendt
beroepschrift
aan verweerder

• Voorbeelden van beslisisngen waartegen beroep kan worden ingesteld (artikel 7.61 WHW):
• Negatief bindend studieadvies
• Beslissingen over afsluitende tentamens
• Besluiten over toelating tot examens
• Beslissingen over nadere vooropleidingseisen
• Beslissingen van examencommissies en examinatoren

• Het beroepschrift moet het volgende bevatten (artikel 4.1 lid 3 Reglement van Orde van het CBE):
• Naam, studentnummer, adres, e-mail en telefoonnummer van betrokkene;
• Dagtekening;
• Omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• Afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht;
• Gronden van het beroep

• CBE nodigt verweerder uit om in overleg met betrokkene binnen drie weken na het doorzenden van het beroepschrift te proberen een
minnelijke schikking te bereiken (artikel 4.7 Reglement van Orde van het CBE).
• Indien partijen tot een schikking komen wordt het beroep ingetrokken door betrokkene.
• Indien partijen niet tot een schikking komen wordt het beroep door het CBE in behandeling genomen.

• Verweerder dient verweerschrift in binnen drie weken na ontvangst van het beroepschrift (artikel 4.14 Reglement van Orde van het CBE).
• CBE zendt verweerschrift door aan betrokkene.

Geen schikking
bereikt?

• Partijen worden schriftelijk opgeroepen om op de hoorzitting te verschijnen (artikel 4.15 Reglement van Orde van het CBE).
• Het streven is om binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een zitting te plannen. Op de website is weergegeven op welke
data het CBE zitting houdt.

CBE stelt datum
hoorzitting vast

• Het beroep wordt behandeld ter openbare hoorzitting, waarbij partijen in elkaars aanwezigheid gehoord worden (artikel 4.16 Reglement van
Orde van het CBE).

Behandeling beroep
tijdens hoorzitting

• De termijn voor het doen van uitsrpaak is tien weken, gerekend vanaf de dag nadat de termijn voor het indienen van het beroepschrift is
verstreken. (artikel 4.9 Reglement van Orde van het CBE).
• Het streven is dat het CBE binnen drie weken na de hoorzitting uitspraak doet.

CBE doet uitspraak

