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Klachten- en bezwaarprocedure 

Hofstee Medical Business School (HMBS) 
Versie 1.5  

(vastgesteld d.d. 24 juli 2020,  
aangevuld met namen klachtencommissie/COBEX en vastgesteld d.d. 17 juni 2021  

en besluitvorming Artikel 3 en 5) 
 
 
 
Artikel 1  Definities 
 
Een deelnemer kan een klacht, geschil, bezwaar of beroep indienen tegen de uitvoering van 
de onderwijs- en examenregeling en onderliggende regels en richtlijnen van het Business 
administration program van de HMBS.  
 
Klacht: heeft betrekking op de uitvoering of een procedure van de onderwijs- en 
examenregeling van het Business administration program. 
 
Geschil: heeft betrekking op een verschil van mening of een conflict op de uitkomst en/of 
doorlopen procedure van de klachtenprocedure.  
 
Bezwaar: heeft betrekking op een inhoudelijke beslissing of examenprocedures van de 
examencommissie of een examinator van het Business administration program.  
 
Beroep: heeft betrekking op de uitkomst en/of de doorlopen procedure van de 
bezwaarprocedure.  
 
 



 2 

Artikel 2  Klachtenprocedure 
 
Interne klachtenafhandeling van de HMBS 
 
De klachtbehandelaar: de Academic director of de persoon die namens de Academic 
director bevoegd is voor het behandelen van de klacht.  
 
Indienen: 
- De klacht wordt ingediend bij de Academic director. 
- De klacht wordt schriftelijk of mondeling worden ingediend 
- In de schriftelijke klacht staat in ieder geval vermeld: persoonsgegevens, dagtekening, 

omschrijving van de klacht.  
- Een mondelinge klacht wordt zover dat mogelijk is direct door de Academic director 

afgehandeld.  
 
Ontvangstbevestiging: 
- De Academic director bevestigt de klacht binnen een week na de datum van ontvangst. 
- De Academic director beslist binnen twee weken na ontvangst of de klacht ontvankelijk 

is en communiceert dit schriftelijk aan de deelnemer. 
- Een klacht is ontvankelijk indien dit betrekking heeft op de te uitvoering brengen van de 

onderwijs- en examenregeling en onderliggende regels en richtlijnen door de HMBS. 
 
Behandeling van de klacht: 
- De Academic director stuurt de klacht naar de betrokkene(n) op wie de klacht 

betrekking heeft.  
 
Hoor - wederhoor: 
- De Academic director stelt de deelnemer in de mogelijkheid een mondelinge toelichting 

te geven aan de betrokkene(n). Al dan niet in een gesprek tussen de partijen.   
- Beide partijen hebben recht tot inzage in alle stukken die betrekking hebben op de 

klacht.  
- De Academic director maakt een verslag van de hoor- en wederhoor en stuurt dit naar 

de betrokken partijen.  
 
Termijn: 
- De Academic director handelt de klacht af binnen vier weken na de 

ontvankelijkheidsverklaring van de klacht. 
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- De Academic director heeft de mogelijkheid om met gegronde redenen de periode van 
vier weken tot twee keer toe met vier weken te verlengen. De Academic director 
communiceert dit, inclusief motivering, aan de betrokkene(n).  

 
Afdoening: 
- De Academic director stelt de betrokkene(n) op de hoogte van de uitkomsten van het 

onderzoek naar de klacht en de eventuele conclusies.  
- Het uitgangspunt van de Academic director is om een minnelijke schikking te treffen 

tussen de deelnemer en de betrokkene(n).  
- De deelnemer kan wanneer de uitkomsten van de schikking niet aanvaardbaar zijn de 

klacht voorleggen aan de externe geschillencommissie.  
 
 
Artikel 3  Geschillenregeling 
 
Externe klachtenafhandeling: externe geschillencommissie 
 
De klachtbehandelaar: de externe commissie voor beroep voor de examens ingesteld door 
de Academic director bestaande uit: een externe voorzitter, twee externe leden en een 
externe secretaris. Dit zijn: 
• H.W. (Henk) Schmidt   (Hoofd Sociale Dienst, directeur Opleidings- 

instituut, pens., voorzitter)   
• Drs. A. (Aukje) Schmidt     (Wethouder, directeur Scholengemeenschap, 

pens.) 
• Roel van Krieken MSc    (Senior adviseur en MT-lid Hobéon, secretaris) 
 
 
De klacht kan digitaal ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie:  
https://hmbs.community/klachten-bezwaren/ 
 
Indienen: 
- De deelnemer kan alleen een geschil indienen bij de geschillencommissie als dit geschil 

eerder is voorgelegd aan de Academic director in de interne klachtenprocedure.   
- Het geschil wordt 8 weken na de afronding van de interne klachtenprocedure ingediend 

bij de geschillencommissie. 
- Het geschil wordt schriftelijke ingediend. 
- In het geschilschrift staat in ieder geval vermeld: persoonsgegevens, dagtekening, 

gegronde motivering van de klacht.  
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Ontvangstbevestiging: 
- De onafhankelijke klachtencommissie bevestigt het geschil binnen een week na de 

datum van ontvangst.  
- De onafhankelijke klachtencommissie zendt het geschil en de daarbij behorende stukken 

naar de geschillencommissie.  
- De geschillencommissie beslist binnen twee weken na ontvangst of het geschil 

ontvankelijk is en communiceert dit schriftelijk aan de deelnemer. 
- Een geschil is ontvankelijk indien dit betrekking heeft op de te uitvoering brengen van de 

onderwijs- en examenregeling en onderliggende regels en richtlijnen door de HMBS. 
 
Behandeling van het geschil: 
- De geschillencommissie kan de deelnemer en/of de betrokkene(n) van de HMBS 

oproepen voor een mondelinge toelichting tijdens een zitting.  
- Indien (een van) de partijen afziet van de mogelijkheid tot mondelinge toelichting dient 

dit vijf werkdagen voor de zittingsdatum te worden aangegeven.  
- Partijen hebben de mogelijkheid om zich door een gemachtigde te laten 

verantwoorden. Dit dient middels een schriftelijke machtiging uiterlijk vijf werkdagen voor 
de zittingsdatum te worden aangegeven.  

- Partijen kunnen zich tijdens de zitting laten bijstaan door derden.  
 
Termijn: 
- De geschillencommissie handelt het geschil af binnen vier weken na de 

ontvankelijkheidsverklaring van het geschil. 
- De geschillencommissie heeft de mogelijkheid om met gegronde redenen de periode 

van vier weken tot twee keer toe met vier weken te verlengen. De geschillencommissie 
communiceert dit, inclusief motivering, aan de betrokkene(n).  

 
Advies externe geschillencommissie: 
- De geschillencommissie schrijft een gemotiveerd bindend advies over de voorliggende 

zaak.  
- De geschillencommissie stelt de betrokkenen partijen op de hoogte van het 

gemotiveerde bindende advies voor de Academic director.  
- Het uitgangspunt van de geschillencommissie is om een minnelijke schikking te treffen 

tussen de partijen.  
 
Besluit: 
- De Academic director neemt het bindend advies van de geschillencommissie over en 

stelt de deelnemer hiervan in kennis.  
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Artikel 4  Bezwaarprocedure 
 
Interne bezwaarprocedure van de HMBS 
 
De klachtbehandelaar: de examencommissie van het Business Administration Program van 
de HMBS.   
 
Indienen: 
- Het bezwaar wordt 8 weken na een genomen besluit van de examencommissie of 

examinator ingediend bij de klachtbehandelaar. 
- Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend. 
- In de schriftelijke bezwaarschrift staat in ieder geval vermeld: persoonsgegevens, 

dagtekening, omschrijving van het bezwaar.  
 
Ontvangstbevestiging: 
- De examencommissie bevestigd het bezwaar binnen een week na de datum van 

ontvangst. 
- De examencommissie beslist binnen twee weken na ontvangst of het bezwaar 

ontvankelijk is en communiceert dit schriftelijk aan de deelnemer. 
- Het bezwaar is ontvankelijk indien dit betrekking heeft op een inhoudelijke beslissing en/of 

de examenprocedures van de examencommissie of een examinator van het Business 
administration program.  

 
Behandeling van het bezwaar: 
- De examencommissie stuurt het bezwaarschrift naar de betrokkene(n) op wie het 

bezwaar betrekking heeft.  
 
Hoor- wederhoor: 
- De examencommissie stelt de deelnemer in de mogelijkheid een mondelinge toelichting 

te geven aan de betrokkene(n). Al dan niet in een gesprek tussen de partijen.   
- Beide partijen hebben recht tot inzage in alle stukken die betrekking hebben op het 

bezwaar.  
- De examencommissie maakt een verslag van de hoor- en wederhoor en stuurt dit naar 

de betrokken partijen.  
 
Termijn: 
- De examencommissie handelt het bezwaar af binnen vier weken na de 

ontvankelijkheidsverklaring van het bezwaar. 
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- De examencommissie heeft de mogelijkheid om met gegronde redenen de periode van 
vier weken tot twee keer toe met vier weken te verlengen. De examencommissie 
communiceert dit, inclusief motivering, aan de betrokkene(n).  

 
Afdoening: 
- De examencommissie stelt de betrokkene(n) op de hoogte van de uitkomsten van het 

onderzoek naar het bezwaar en de eventuele conclusies.  
- Het uitgangspunt van de examencommissie is om een minnelijke schikking te treffen 

tussen de deelnemer en de betrokkene(n).  
- De deelnemer kan wanneer de uitkomsten van de schikking niet aanvaardbaar zijn in 

beroep gaan.  
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Artikel 5  Beroepsprocedure 
 
Externe klachtenafhandeling: Commissie voor beroep voor de examens (COBEX). 
 
De klachtbehandelaar: de externe commissie voor beroep voor de examens ingesteld door 
de Academic director bestaande uit: een externe voorzitter, twee externe leden en een 
externe secretaris. Dit zijn: 
• H.W. (Henk) Schmidt   (Hoofd Sociale Dienst, directeur Opleidings- 

instituut, pens., voorzitter)   
• Drs. A. (Aukje) Schmidt     (Wethouder, directeur Scholengemeenschap, 

pens.) 
• Roel van Krieken MSc    (Senior adviseur en MT-lid Hobéon, secretaris) 
 
De klacht kan digitaal ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie: 
https://hmbs.community/klachten-bezwaren/ 
 
Indienen: 
- De deelnemer kan alleen een beroep indienen bij de COBEX als dit bezwaar eerder is 

voorgelegd aan de examencommissie (bezwaarprocedure).  
- Het beroep wordt 8 weken na het besluit van de examencommissie in een 

bezwaarprocedure bij de COBEX ingediend. 
- Het beroep wordt schriftelijke ingediend. 
- In het beroepsschrift staat in ieder geval vermeld: persoonsgegevens, dagtekening, 

gegronde motivering van het beroep.  
 
Ontvangstbevestiging: 
- De onafhankelijke klachtencommissie bevestigt het beroep binnen een week na de 

datum van ontvangst.  
- De onafhankelijke klachtencommissie zendt het beroep en de daarbij behorende 

stukken naar de externe klachtbehandelaar.  
- De COBEX beslist binnen twee weken na ontvangst of het beroep ontvankelijk is en 

communiceert dit schriftelijk aan de deelnemer. 
- Een beroep is ontvankelijk indien dit betrekking heeft op de te uitvoering brengen van de 

onderwijs- en examenregeling en onderliggende regels en richtlijnen door de HMBS. 
 
Behandeling van de klacht: 
- De COBEX kan de deelnemer en/of de betrokkene(n) van de HMBS oproepen voor een 

mondelinge toelichting tijdens een zitting.  



 8 

- Indien (een van) de partijen afziet van de mogelijkheid tot mondelinge toelichting dient 
dit vijf werkdagen voor de zittingsdatum te worden aangegeven.  

- Partijen hebben de mogelijkheid om zich door een gemachtigde te laten 
verantwoorden. Dit dient middels een schriftelijke machtiging uiterlijk vijf werkdagen voor 
de zittingsdatum te worden aangegeven.  

- Partijen kunnen zich tijdens de zitting laten bijstaan door derden.  
 
Termijn: 
- De COBEX handelt het beroep af binnen vier weken na de ontvankelijkheidsverklaring 

van het beroep. 
- De COBEX heeft de mogelijkheid om met gegronde redenen de periode van vier weken 

tot twee keer toe met vier weken te verlengen. De externe klachtbehandelaar 
communiceert dit, inclusief motivering, aan de betrokkene(n).  

 
Advies commissie voor beroep voor de examens: 
- De COBEX schrijft een bindend advies over de voorliggende zaak.  
- De COBEX stelt de betrokkenen partijen op de hoogte van het advies voor de 

examencommissie.  
- Het uitgangspunt van de COBEX is om een minnelijke schikking te treffen tussen de 

partijen.  
 
Besluit: 
- De examencommissie neemt binnen twee weken na het ontvangst het bindend advies 

van de COBEX over en stelt de deelnemer hiervan in kennis.  
 
Artikel 6   Bewaartermijn 
Alle correspondentie in de klachtenprocedure, geschillenregeling, bezwaarprocedure en 
beroepsprocedure wordt toegevoegd aan het dossier van de deelnemer en gedurende zijn 
volledige studieperiode bewaard.  
 
Artikel 7   Vertrouwelijkheid 
Alle correspondentie in de klachtenprocedure, geschillenregeling, bezwaarprocedure en 
beroepsprocedure worden vertrouwelijk behandeld door de alle betrokkenen.  


