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Bezwaarclausule decentrale selectie 2018-2019 Bachelor Verpleegkunde Hogeschool Viaa 
 
Suzan de With-Bloemendaal 
 
Juli 2017  
 
De bezwaarclausule wordt per numerus fixusprocedure t.b.v. studiejaar 2018-2019 toegevoegd aan: 

 Brief waarin de toekenning van het rangnummer wordt meegedeeld; 

 Brief aan te late aanmelders (aanmelding na 15 januari); 

 Brief waarin aan de student wordt gemeld dat hij/zij geplaatst is. 

Concept tekst bezwaarclausule 
Tegen dit besluit kun je op grond van artikel 7.63a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van Hogeschool Viaa. Het 
bezwaarschrift kan worden geadresseerd aan:  
College van Bestuur 
t.a.v. Geschillenadviescommissie 
Hogeschool Viaa 
Postbus 10030 
8000 GA Zwolle 
 
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan de eisen die zijn beschreven in het Studentenstatuut Viaa, Algemeen Deel. 
Het studentenstatuut is te raadplegen via de website van de hogeschool, maar ook gemakkelijk te vinden via 
internetzoekmachines. In het studentenstatuut is tevens de werkwijze van de geschillenadviescommissie te vinden. 
 
Het bezwaar dient binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit te worden ingediend. We verzoeken 
je echter met klem niet te wachten tot het einde van de termijn van 6 weken, maar een eventueel bezwaar zo snel 
mogelijk in te dienen. Wanneer je wacht tot het einde van de termijn, loop je mogelijk het risico dat de procedure 
niet kan worden afgerond voor de start van het studiejaar. 
 
Het College van Bestuur zal binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar hierover een beslissing nemen. Als 
vanwege deze beslistermijn het risico bestaat, dat de procedure niet voor de start van het studiejaar is afgerond, 
kun je in je bezwaarschrift verzoeken om een spoedprocedure. Het is belangrijk dit in je brief te vermelden. De 
voorzitter van de Geschillenadviescommissie zal dan binnen een week na ontvangst van het bezwaar beslissen of je 
bezwaar met spoed wordt behandeld. Het verzoek op zich is dus geen garantie voor een spoedbehandeling. Als het 
bezwaar inderdaad met spoed wordt behandeld, neemt het College van Bestuur binnen vier weken na ontvangst  
van het bezwaar een beslissing. 
 
Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. 


