
  

 
           

 
   

 
  

                
                  

                 
           

 
  

                
                

              
                  
                

              
             

             
                     

               
                

                 
            

                
               

          
 

       
                 

             
                 

                  
         

                 
        

            
              

             
               

                 
         

                 
              
                  
                 

                    
             

  
 

    
                    

             
              

                 
              

            
 

  
                

             
                  

          
 
 
 

Toelichting beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) 

Website: https://www.uu.nl/cbe 

Ontvangst beroep 
Na ontvangst van uw beroep wordt eerst gekeken of uw beroep compleet is. Dit houdt in: 
voorzien van uitleg waarom u het niet eens bent met het besluit, of het besluit aanwezig is. Als 
het beroep niet compleet is, vragen we u om nadere informatie. Als het beroep niet tijdig is 
ingediend, kan het zijn dat we nog vragen hierover stellen. 

Minnelijke schikkingspoging 
Zodra blijkt dat het beroep compleet is, zenden wij het beroep per mail, zoals voorgeschreven in 
de wet naar de voorzitter van de examencommissie, of bij een beroep over toelating tot een 
masteropleiding naar de toelatingscommissie, en bij een beoordeling in cc aan de examinator. 
In dit mailbericht vragen wij om in overleg met u na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk 
is. Deze poging is wettelijk verplicht. De bedoeling hiervan is dat partijen eerst met elkaar van 
gedachten wisselen over het beroepschrift en dat niet direct de formele procedure wordt gestart. 
Volgens jurisprudentie valt een overleg voorafgaand aan een beroep niet onder een poging 
minnelijke schikking. Een poging tot minnelijke schikking bestaat vaak uit een overleg tussen 
beide partijen, en dit leidt vaak tot een schikking in de brede zin van het woord. Het is niet zo dat 
deze poging een verplichting inhoudt om een ander besluit te nemen. De uitkomst varieert van 
extra uitleg over het besluit aan de student waarna de student het beroep intrekt, tot honorering 
van het beroep na uitleg van de student. Soms komen partijen iets heel anders overeen, zoals dat 
een andere beoordelaar wordt ingeschakeld, of een extra reparatiekans wordt geboden. 
Als een van de partijen echt meent dat de poging minnelijke schikking in de hierboven uitgelegde 
brede zin van het woord, overduidelijk zinloos is, dan kan er een onderbouwd verzoek worden 
ingediend bij de voorzitter CBE om dit over te slaan. 

Het horen van partijen door het CBE 
Indien een beroep niet binnen 6 weken na verzending van het besluit is ingediend, zal het College 
zich na de poging tot minnelijke schikking, eerst beraden of de termijnoverschrijding (mogelijk) 
verschoonbaar is. Als blijkt dat er zonder twijfel geen geldige reden is voor het te laat indienen 
van het beroep, dan kan het College besluiten af te zien van het horen en direct uitspraak te 
doen. Het beroep wordt dan niet inhoudelijk beoordeeld. 
Als een beroep tijdig is ingediend en er is geen minnelijke schikking bereikt, dan ontvangt het CBE 
van de betreffende examencommissie/toelatingscommissie/examinator binnen 3 weken na 
doorzending van het beroep, een verweerschrift, verslag van de minnelijke schikkingspoging en 
alle stukken en regelgeving die van belang zijn geweest voor de beslissing. Vervolgens worden 
beide partijen uitgenodigd voor een hoorzitting. Via bovengenoemde website kunt u de geplande 
zittingsdagen vinden. Dit is enigszins onder voorbehoud, want het komt voor dat de zitting moet 
worden verzet naar een andere datum. Aangezien de leden van het CBE drukbezet zijn, is het niet 
mogelijk om zelf een gewenste datum aan te geven. 
Tijdens de zitting wordt eerst aan de student het woord gegeven om toe te lichten waarom de 
student het niet eens is met het verweerschrift, vervolgens verweerder en daarna worden er 
vragen gesteld door de leden van het CBE. Het is niet nodig om zaken te herhalen die reeds 
blijken uit de stukken. U kunt zich laten bijstaan door een raadsman of iemand uit uw omgeving. 
Dat dient u zelf te regelen. Ook kunt u zich, als u plotseling verhinderd bent om zelf op de zitting 
te verschijnen, door iemand anders laten vertegenwoordigen en u kunt getuigen en deskundigen 
meebrengen. 

Bevoegdheid CBE: beoordeling/toelating masteropleiding 
Het is goed om te beseffen dat het CBE niet de kennis in huis heeft om een gemaakt tentamen of 
toetsopdracht inhoudelijk te beoordelen, daargelaten zaken die zelfs voor een leek duidelijk zijn. 
Het CBE beoordeelt dan of de bestreden beoordeling in redelijkheid tot stand is gekomen. 
Concreet betekent dit dat het CBE kijkt of alle geldende regels goed zijn toegepast en of de 
examinator zijn beoordeling heeft uitgelegd en de argumenten van de student voldoende aan bod 
zijn gekomen. Dit geldt ook voor een selectie voor een masteropleiding. 

Uitspraak CBE 
De leden CBE overleggen na de geplande zitting en in de meeste gevallen wordt de uiteindelijke 
beslissing over het beroep dezelfde middag nog bekend gemaakt (gegrond of ongegrond). Daarna 
wordt de uitspraak opgesteld en binnen 3 of 4 weken per mail toegezonden. Enige tijd later zal de 
uitspraak geanonimiseerd op de webpagina van het CBE worden geplaatst. 

https://www.uu.nl/cbe



