
GEZOCHT  

 

STUDENTLEDEN VOOR HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS FONTYS 

(COBEX)  

 

In de studiejaren 2017-2018 en 2018-2019 heeft het College van beroep voor de examens (Cobex) bij 

wijze van experiment gewerkt met studentleden. In vervolg op de evaluatie na 1 jaar is besloten om 

het experiment nog 2 jaar voort te zetten.  

Iedere hogeschool heeft een onafhankelijk, door het College van Bestuur benoemd Cobex waar 
studenten bij in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van de examencommissie, van een 
examinator of tegen een bindend negatief studieadvies.  
 
Als het beroep in behandeling wordt genomen volgt een administratieve procedure, die leidt tot een 
schikking tussen student en examencommissie of tot een verweerschrift van de examencommissie. 
De student kan naar aanleiding van het verweerschrift aangeven of deze het beroep mondeling 
behandeld wil zien in een hoorzitting van het Cobex. In dat geval worden student en 
examencommissie uitgenodigd om in de zitting hun standpunt nader toe te lichten en om vragen van 
het Cobex te beantwoorden. 
 
Bij de beoordeling van het beroep toetst het Cobex “marginaal”. Dit houdt in dat het Cobex 
beoordeelt of de beslissing niet genomen is in strijd met het recht (wet- en regelgeving en algemene 
rechtsbeginselen) en of de of de examencommissie in redelijkheid tot haar beslissing is kunnen 
komen.  
Het College is niet bevoegd inhoudelijk op de zaak in te gaan. Dit houdt bijv. in dat het College nooit 
op de stoel van de examinator zal gaan zitten en bijv. een tentamen opnieuw zal beoordelen.  
 

Het College van beroep voor de examens bestaat, als het bijeenkomt voor een hoorzitting, naast de 

voorzitter (een jurist) uit nog twee leden, een docentlid en een studentlid. Per zitting wordt op basis 

van de opgegeven beschikbaarheid van de voorzitters en de leden bepaald wie er ingezet kan 

worden. Daarnaast worden er voor elke zitting twee leden gevraagd als reservelid standby te staan 

(ook een docentlid en een studentlid). Vanzelfsprekend worden docenten en studenten nooit 

ingezet als het gaat om het beroep van een student van de eigen opleiding. Het aantal zittingen 

varieert tussen 25 en 40 per kalenderjaar. 

Via deze oproep willen we geïnteresseerde studenten vragen om te solliciteren. 

Wie zoeken wij? 

Eerste- of tweedejaars studenten die ingeschreven zijn bij Fontys. Studenten worden per 1 

september 2019 benoemd voor 2 jaar. Tevoren is er een inwerkperiode (maart – mei 2019). Derde- 

en vierdejaarsstudenten kunnen uitsluitend in aanmerking komen wanneer ze nu al weten dat ze 

nog tot en met studiejaar 2020-2021 zullen studeren bij Fontys. Er kunnen in totaal maximaal 15 

studentleden benoemd worden. 

Van belang is dat je je realiseert dat studentleden niet in het Cobex zitten om de belangen van 

studenten te behartigen, maar om te oordelen over de toepassing van het recht. 

 



Wat wordt er van je gevraagd? 
 

- Belangstelling voor juridische aangelegenheden. Dit betekent uitdrukkelijk niet dat alleen 
studenten van juridische opleidingen gezocht worden.   

- Inlevingsvermogen en het vermogen om belangen af te wegen. 
- Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. 
- Het durven verwoorden (tijdens voor- en nabespreking van de hoorzitting) van een eigen 

standpunt naar aanleiding van het bestudeerde beroepsdossier en hetgeen ter zitting naar 
voren is gebracht. De bereidheid om binnen de gevraagde termijn en adequaat te reageren 
op voorgestelde data en het concept oordeel; 

- De bereidheid en de mogelijkheid om voldoende tijd te investeren (gemiddeld 4 uren per 
hoorzitting, dit is inclusief eigen voorbereiding en voor- en nabespreking in het Cobex en 
excl. reistijd). 

- De verplichting om in studiejaar 2018-2019 deel te nemen aan enkele trainingen en om 
enkele hoorzittingen als toehoorder bij te wonen. 

 
Wat levert het je op? 
  

Naast uiteraard een relevante ervaring op je cv, wordt er een vergoeding van € 75,- per hoorzitting 
verstrekt. Voor studentleden die als reserve lid zijn ingedeeld is dat € 37,50 per zitting. Het aantal 
zittingen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze functie en je eigen beschikbaarheid.  
Voor het doorlopen van het trainingstraject wordt ook eenmalig een vergoeding van  
€ 75,- gegeven, ongeacht of je geselecteerd wordt of niet. 

 
Hoe reageren? 
 
Je kunt reageren door middel van een kort cv met motivatiebrief met vermelding van relevante te 
sturen naar studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl, met als onderwerp ‘Sollicitatie 
Cobex’. Je reactie moet uiterlijk binnen zijn op donderdag 31 januari 2019 om 9.00 uur. 
 
Wat is daarna de verdere procedure? 

Afhankelijk van het aantal reacties wordt een selectie gemaakt door de voorzitters en secretarissen 

van het Cobex. Met de uit de reacties geselecteerde studenten wordt een gesprek gevoerd op 21 of 

26 februari 2019. Vervolgens is er een introductiecursus van een dagdeel op 12 maart 2019 van 9:00 

en 12:00 voor studenten die na de gesprekken geselecteerd worden. Van hen wordt ook verwacht 

dat zij enkele hoorzittingen bijwonen als toehoorder.  

Nadat dit traject doorlopen is, vindt, indien nog nodig, een nadere selectie plaats. Een en ander is 

sterk afhankelijk van het aantal reacties dat ontvangen wordt. Als er weinig reacties zijn, kan het 

traject ingekort worden. 

Tenslotte 

Meer informatie over het Cobex is o.a. te vinden in hoofdstuk 7 van het Studentenstatuut. 

Op de Fontysportal staat ook informatie: 

https://connect.fontys.nl/fontysbreed/studentenloket/Paginas/home.aspx 

Als er nog vragen zijn, kun je die het beste stellen via de mailbox van het Studentenloket: 

studentenloket-beroep-bezwaar-klacht@fontys.nl 
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