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JAARVERSLAG 2019 ADVIESCOMMISSIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN VAN STUDENTEN 
 
 
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de bezwaarschriften van studenten en andere betrokkenen 
die in het kalenderjaar 2018 door het College van Bestuur zijn ontvangen. 
In het kalenderjaar 2019 heeft het College van Bestuur 197 bezwaarschriften ontvangen. In de bijgevoegde 
tabel wordt een overzicht gegeven, uitgesplitst per onderwerp. Het aantal bezwaarschriften is ten opzichte 
van 2018 gestegen (2018: 132). De stijging betreft vooral de bezwaarschriften inzake de inschrijving. 
Bezwaarschriften die rechtstreeks door de Studie- en Studentadministratie zijn ontvangen en zijn geschikt, 
zijn in dit verslag niet opgenomen. 
 
Wettelijk kader 
In artikel 7.59a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) is bepaald dat 
betrokkenen een klacht, beroep of bezwaar kunnen indienen bij een faciliteit. Aan de Vrije Universiteit is 
daarvoor het Geschillenloket ingericht. 
Onder “betrokkene” wordt verstaan: een student, een aanstaande student, een voormalig student, een 
extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalig extraneus.  
 
Tegen beslissingen van examencommissies, examinatoren, BSA-commissies en toelatingscommissies voor 
masteropleidingen kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens.  
 
Tegen beslissingen van het College van Bestuur kan bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur. 
Het kan gaan om beslissingen over de inschrijving, collegegeld, financiële ondersteuning op grond van de 
Regeling Profileringsfonds, de Faciliteitenregeling, toelating tot een bacheloropleiding op grond van andere 
diploma’s, overtreding van de huis- en orderegels en decentrale selectie bij numerus-fixusopleidingen.  
Van toepassing is de bezwaarschriftprocedure van de Vrije Universiteit. 
De bezwaarschriften worden behandeld door de Geschillenadviescommissie of door de Adviescommissie 
voor de bezwaarschriften decentrale selectie. De commissies hebben tot taak belanghebbenden te horen en 
aan het College van Bestuur advies uit te brengen over het bezwaarschrift. Vervolgens neemt het College van 
Bestuur een beslissing over het bezwaarschrift. Tegen die beslissing kan de betrokkene binnen zes weken 
beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.  
 
Samenstelling Geschillenadviescommissie 
mw. mr. C.M. Snelders   voorzitter  
mr. R.F. Hana     plaatsvervangend voorzitter  
mw. mr. drs. J.M.C. Krol    plaatsvervangend voorzitter  
mr. dr. A.J.G.M. van Montfort   plaatsvervangend voorzitter 
mr. drs. J.G. Bekker    lid  
mr. L.B. van Gulick-Sliggers   lid  
prof. mr. J. Struiksma    plaatsvervangend lid  
mw. drs. A.M. van Donk    lid, tevens secretaris 
mw. mr. M. Azmi   lid, tevens secretaris 
 
De commissie heeft in het verslagjaar 45 hoorzittingen gehouden, verspreid over 11 zittingsdagen.  
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Samenstelling Adviescommissie voor de bezwaarschriften decentrale selectie  
mw. mr. C.M. Snelders   voorzitter 
mr. drs. J.G. Bekker   lid 
mw. drs. M.A.R. Streep-Kooimans  lid (voor bezwaarschriften Geneeskunde) 
dr. B.P. Krom    lid (voor bezwaarschriften Tandheelkunde) 
dr. J.J. van der Kemp   lid (voor bezwaarschriften Criminologie) 
mw. drs. A.M. van Donk   lid, tevens secretaris  
mw. mr. M. Azmi   lid, tevens secretaris 
 
De commissie heeft in het verslagjaar 37 hoorzittingen gehouden, verspreid over 7 zittingsdagen.
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Bezwaarschriften 2019          
          

ONDERWERP AANTAL geschikt (deels) 
gegrond ongegrond ingetrokken 

opgeschort/ 
doorgezonden

/CvB niet 
bevoegd 

(kennelijk) 
niet- 

ontvankelijk 

niet 
afgehandeld 

in 2019 

Beroep 
bij CBHO  

Inschrijving            
a. in- en uitschrijving  115 86  5  10 2   9 1 1 
b. instellingscollegegeld 4   2   1 1  
c. restitutie collegegeld 2 1     1   
d. toelating, vakkenpakket 8 3  2  1 1 1  
          
Profileringsfonds 16 3 1 6 2  2 2  
          
Faciliteitenregeling 1       1  
          
Decentrale selectie          
a. Criminologie 4 2  1 1     
b. Tandheelkunde 17 1  7 8  1   
c. Geneeskunde 30 2  22 3 1 2   
          
rooster coschappen 2 2        
          
          
TOTAAL 197 100 6 50 16 2 17 6  

 


