Commissie van Beroep voor de Examens / College van Beroep voor de
Examens
Artikel 7.5.1, lid 1 van de WEB stelt dat elke (examen)instelling een commissie van beroep voor de
examens dient te hebben. Artikel 7.60, lid 1 van de WHW stelt dat elke instelling voor hoger onderwijs
een college van beroep voor de examens dient te hebben. Zowel de commissie van beroep voor de
examens als het college van beroep voor de examens worden hierna afgekort tot CvBE.
Taken CvBE
- Oordelen over beslissingen van de examencommissie of van examinatoren (art. 7.5.2, lid 1, WEB);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen inzake uitsluiting van een deelnemer tot verdere deelname aan
de opleiding als gevolg van een afwijzing gebaseerd op de studieresultaten van de deelnemer in de
propedeutische fase van de opleiding (art. 7.61, lid 1a, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen of een eerder afgewezen deelnemer, op basis van diens
studieresultaten in de propedeutische fase van de opleiding, zich opnieuw mag inschrijven voor de
betreffende opleiding (art. 7.61, lid 1a, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen of een deelnemer slechts toegang heeft tot een of meer aan te
geven afstudeerrichtingen indien een bacheloropleiding na de propedeutische fase meer dan een
afstudeerrichting omvat (art. 7.61, lid 1a, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen inzake vaststelling van het aantal behaalde studiepunten,
alsmede beslissen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen (art. 7.61,
lid 1b, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen inzake de omvang van de vrijstelling (art. 7.61, lid 1c, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op
grond van het bepaalde bij of krachtens titel 2 (Vooropleidingseisen en toelatingseisen) van dit
hoofdstuk (Onderwijs), met het oog op de toelating tot examens (art. 7.61, lid 1d, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen genomen op grond van aanvullend onderzoek (art. 7.61, lid 1e,
WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen van examencommissies en examinatoren (art. 7.61, lid 1f,
WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid van de
WHW (vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek, vrijstellingscommissie) (art. 7.61, lid 1g, WHW);
- Bevoegd ten aanzien van beslissingen, genomen op grond van de artikel 7.30a van de WHW
(toelatingseisen aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs) en 7.30b van de
WHW (toelatingseisen overige masteropleidingen) met het oog op de toelating tot de in dat artikel
bedoelde opleidingen (art. 7.61, lid 1h, WHW).
Benoeming van de commissieleden
1.
WEB: De CvBE bestaat uit een even aantal gewone leden en evenveel plaatsvervangende leden,
een voorzitter, tevens lid, en een plaatsvervangend voorzitter (art. 7.5.1, lid 2, WEB).
WHW: Het CvBE heeft drie of vijf leden. Het aantal plaatsvervangende leden is niet groter dan het
aantal leden. Het CvBE houdt voltallig zitting (art. 7.60, lid 2, WHW).
2.

WEB: De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en plaatsvervangende
leden worden door het bevoegd gezag benoemd voor een termijn van ten minste drie (3) en ten
hoogste vijf (5) jaren. Zij zijn opnieuw benoembaar. De leden en de plaatsvervangende leden
maken geen deel uit van het bevoegd gezag, van de inspectie, van een examencommissie of
examinator tegen wie beroep kan worden ingesteld, nog zijn zij belast met de beoordeling van
de beroepspraktijkvorming (art. 7.5.1, lid 3, WEB).
WHW: De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden en de eventuele
plaatsvervangende leden worden door het instellingsbestuur benoemd voor een termijn van ten
minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) jaren of, voorzover het studenten betreft, voor een termijn
van ten minste een (1) en ten hoogste twee (2) jaar. De leden en plaatsvervangende leden maken
geen deel uit van het instellingsbestuur of van de inspectie. Buiten de voorzitter bestaat het
college voor ten minste de helft uit docenten, onderscheidenlijk leden van de wetenschappelijke
staf (art. 7.60, lid 4, WHW).
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De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter moeten voldoen aan de vereisten voor
benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren (art. 7.60, lid 5, WHW):
1. Tot rechterlijk ambtenaar of rechterlijk ambtenaar in opleiding kan worden benoemd degene:
a. aan wie op grond van het met goed gevolg afleggen van een afsluitend examen van een
opleiding in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van het recht door een
universiteit dan wel de Open Universiteit als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek, de graad Bachelor op het gebied van het recht en tevens de
graad van Master op het gebied van het recht is verleend;
b. die op grond van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen van een
opleiding op het gebied van het recht aan een universiteit dan wel de Open Universiteit als
bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het recht om
de titel meester te voeren heeft verkregen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen graden, verleend door een universiteit, de Open
Universiteit of een hogeschool als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, of daaraan gelijkwaardige getuigschriften worden aangewezen die voor de
toepasselijkheid van het eerste lid, onderdeel a, gelijk worden gesteld aan de in dat lid bedoelde
graad Bachelor op het gebied van het recht.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorts nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de beroepsvereisten voor de rechterlijke ambtenaren, bedoeld in artikel 1,
onderdeel b, onder 1° tot en met 7° en 9°, van de Wet op de rechterlijke organisatie, en de
rechterlijke ambtenaren in opleiding.
4. Aan de bij of krachtens het eerste tot en met derde lid gestelde beroepsvereisten wordt tevens
voldaan indien de betrokkene beschikt over een ten aanzien van het door hem uit te oefenen
beroep verleende erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene
wet erkenning EG-beroepskwalificaties.
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Samenstelling van CvBE
Voor de samenstelling zie het hoofdstuk Organogram en wie=wie.
Besluitvorming
Bij de besluitvorming binnen CvBE wordt gestreefd naar consensus.
In gevallen waarin geen consensus bereikt wordt, worden besluiten genomen met een meerderheid van
de stemmen.
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
Besluiten kunnen worden genomen bij een voltallige zitting van het CvBE.
Aftreden
Het lidmaatschap van CvBE eindigt:
1. Op eigen verzoek;
2. Bij het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar. Het ontslag wordt dan verleend met ingang van de
eerstvolgende maand;
3. Indien het lid uit hoofde van ziekte of gebreken ongeschikt is geworden om zijn functie te vervullen;
4. Indien het lid bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf wordt veroordeeld.
Indien beëindiging van het lidmaatschap op grond van het vermelde onder 3. en 4. plaatsvindt, wordt het
betreffende lid hiervan door het bevoegd gezag op de hoogte gesteld en in de gelegenheid gesteld zich
ter zake te doen (art. 7.5.1, lid 4, WEB; art. 7.60, lid 6, WHW).

OER Inst 04.05 - Examinering en Diplomering College van Beroep voor de Examens 20201213

Page 3 of 3

