
CBHO 
College van Beroep  

voor het Hoger Onderwijs 
 

 

 

Jurisprudentie 2016



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  ii 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  iii 

 
 

 
 

Jurisprudentie 20161
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017, Bureau CBHO, Den Haag  
Aanbevolen citeerwijze: CBHO 2016 
 

                                                           
1
 Deze bundel bevat uitsluitend uitspraken van het CBHO die in 2016 zijn gepubliceerd. Ontbrekende uitspraken 

kunnen desgewenst worden opgevraagd bij het Bureau van het College 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  iv 

Inhoudsopgave 

I.  JURISPRUDENTIE ...................................................................... 1 

CBHO 2014/205 ................................................................................................. 1 

CBHO 2014/281 ................................................................................................. 6 

CBHO 2015/029 ............................................................................................... 11 

CBHO 2015/044 ............................................................................................... 13 

CBHO 2015/048 ............................................................................................... 17 

CBHO 2015/050.4 ............................................................................................ 20 

CBHO 2015/059 ............................................................................................... 22 

CBHO 2015/083 ............................................................................................... 28 

CBHO 2015/085 ............................................................................................... 33 

CBHO 2015/099 ............................................................................................... 35 

CBHO 2015/142 ............................................................................................... 39 

CBHO 2015/163 ............................................................................................... 44 

CBHO 2015/176 ............................................................................................... 48 

CBHO 2015/180 ............................................................................................... 52 

CBHO 2015/183 ............................................................................................... 56 

CBHO 2015/187 ............................................................................................... 62 

CBHO 2015/189 ............................................................................................... 66 

CBHO 2015/193.2 ............................................................................................ 69 

CBHO 2015/203.5 ............................................................................................ 71 

CBHO 2015/204 ............................................................................................... 75 

CBHO 2015/208 ............................................................................................... 79 

CBHO 2015/209 ............................................................................................... 82 

CBHO 2015/210 ............................................................................................... 85 

CBHO 2015/213 ............................................................................................... 88 

CBHO 2015/215 ............................................................................................... 92 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  v 

CBHO 2015/220 ............................................................................................... 95 

CBHO 2015/226 ............................................................................................... 98 

CBHO 2015/227 ............................................................................................. 101 

CBHO 2015/229 ............................................................................................. 106 

CBHO 2015/231 ............................................................................................. 110 

CBHO 2015/232 ............................................................................................. 114 

CBHO 2015/233 ............................................................................................. 117 

CBHO 2015/236 ............................................................................................. 120 

CBHO 2015/239 ............................................................................................. 123 

CBHO 2015/240 ............................................................................................. 127 

CBHO 2015/247.5 .......................................................................................... 130 

CBHO 2015/249 ............................................................................................. 135 

CBHO 2015/252 ............................................................................................. 138 

CBHO 2015/253 ............................................................................................. 141 

CBHO 2015/254 ............................................................................................. 145 

CBHO 2015/256 ............................................................................................. 150 

CBHO 2015/258 ............................................................................................. 153 

CBHO 2015/259 ............................................................................................. 157 

CBHO 2015/260 ............................................................................................. 161 

CBHO 2015/261 ............................................................................................. 163 

CBHO 2015/262 ............................................................................................. 167 

CBHO 2015/263 ............................................................................................. 173 

CBHO 2015/264 ............................................................................................. 176 

CBHO 2015/265 ............................................................................................. 180 

CBHO 2015/266 ............................................................................................. 183 

CBHO 2015/268 ............................................................................................. 187 

CBHO 2015/269 ............................................................................................. 189 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  vi 

CBHO 2015/271.5 .......................................................................................... 192 

CBHO 2015/274 ............................................................................................. 195 

CBHO 2015/275 ............................................................................................. 198 

CBHO 2015/278 ............................................................................................. 201 

CBHO 2015/280 ............................................................................................. 206 

CBHO 2015/281 ............................................................................................. 210 

CBHO 2015/282 ............................................................................................. 214 

CBHO 2015/284 ............................................................................................. 217 

CBHO 2015/286 ............................................................................................. 220 

CBHO 2015/287 ............................................................................................. 224 

CBHO 2015/288 ............................................................................................. 227 

CBHO 2015/289 ............................................................................................. 231 

CBHO 2015/292 ............................................................................................. 237 

CBHO 2015/293 ............................................................................................. 240 

CBHO 2015/293.1 .......................................................................................... 240 

CBHO 2015/295 ............................................................................................. 245 

CBHO 2015/296 ............................................................................................. 248 

CBHO 2015/297 ............................................................................................. 251 

CBHO 2015/298 ............................................................................................. 256 

CBHO 2015/300 ............................................................................................. 258 

CBHO 2015/303 ............................................................................................. 262 

CBHO 2015/305 ............................................................................................. 270 

CBHO 2015/307 ............................................................................................. 274 

CBHO 2015/308 ............................................................................................. 274 

CBHO 2015/309 ............................................................................................. 280 

CBHO 2015/310 ............................................................................................. 283 

CBHO 2015/311 ............................................................................................. 287 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  vii 

CBHO 2015/312 ............................................................................................. 290 

CBHO 2015/314 tot en met 2015/330 ........................................................... 293 

CBHO 2015/332.5 .......................................................................................... 296 

CBHO 2015/333 ............................................................................................. 298 

CBHO 2015/335 ............................................................................................. 301 

CBHO 2015/337 ............................................................................................. 305 

CBHO 2015/338.5 .......................................................................................... 308 

CBHO 2015/339 ............................................................................................. 312 

CBHO 2015/341 ............................................................................................. 315 

CBHO 2015/342 ............................................................................................. 319 

CBHO 2015/345 ............................................................................................. 321 

CBHO 2016/002 ............................................................................................. 325 

CBHO 2016/003 ............................................................................................. 329 

CBHO 2016/004 ............................................................................................. 332 

CBHO 2016/005 ............................................................................................. 336 

CBHO 2016/007 ............................................................................................. 338 

CBHO 2016/009 ............................................................................................. 342 

CBHO 2016/012 ............................................................................................. 345 

CBHO 2016/012.3 .......................................................................................... 347 

CBHO 2016/013 ............................................................................................. 350 

CBHO 2016/014 ............................................................................................. 353 

CBHO 2016/014.1 .......................................................................................... 353 

CBHO 2016/016 ............................................................................................. 356 

CBHO 2016/016.1 .......................................................................................... 356 

CBHO 2016/017 ............................................................................................. 360 

CBHO 2016/018 ............................................................................................. 364 

CBHO 2016/020 ............................................................................................. 367 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  viii 

CBHO 2016/022 ............................................................................................. 370 

CBHO 2016/024 ............................................................................................. 373 

CBHO 2016/026 ............................................................................................. 379 

CBHO 2016/027 ............................................................................................. 382 

CBHO 2016/029 ............................................................................................. 384 

CBHO 2016/030 ............................................................................................. 389 

CBHO 2016/031 ............................................................................................. 392 

CBHO 2016/033 ............................................................................................. 395 

CBHO 2016/034 ............................................................................................. 399 

CBHO 2016/036.5 .......................................................................................... 404 

CBHO 2016/037 ............................................................................................. 407 

CBHO 2016/038 ............................................................................................. 410 

CBHO 2016/042 ............................................................................................. 413 

CBHO 2016/043 ............................................................................................. 418 

CBHO 2016/044 ............................................................................................. 422 

CBHO 2016/047 ............................................................................................. 424 

CBHO 2016/050.5 .......................................................................................... 427 

CBHO 2016/051 ............................................................................................. 433 

CBHO 2016/052 ............................................................................................. 436 

CBHO 2016/053 ............................................................................................. 439 

CBHO 2016/054 ............................................................................................. 442 

CBHO 2016/055 ............................................................................................. 444 

CBHO 2016/057 ............................................................................................. 447 

CBHO 2016/058 ............................................................................................. 449 

CBHO 2016/059 ............................................................................................. 452 

CBHO 2016/060 ............................................................................................. 456 

CBHO 2016/062 ............................................................................................. 458 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  ix 

CBHO 2016/063 ............................................................................................. 461 

CBHO 2016/064 ............................................................................................. 464 

CBHO 2016/065 ............................................................................................. 467 

CBHO 2016/066 ............................................................................................. 471 

CBHO 2016/068 ............................................................................................. 473 

CBHO 2016/069 ............................................................................................. 476 

CBHO 2016/070 ............................................................................................. 480 

CBHO 2016/071 ............................................................................................. 484 

CBHO 2016/072 ............................................................................................. 486 

CBHO 2016/073 ............................................................................................. 489 

CBHO 2016/074 ............................................................................................. 492 

CBHO 2016/075 ............................................................................................. 497 

CBHO 2016/076 ............................................................................................. 500 

CBHO 2016/077.5 .......................................................................................... 502 

CBHO 2016/079.5 .......................................................................................... 505 

CBHO 2016/080.5 .......................................................................................... 511 

CBHO 2016/081 ............................................................................................. 513 

CBHO 2016/082 ............................................................................................. 517 

CBHO 2016/083 ............................................................................................. 520 

CBHO 2016/086 ............................................................................................. 524 

CBHO 2016/088 ............................................................................................. 529 

CBHO 2016/089 ............................................................................................. 529 

CBHO 2016/090 ............................................................................................. 533 

CBHO 2016/091 ............................................................................................. 535 

CBHO 2016/092 ............................................................................................. 537 

CBHO 2016/094 ............................................................................................. 540 

CBHO 2016/097.1 .......................................................................................... 544 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  x 

CBHO 2016/098 ............................................................................................. 547 

CBHO 2016/099 ............................................................................................. 552 

CBHO 2016/101.5 .......................................................................................... 555 

CBHO 2016/102.5 .......................................................................................... 558 

CBHO 2016/105 ............................................................................................. 564 

CBHO 2016/106 ............................................................................................. 567 

CBHO 2016/107 ............................................................................................. 570 

CBHO 2016/108 ............................................................................................. 572 

CBHO 2016/109 ............................................................................................. 572 

CBHO 2016/113.5 .......................................................................................... 576 

CBHO 2016/115 ............................................................................................. 579 

CBHO 2016/117 ............................................................................................. 583 

CBHO 2016/118 ............................................................................................. 586 

CBHO 2016/119 ............................................................................................. 593 

CBHO 2016/121 ............................................................................................. 596 

CBHO 2016/122 ............................................................................................. 597 

CBHO 2016/123 ............................................................................................. 601 

CBHO 2016/126 ............................................................................................. 605 

CBHO 2016/126.1 .......................................................................................... 605 

CBHO 2016/127.5 .......................................................................................... 609 

CBHO 2016/129 ............................................................................................. 616 

CBHO 2016/130 ............................................................................................. 619 

CBHO 2016/131 ............................................................................................. 622 

CBHO 2016/132 ............................................................................................. 627 

CBHO 2016/135 ............................................................................................. 630 

CBHO 2016/136 ............................................................................................. 633 

CBHO 2016/138 ............................................................................................. 636 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  xi 

CBHO 2016/142 ............................................................................................. 641 

CBHO 2016/146.2 .......................................................................................... 643 

CBHO 2016/163 ............................................................................................. 646 

CBHO 2016/164 ............................................................................................. 649 

CBHO 2016/168 ............................................................................................. 653 

CBHO 2016/173.1 .......................................................................................... 655 

CBHO 2016/177 ............................................................................................. 657 

CBHO 2016/178 ............................................................................................. 661 

CBHO 2016/179 ............................................................................................. 661 

CBHO 2016/179.1 .......................................................................................... 661 

CBHO 2016/180.5 .......................................................................................... 666 

CBHO 2016/183 ............................................................................................. 671 

CBHO 2016/188 ............................................................................................. 674 

CBHO 2016/200 ............................................................................................. 677 

CBHO 2016/200.1 .......................................................................................... 677 

CBHO 2016/203.1 .......................................................................................... 680 

CBHO 2016/208.1 .......................................................................................... 683 

CBHO 2016/216.1 .......................................................................................... 686 

CBHO 2016/239.5 .......................................................................................... 688 

CBHO 2016/2015/345.4 ................................................................................. 691 

II. ARTIKELSGEWIJS REGISTER ................................................. 695 

III. ARTIKELSGEWIJS REGISTER – REGLEMENTEN ...................... 700 

IV. REGISTER INSTELLINGSORGANEN ........................................ 705 

V. TREFWOORDENREGISTER ..................................................... 707 

VI. ZAKEN OP UITSPRAAKDATUM ............................................... 735 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  1 

I.  Jurisprudentie 

Zaaknummer : CBHO 2014/205 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Borman en Verheij 

Datum uitspraak : 18 april 2016 

Partijen : appellant en Universiteit Leiden 

Trefwoorden : beëindiging 
bekendmaking 
bevestiging 
collegegeld 
datumstempel 

handtekening 
herstellen 
inschrijfperikelen 
inschrijving 
kennelijk niet-ontvankelijk 

niet aangetekende verzending 
ondertekend 

Studielink 
termijn 
termijnoverschrijding 
uitschrijving 
vermoeden van ontvangst 
verzendadministratie 

verzuim 
Artikelen : Awb: artikel 1:3 

artikel 3:41 
artikel 6:5 
artikel 6:6 
artikel 6:7 
artikel 6:8 

artikel 6:9 

artikel 8:64 
artikel 8:68 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : De niet-tijdige indiening van het bezwaarschrift 

2.3.1. Zoals het College eerder heeft overwogen (onder meer in de 
uitspraak van 20 maart 2014 in zaaknummer 2013/189; 
www.cbho.nl) dient, in geval van niet-aangetekende verzending van 
een beslissing of een ander rechtens van belang zijnd document, het 
bestuursorgaan aannemelijk te maken dat het desbetreffende stuk 
is verzonden. De omstandigheid dat per post stukken in de regel op 
het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, 

rechtvaardigt het vermoeden van ontvangst van de beslissing of een 
ander relevant document op dat adres. Dit brengt mee dat het 
bestuursorgaan in eerste instantie kan volstaan met het aannemelijk 
maken van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder 
geval vereist dat de beslissing is voorzien van een juiste adressering 

en een verzenddatum en dat er een deugdelijke 
verzendadministratie is. 

Indien het bestuursorgaan de verzending naar het juiste adres 
aannemelijk heeft gemaakt, ligt het vervolgens op de weg van de 
geadresseerde om voormeld vermoeden te ontzenuwen. Hiertoe 
dient de geadresseerde feiten te stellen op grond waarvan de 
ontvangst redelijkerwijs kan worden betwijfeld.  
2.3.2. Vaststaat dat verweerder de beslissing van 

13 december 2013, waarbij de inschrijving per 30 november 2013 is 
geëindigd en waarvan appellante stelt deze niet te hebben 
ontvangen, niet aangetekend heeft verzonden. Daarnaast bevat 
voormelde beslissing geen datumstempel. Aangezien appellante de 
ontvangst van deze beslissing heeft ontkend en zij niet aangetekend 
is verzonden, heeft het College aan verweerder, overeenkomstig de 
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hiervoor weergegeven vaste rechtspraak, verzocht aannemelijk te 

maken - bijvoorbeeld aan de hand van een verzendadministratie – 
op welke datum de beslissing van 13 december 2013 is verzonden 
aan appellante.  
2.3.3. Verweerder heeft in reactie op het informatieverzoek van het 
College te kennen gegeven dat hij de beslissing niet aangetekend 
heeft verzonden, omdat appellante op 30 november 2013 zelf via 
Studielink een verzoek tot uitschrijving per 3O november 2013 heeft 

ingediend. Het standpunt van appellante dat zij al die tijd niet heeft 
geweten dat zij per 30 november 2013 niet meer als student stond 
ingeschreven, snijdt om die reden geen hout, aldus verweerder. 
Bovendien had appellante via Studielink kunnen zien dat zij per deze 
datum niet meer ingeschreven stond. Volgens verweerder is het 
besluit van 13 december 2013 in feite niets anders dan de formele 

bevestiging van het door appellante via Studielink gedane verzoek. 
Omdat appellante nimmer contact met de Universiteit Leiden heeft 
opgenomen met de vraag waarom zij nog geen beslissing had 
ontvangen en zij evenmin bezwaar heeft gemaakt tegen het 

uitblijven van een beslissing, is de beslissing op bezwaar van 5 
september 2014 op goede gronden genomen, aldus verweerder.  
2.3.4. Het College is van oordeel dat verweerder met de onder 2.3.3 

weergegeven reactie niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 
beslissing van 13 december 2013 aan appellante is verzonden. Dat 
aan appellante op 10 december 2013 via Studielink een e-mail zou 
zijn verzonden met de bevestiging van de uitschrijving, maakt dat 
oordeel niet anders. Die e-mail is immers niet aan te merken als een 
beslissing in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en geeft 
evenmin duidelijkheid over de datum van daadwerkelijke verzending 

van de beslissing van 13 december 2013 aan appellante.  
Nu verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de beslissing van 
13 december 2013 aan appellante is verzonden en daarmee bekend 
is gemaakt op de in artikel 3:41, eerste lid, van de Awb 
voorgeschreven wijze, is de slotsom dat de bezwaartermijn geen 
aanvang heeft genomen op 13 december 2013.  

Gezien het voorgaande, moet het ervoor worden gehouden dat het 
bezwaarschrift van appellante, anders dan verweerder heeft 
geconcludeerd, tijdig is ingediend.  
(…) 
Het niet-tijdige herstel van het verzuim  
2.4.1. Vaststaat dat het bezwaarschrift van appellante niet aan de 
in artikel 6:5, eerste lid, van de Awb gestelde voorwaarde van 

ondertekening voldeed. Verweerder heeft appellante in dat verband 
in de gelegenheid gesteld dat verzuim vóór 28 mei 2014 te 
herstellen. Naar onweersproken is gesteld, heeft appellante op 
28 mei 2014 contact gezocht met een medewerker van de 
Universiteit Leiden, volgt uit de gedingstukken dat appellante het 
verzuim bij e-mail van 30 mei 2014 heeft getracht te herstellen en 
dat zij dat verzuim daadwerkelijk bij e-mail van 6 juni 2014 heeft 

hersteld. Naar het oordeel van het College heeft appellante zich, wat 
betreft het herstel van het verzuim, aldus actief opgesteld onder 

andere door vóór afloop van de termijn (telefonisch) contact op te 
nemen met verweerder. Zij heeft die termijn aldus niet zonder meer 
laten verstrijken. Onder die omstandigheden, bezien in het licht van 
de aard van het gebrek, acht het College het niet redelijk dat 

verweerder desondanks van zijn bevoegdheid tot niet-
ontvankelijkverklaring gebruik heeft gemaakt.  
2.5. De slotsom is dat verweerder het bezwaar van appellante 
gericht tegen de beslissing van 13 december 2013 ten onrechte 
niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep is gegrond. De 
beslissing van 5 september 2014 dient te worden vernietigd. 
Verweerder dient opnieuw op het door appellante gemaakte bezwaar 

te beslissen. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 13 december 2013 heeft verweerder de inschrijving van appellante op 
haar verzoek beëindigd en beslist dat die inschrijving op 30 november 2013 eindigt.  
 
 Bij beslissing van 5 september 2014, heeft verweerder het daartegen door appellante 

gemaakte bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 5 februari 2015, waar appellante en 

verweerder vertegenwoordigd door mr. D.H. Mandel, werkzaam bij de Universiteit Leiden, zijn 
verschenen.  
 
 Het College heeft, met toepassing van artikel 8:68, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), het onderzoek heropend en verweerder om nadere informatie gevraagd. 
 
 Na ontvangst van die informatie, is met toestemming van partijen een nadere zitting 

achterwege gebleven. Vervolgens is met toepassing van artikel 8:64, vijfde lid, van de Awb het 
onderzoek gesloten. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 3:41, eerste lid, van de Awb, geschiedt de bekendmaking van besluiten 

die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door toezending of uitreiking aan hen, onder wie 
begrepen de aanvrager. 
 Ingevolge artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift zes weken. 
 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 

voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 
 Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt 
het bezwaarschrift ondertekend. 
 Ingevolge artikel 6:6, aanhef en onder a, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden 
verklaard, indien niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor 
het in behandeling nemen van het bezwaar, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het 

verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. 
 

2.2.  Aan de beslissing van 5 september 2014 heeft verweerder enerzijds ten grondslag gelegd 
dat appellante het verzuim dat het bezwaarschrift niet is ondertekend niet binnen de daartoe 
gestelde termijn heeft hersteld en anderzijds, dat het door appellante gemaakte bezwaar gericht 
tegen de beslissing van 13 december 2013 op 13 mei 2014, en daarmee buiten de daarvoor 

geldende termijn, is ontvangen. De door appellante aangevoerde omstandigheden maken deze 
termijnoverschrijdingen niet verschoonbaar, aldus verweerder. 
 
De niet-tijdige indiening van het bezwaarschrift 
 
2.3. Wat betreft de niet-tijdige indiening van het bezwaarschrift, betoogt appellante dat zij de 
nodige inschrijfperikelen in verband met haar afstuderen heeft ondervonden. In verband met die 

inschrijfperikelen was zij in de veronderstelling dat zij nog een besluit van de Universiteit Leiden 
zou ontvangen over het verschuldigde collegegeld. Appellante heeft zich op het standpunt gesteld 
dat zij zo’n beslissing niet heeft ontvangen. Mede ter zitting van het College heeft appellante in dat 
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verband gepreciseerd dat zij er naar aanleiding van de aanvraag voor een uitkering achter kwam 

dat de Universiteit Leiden al meerdere keren had geprobeerd collegegeld te incasseren van haar 
rekening. Zij realiseerde zich vervolgens dat zij een beslissing over de beëindiging van haar 
inschrijving nimmer heeft ontvangen, aldus appellante. 
 
2.3.1. Zoals het College eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 20 maart 2014 
in zaaknummer 2013/189; www.cbho.nl) dient, in geval van niet-aangetekende verzending van 
een beslissing of een ander rechtens van belang zijnd document, het bestuursorgaan aannemelijk 

te maken dat het desbetreffende stuk is verzonden. De omstandigheid dat per post stukken in de 
regel op het daarop vermelde adres van de geadresseerde worden bezorgd, rechtvaardigt het 
vermoeden van ontvangst van de beslissing of een ander relevant document op dat adres. Dit 
brengt mee dat het bestuursorgaan in eerste instantie kan volstaan met het aannemelijk maken 
van verzending naar het juiste adres. Daartoe is in ieder geval vereist dat de beslissing is voorzien 
van een juiste adressering en een verzenddatum en dat er een deugdelijke verzendadministratie is. 

 Indien het bestuursorgaan de verzending naar het juiste adres aannemelijk heeft gemaakt, 
ligt het vervolgens op de weg van de geadresseerde om voormeld vermoeden te ontzenuwen. 
Hiertoe dient de geadresseerde feiten te stellen op grond waarvan de ontvangst redelijkerwijs kan 
worden betwijfeld.  

 
2.3.2. Vaststaat dat verweerder de beslissing van 13 december 2013, waarbij de inschrijving per 
30 november 2013 is geëindigd en waarvan appellante stelt deze niet te hebben ontvangen, niet 

aangetekend heeft verzonden. Daarnaast bevat voormelde beslissing geen datumstempel. 
Aangezien appellante de ontvangst van deze beslissing heeft ontkend en zij niet aangetekend is 
verzonden, heeft het College aan verweerder, overeenkomstig de hiervoor weergegeven vaste 
rechtspraak, verzocht aannemelijk te maken - bijvoorbeeld aan de hand van een 
verzendadministratie – op welke datum de beslissing van 13 december 2013 is verzonden aan 
appellante.  
 

2.3.3. Verweerder heeft in reactie op het informatieverzoek van het College te kennen gegeven 
dat hij de beslissing niet aangetekend heeft verzonden, omdat appellante op 30 november 2013 
zelf via Studielink een verzoek tot uitschrijving per 3O november 2013 heeft ingediend. Het 
standpunt van appellante dat zij al die tijd niet heeft geweten dat zij per 30 november 2013 niet 
meer als student stond ingeschreven, snijdt om die reden geen hout, aldus verweerder. Bovendien 
had appellante via Studielink kunnen zien dat zij per deze datum niet meer ingeschreven stond. 

Volgens verweerder is het besluit van 13 december 2013 in feite niets anders dan de formele 
bevestiging van het door appellante via Studielink gedane verzoek. Omdat appellante nimmer 
contact met de Universiteit Leiden heeft opgenomen met de vraag waarom zij nog geen beslissing 
had ontvangen en zij evenmin bezwaar heeft gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing, is de 
beslissing op bezwaar van 5 september 2014 op goede gronden genomen, aldus verweerder.  
 
2.3.4. Het College is van oordeel dat verweerder met de onder 2.3.3 weergegeven reactie niet 

aannemelijk heeft gemaakt dat de beslissing van 13 december 2013 aan appellante is verzonden. 
Dat aan appellante op 10 december 2013 via Studielink een e-mail zou zijn verzonden met de 
bevestiging van de uitschrijving, maakt dat oordeel niet anders. Die e-mail is immers niet aan te 
merken als een beslissing in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en geeft evenmin 
duidelijkheid over de datum van daadwerkelijke verzending van de beslissing van 
13 december 2013 aan appellante.  
 Nu verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de beslissing van 13 december 2013 

aan appellante is verzonden en daarmee bekend is gemaakt op de in artikel 3:41, eerste lid, van 
de Awb voorgeschreven wijze, is de slotsom dat de bezwaartermijn geen aanvang heeft genomen 

op 13 december 2013.  
 Gezien het voorgaande, moet het ervoor worden gehouden dat het bezwaarschrift van 
appellante, anders dan verweerder heeft geconcludeerd, tijdig is ingediend.  
 

Het niet-tijdige herstel van het verzuim  
 
2.4. Appellante betoogt, wat het niet-tijdige herstel van het verzuim betreft, dat zij wegens 
enkele dagen afwezigheid de brief, waarin haar werd verzocht het bezwaarschrift te voorzien van 
een handtekening, pas op 27 mei 2014 heeft kunnen laten afhalen bij het postkantoor. Zij heeft op 
28 mei 2014 direct contact opgenomen met een medewerker van de Universiteit Leiden. 
Vervolgens heeft zij op 30 mei 2014 een e-mail verzonden met de benodigde bijlagen. Omdat deze 

bijlagen, hoewel ze bij de e-mail waren gevoegd, niet zijn ontvangen door de secretaris van de 
commissie, heeft appellante de e-mail opnieuw verzonden. Volgens appellante behoeft het enkele 
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ontbreken van een handtekening onder deze omstandigheden niet te leiden tot het niet in 

behandeling nemen van haar bezwaar. 
 
2.4.1. Vaststaat dat het bezwaarschrift van appellante niet aan de in artikel 6:5, eerste lid, van de 
Awb gestelde voorwaarde van ondertekening voldeed. Verweerder heeft appellante in dat verband 
in de gelegenheid gesteld dat verzuim vóór 28 mei 2014 te herstellen. Naar onweersproken is 
gesteld, heeft appellante op 28 mei 2014 contact gezocht met een medewerker van de Universiteit 
Leiden, volgt uit de gedingstukken dat appellante het verzuim bij e-mail van 30 mei 2014 heeft 

getracht te herstellen en dat zij dat verzuim daadwerkelijk bij e-mail van 6 juni 2014 heeft 
hersteld. Naar het oordeel van het College heeft appellante zich, wat betreft het herstel van het 
verzuim, aldus actief opgesteld onder andere door vóór afloop van de termijn (telefonisch) contact 
op te nemen met verweerder. Zij heeft die termijn aldus niet zonder meer laten verstrijken. Onder 
die omstandigheden, bezien in het licht van de aard van het gebrek, acht het College het niet 
redelijk dat verweerder desondanks van zijn bevoegdheid tot niet-ontvankelijkverklaring gebruik 

heeft gemaakt.  
 
2.5. De slotsom is dat verweerder het bezwaar van appellante gericht tegen de beslissing van 
13 december 2013 ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het beroep is gegrond. De 

beslissing van 5 september 2014 dient te worden vernietigd. Verweerder dient opnieuw op het door 
appellante gemaakte bezwaar te beslissen. 
 

2.6. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Leiden van 5 
  september 2014 met kenmerk SOZ 2014/34680; 
 III. gelast dat het college van bestuur van de Universiteit Leiden het door appellante 
  voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 

  (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2014/281 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Verheij 

Datum uitspraak : 8 januari 2016 

Partijen : Appellant en Technische Universiteit Delft  

Trefwoorden : ambtshalve 
beëindigen 
besluit 
bindend 
BNSA 

collegegeld 
grondslag 
inschrijving 
inwerkingtreding 
kennisnemen 

klacht 
negatief bindend studieadvies 

niet-ontvankelijk 
ontvankelijk 
overgangsrecht 
psychische problematiek 
publiekrechtelijke bevoegdheid 
rechtszekerheid 
restitutie 

schade 
schadevergoeding 
schadeveroorzakende beslissing 
studieadvies 
terugwerkende kracht 
vernietiging 

verplichting 

weigeren 
zorgplicht 

Artikelen : WHW: artikel 7.48, vierde lid 
artikel 7.66, eerste lid 
Awb: artikel 1:3 
artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a 

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding: artikel IV, eerste lid  
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een 
verzoek om vergoeding van schade, naar gesteld veroorzaakt bij de 
uitoefening door dat orgaan van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 
is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De 

bestuursrechter kan echter slechts van een beroep tegen een 
zodanige beslissing kennis nemen, indien die rechter tevens 
bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen de uitoefening 
van de desbetreffende bevoegdheid. 

2.5.1. Zoals het College onder 2.3.1. heeft vastgesteld, vindt de 
schade van appellant zijn oorsprong in de beslissingen tot 

inschrijving van appellant aan de instelling over de in geding zijnde 
collegejaren. Als gevolg van die beslissingen heeft appellant het 
collegegeld voldaan en is de vermeende schade ontstaan. Deze 
beslissingen tot inschrijving staan in rechte vast.  
Voor zover appellant beoogt te betogen dat verweerder de 
inschrijving aan de instelling over de in geding zijnde collegejaren 
had moeten weigeren, dan wel dat verweerder op enig moment 

ambtshalve de inschrijving van appellant had moeten beëindigen, 
stelt het College vast dat appellant voldeed aan de vereisten voor 
inschrijving, zodat verweerder geen grond had de inschrijving van 
appellant te weigeren. Daarnaast deed zich ten tijde van belang, 
geen van de in de WHW neergelegde gronden voor (tussentijdse) 
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beëindiging van de inschrijving voor. Ook overigens had verweerder, 

nog afgezien van het feit dat deze besluiten tot inschrijving 
inmiddels in rechte vaststaan, naar het oordeel van het College geen 
wettelijke grondslag om de inschrijving van appellant aan de 
instelling te weigeren dan wel te beëindigen. Daarnaast ziet het 
College geen grond voor het oordeel dat verweerder daartoe, in 
weerwil van de wettelijke bepalingen, ambtshalve had moeten 
overgaan.  

Wat betreft het betoog van appellant dat verweerder hem, ten tijde 
van belang, ten onrechte geen negatief bindend studieadvies heeft 
verstrekt, overweegt het College als volgt. Verweerder heeft in dit 
verband onweersproken gemotiveerd dat hij appellant in juli 2009, 
na afloop van het studiejaar 2008/2009, een negatief studieadvies 
heeft verstrekt. Aan dat studieadvies was evenwel geen bindend 

karakter verbonden, omdat verweerder pas met ingang van het 
studiejaar 2009/2010 opleidingen heeft aangewezen, waarvoor een 
bindend studieadvies geldt. Naar het oordeel van het College heeft 
verweerder zich in dit verband op het standpunt mogen stellen dat 

van hem onder de gegeven omstandigheden niet kon worden 
verwacht dat hij appellant met terugwerkende kracht een negatief 
bindend studieadvies zou verstrekken. Zoals verweerder in dit 

verband terecht stelt, ligt het niet in de rede om studenten die op 
een eerder tijdstip aan een opleiding zijn gestart dan het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bindende studieadvies, achteraf alsnog te 
confronteren met een bindend studieadvies. Gelet hierop heeft 
verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat het beginsel 
van rechtszekerheid zich, ten tijde van belang, verzette tegen de 
afgifte van een bindend negatief studieadvies met terugwerkende 

kracht. Daarbij is voorts van belang dat verweerder, zoals hiervoor 
is overwogen, niet wist noch had kunnen weten dat appellant met 
een dusdanige psychische problematiek kampte dat hij zijn studie 
niet met succes zou kunnen afronden. In zoverre vloeit ook uit de 
zorgplicht van verweerder geen verplichting tot handelen jegens 
appellant voort. 

2.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het verzoek om 
schadevergoeding van appellant niet samenhangt met een 
schadeveroorzakende beslissing waartegen beroep openstaat bij de 
bestuursrechter, in dit geval het College. Om die reden is het 
College niet bevoegd kennis te nemen van de afwijzing van het door 
appellant gedane verzoek om vergoeding van schade. Tegen die 
beslissing kan evenmin bezwaar worden gemaakt. Het College wijst 

in dit verband naar analogie op de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 oktober 2007 in 
zaak nr. 200700208/1, www.raadvanstate.nl en van het College van 
16 februari 2009 in zaak nr. 2008/046, www.cbho.nl.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 8 april 2014 heeft het Hoofd van de Centrale Studentenadministratie 
(hierna: het Hoofd) het verzoek van R. van der Wal tot restitutie van het collegegeld voor de 
inschrijving van appellant in de collegejaren 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013 
(hierna: de in geding zijnde collegejaren) en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. 
 

 Bij beslissing van 31 oktober 2014 heeft verweerder het daartegen door appellant 
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen. 
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 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 10 juni 2015, waar appellant 
bijgestaan door mr. A. Iličić, en verweerder vertegenwoordigd door mr. A.G.K. Dibbet en A. van 
der Ster, beiden werkzaam bij de Technische Universiteit Delft, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, oordeelt het College over het beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen een 
beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die jegens hem op grond van 
deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen. 

 
2.2. Bij beslissing van 8 april 2014 heeft het Hoofd het verzoek van appellant tot restitutie over 
de in geding zijnde collegejaren afgewezen, omdat een student op de voet van artikel 7.48, vierde 
lid, van de WHW slechts aanspraak kan maken op terugbetaling van een twaalfde gedeelte van het 

door hem verschuldigde collegegeld voor elke maand dat het studiejaar na beëindiging van zijn 
inschrijving voortduurt en die situatie zich in het geval van appellant niet voordoet. Voor zover het 
verzoek van appellant moest worden opgevat als een verzoek om schadevergoeding, heeft het 

Hoofd overwogen dat de instelling aan zijn (zorg)verplichtingen heeft voldaan en dat hij om die 
reden geen aanleiding ziet het verzoek in te willigen. 
 Verweerder heeft bij de beslissing van 31 oktober 2014 wat de weigering van restitutie van 
het collegegeld over de collegejaren betreft, de beslissing van 8 april 2014 gehandhaafd en het 
verzoek om schadevergoeding afgewezen. 
 
2.3. Wat het toepasselijk recht betreft, heeft verweerder het standpunt ingenomen dat het 

beroep van appellant niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat appellant geen verzoek 
om schadevergoeding, als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb heeft 
ingediend. In dit verband betoogt verweerder dat het in artikel IV, eerste lid, van de Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding (hierna: Wet nadeelcompensatie) neergelegde 
overgangsrecht niet van toepassing is, omdat de in bezwaar bestreden beslissing van 8 april 2014 
dateert.  

 
2.3.1 Het College volgt verweerder niet in dit standpunt. Op grond van artikel IV, eerste lid, van 
de Wet nadeelcompensatie blijft op schade, veroorzaakt door een besluit dat werd bekendgemaakt 
of een handeling die werd veroorzaakt door een besluit dat werd bekendgemaakt of een handeling 
die werd verricht vóór het tijdstip waarop deze wet voor dat besluit of die handeling in werking is 
getreden, het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing. Appellant heeft verzocht om 
vergoeding van schade ter hoogte van het door hem betaalde collegegeld. Die schade is, anders 

dan verweerder stelt, niet veroorzaakt door de in bezwaar bestreden beslissing van 8 april 2014, 
waarbij het verzoek om schadevergoeding is afgewezen. De schade van appellant vindt zijn 
oorsprong in de beslissingen tot inschrijving van appellant aan de instelling over de in geding zijnde 
collegejaren. Als gevolg van die beslissingen heeft appellant namelijk het collegegeld voldaan en is 
de vermeende schade ontstaan. Omdat die beslissingen dateren van vóór 1 juli 2013, namelijk 
laatstelijk van augustus/september 2012 toen appellant zich inschreef voor het studiejaar 
2012/2013, is het recht zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie 

van toepassing. Dat betekent dat het beroep ontvankelijk is. 
 

2.4. Het College dient zich niettemin te buigen over de vraag of het bevoegd is van het beroep 
kennis te nemen, omdat het uitsluitend is gericht tegen de beslissing van 31 oktober 2014, voor 
zover daarbij het verzoek om schadevergoeding is afgewezen. In dat verband overweegt het als 
volgt. 

 
2.5. De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van 
schade, naar gesteld veroorzaakt bij de uitoefening door dat orgaan van een publiekrechtelijke 
bevoegdheid, is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De bestuursrechter kan echter 
slechts van een beroep tegen een zodanige beslissing kennis nemen, indien die rechter tevens 
bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen de uitoefening van de desbetreffende 
bevoegdheid. 

 
2.5.1. Zoals het College onder 2.3.1. heeft vastgesteld, vindt de schade van appellant zijn 
oorsprong in de beslissingen tot inschrijving van appellant aan de instelling over de in geding zijnde 
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collegejaren. Als gevolg van die beslissingen heeft appellant het collegegeld voldaan en is de 

vermeende schade ontstaan. Deze beslissingen tot inschrijving staan in rechte vast.  
 Voor zover appellant beoogt te betogen dat verweerder de inschrijving aan de instelling 
over de in geding zijnde collegejaren had moeten weigeren, dan wel dat verweerder op enig 
moment ambtshalve de inschrijving van appellant had moeten beëindigen, stelt het College vast 
dat appellant voldeed aan de vereisten voor inschrijving, zodat verweerder geen grond had de 
inschrijving van appellant te weigeren. Daarnaast deed zich ten tijde van belang, geen van de in de 
WHW neergelegde gronden voor (tussentijdse) beëindiging van de inschrijving voor. Ook overigens 

had verweerder, nog afgezien van het feit dat deze besluiten tot inschrijving inmiddels in rechte 
vaststaan, naar het oordeel van het College geen wettelijke grondslag om de inschrijving van 
appellant aan de instelling te weigeren dan wel te beëindigen. Daarnaast ziet het College geen 
grond voor het oordeel dat verweerder daartoe, in weerwil van de wettelijke bepalingen, 
ambtshalve had moeten overgaan.  
 Wat betreft het betoog van appellant dat verweerder hem, ten tijde van belang, ten 

onrechte geen negatief bindend studieadvies heeft verstrekt, overweegt het College als volgt. 
Verweerder heeft in dit verband onweersproken gemotiveerd dat hij appellant in juli 2009, na 
afloop van het studiejaar 2008/2009, een negatief studieadvies heeft verstrekt. Aan dat 
studieadvies was evenwel geen bindend karakter verbonden, omdat verweerder pas met ingang 

van het studiejaar 2009/2010 opleidingen heeft aangewezen, waarvoor een bindend studieadvies 
geldt. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich in dit verband op het standpunt 
mogen stellen dat van hem onder de gegeven omstandigheden niet kon worden verwacht dat hij 

appellant met terugwerkende kracht een negatief bindend studieadvies zou verstrekken. Zoals 
verweerder in dit verband terecht stelt, ligt het niet in de rede om studenten die op een eerder 
tijdstip aan een opleiding zijn gestart dan het tijdstip van inwerkingtreding van het bindende 
studieadvies, achteraf alsnog te confronteren met een bindend studieadvies. Gelet hierop heeft 
verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat het beginsel van rechtszekerheid zich, ten 
tijde van belang, verzette tegen de afgifte van een bindend negatief studieadvies met 
terugwerkende kracht. Daarbij is voorts van belang dat verweerder, zoals hiervoor is overwogen, 

niet wist noch had kunnen weten dat appellant met een dusdanige psychische problematiek kampte 
dat hij zijn studie niet met succes zou kunnen afronden. In zoverre vloeit ook uit de zorgplicht van 
verweerder geen verplichting tot handelen jegens appellant voort. 
 
2.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het verzoek om schadevergoeding van appellant 
niet samenhangt met een schadeveroorzakende beslissing waartegen beroep openstaat bij de 

bestuursrechter, in dit geval het College. Om die reden is het College niet bevoegd kennis te 
nemen van de afwijzing van het door appellant gedane verzoek om vergoeding van schade. Tegen 
die beslissing kan evenmin bezwaar worden gemaakt. Het College wijst in dit verband naar 
analogie op de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 
oktober 2007 in zaak nr. 200700208/1, www.raadvanstate.nl en van het College van 
16 februari 2009 in zaak nr. 2008/046, www.cbho.nl.  
 

2.7 De conclusie is dat verweerder het door appellant gemaakte bezwaar gericht tegen de 
beslissing van 8 april 2014, voor zover daarbij het verzoek om schadevergoeding is afgewezen, ten 
onrechte in zoverre niet niet-ontvankelijk heeft verklaard. De beslissing van 31 oktober 2014 komt 
om die reden in zoverre voor vernietiging in aanmerking. Het College zal dat bezwaar alsnog, zelf 
in de zaak voorziend, in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.  
 
2.8. Verweerder dient op navolgende wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 

 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 I. verklaart het beroep gericht tegen de beslissing van het college van bestuur van de 
  Technische Universiteit Delft van 21 oktober 2014 met kenmerk 2014-0061  
  gegrond; 
 II. vernietigt die beslissing voor zover daarbij het verzoek om schadevergoeding van 
  appellant is afgewezen; 
 III. verklaart het door appellant gemaakte bezwaar tegen die beslissing in  

  zoverre alsnog niet-ontvankelijk; 
 IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de vernietigde  
  beslissing; 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  10 

 V. veroordeelt het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft tot  

  vergoeding van bij appellant in verband met de behandeling van het beroep  
  opgekomen proceskosten tot €992,00 (zegge: negenhonderd¬tweeënnegentig 
  euro) geheel toe te rekenen aan een door een derde beroepsmatig verleende  
  rechtsbijstand;  
 VI. gelast dat het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft aan  
  appellant  het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/029 

Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 1 juli 2016 

Partijen : appellante en College voor Promoties Universiteit Leiden  

Trefwoorden : betrokkene 
buitenpromovendus 
College voor Promoties 
onbevoegd 
promovendus 

Artikelen : WHW: artikel 7.59a, derde lid 
WHW: artikel 7.66 

Uitspraak : onbevoegd 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Ingevolge artikel 7.66 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) oordeelt het College 

over het beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen een 

beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs 
die jegens hem op grond van deze wet en daarop gebaseerde 
regelingen is genomen.  
Ingevolge artikel 7.59a, derde lid, wordt onder "betrokkene" 
verstaan: een student, een aanstaand student, een voormalige 
student, een extraneus, een aanstaande extraneus of een 
voormalige extraneus.  

2.3. Uit het voorgaande volgt dat toegang tot het College is 
voorbehouden aan een betrokkene als bedoeld in artikel 7.59a, 
derde lid, van de WHW. In die bepaling is uitputtend geregeld welke 
categorieën van personen daaronder moeten worden begrepen. 
Appellante is promovendus en behoort niet tot één van deze 
genoemde categorieën. Appellante is derhalve geen betrokkene in 

de zin van artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. Gelet hierop is het 
College onbevoegd van het beroep kennis te nemen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het College voor Promoties van de Universiteit Leiden,verweerder. 
 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 9 april 2014 heeft de Rector Magnificus en Voorzitter van het College van 
Bestuur namens het College voor Promoties appellante meegedeeld dat geen hoogleraar is 
gevonden die haar als promotor kan begeleiden en dat appellante na het vertrek van haar initiële 
promotor niet langer als buitenpromovendus wordt aangemerkt. 

 
 Bij beslissing van 17 december 2014 heeft verweerder het daartegen door appellante 

gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
  
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 december 2015, waar appellante, 

bijgestaan door mr. M.M.P.M. Lousberg, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. W.J. de Wit en mr. D.H. Mandel, beiden werkzaam bij de Universiteit Leiden, zijn 
verschenen. 
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 Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft het College het onderzoek heropend en bij 

brief van 6 januari 2016 nadere schriftelijk inlichtingen bij verweerder ingewonnen. Bij brief van 27 
januari 2016 heeft verweerder gereageerd. Bij e-mail van 17 februari 2016 heeft appellante hierop 
gereageerd. 
 
 Met toestemming van partijen is afgezien van een verdere behandeling van de zaak ter 
zitting, waarna het College het onderzoek heeft gesloten. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1 Het College overweegt ambtshalve het volgende. 
 
2.2 Ingevolge artikel 7.66 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW) oordeelt het College over het beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen 

een beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die jegens hem op grond 
van deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen.  
 Ingevolge artikel 7.59a, derde lid, wordt onder "betrokkene" verstaan: een student, een 
aanstaand student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande extraneus of een 

voormalige extraneus.  
 
2.3 Uit het voorgaande volgt dat toegang tot het College is voorbehouden aan een betrokkene 

als bedoeld in artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. In die bepaling is uitputtend geregeld welke 
categorieën van personen daaronder moeten worden begrepen. Appellante is promovendus en 
behoort niet tot één van deze genoemde categorieën. Appellante is derhalve geen betrokkene in de 
zin van artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. Gelet hierop is het College onbevoegd van het beroep 
kennis te nemen. 
 
2.4 Nu verweerder in zijn beslissing van 17 december 2014 melding heeft gemaakt van de 

mogelijkheid beroep tegen die beslissing in te stellen bij het College, ziet het College daarin 
aanleiding verweerder op na te melden wijze in de proceskosten te veroordelen en te gelasten dat 
verweerder aan appellante het door haar betaalde griffierecht vergoedt.  
 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart zich onbevoegd; 
 II. veroordeelt het College voor Promoties van de Universiteit Leiden tot vergoeding 

  van bij appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen 
  proceskosten tot een bedrag van € 1.240,00 (zegge: twaalfhonderdveertig euro), 
  geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 III. gelast dat het College van Promoties van de Universiteit Leiden het door appellante  
  betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/044 

Rechter(s) : mrs. Olivier,  

Datum uitspraak : 8 januari 2016 

Partijen : Appellante en Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : aanbevelingen 
beoordeling 
beslissing 
bestuursorgaan 
bevoegd 

bijzondere universiteiten 
collegegeld 
compenseren 
gedraging 
geschillenadviescommissie 

klacht 
niet tijdig beslissen 

niet-ontvankelijk 
onrechtmatig 
overeenkomstig 
publiekrechtelijke bevoegdheid 
rechtswege 
schade 
schadevergoeding 

schadeveroorzakende handeling 
scriptie 
scriptiebegeleider 
scriptiebegeleiding 
studentenombudsman 
studievertraging 

toekenning 

uitblijven 
vernietiging 
vordering 

Artikelen : WHW: artikel 7.59b  
artikel 7.66, eerste lid 
Awb: artikel 1:3  

artikel 6:20, derde lid 
artikel 9:3  
Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding: artikel IV, eerste lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Zoals het College eerder heeft overwogen - zie de uitspraken 
van 30 januari 2012 nr. 2011/112 en van 22 juli 2014 nr. 2013/278, 

www.cbho.nl - is een reactie op een klacht alsmede het niet tijdig 
geven van een reactie op een klacht niet aan te merken als een 
beslissing als bedoeld in artikel 7.66, eerste lid, van de WHW. Voorts 
is in artikel 9:3 van de Awb, dat ingevolge artikel 7.59b van de 

WHW voor de bijzondere universiteiten van overeenkomstige 
toepassing is, bepaald dat tegen een beslissing inzake de 

behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuurs-
orgaan geen beroep kan worden ingesteld. In zoverre is het College 
niet bevoegd van het beroep van appellante kennis te nemen. 
2.5. Voor zover het beroep zich richt tegen de bij de op het bezwaar 
genomen beslissing met betrekking tot de vordering tot 
schadevergoeding, overweegt het College als volgt. 
2.6. Op grond van artikel IV, eerste lid, van de Wet nadeel-

compensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten 
(hierna: Wet nadeelcompensatie) blijft op schade, veroorzaakt door 
een besluit dat werd bekendgemaakt of een handeling die werd 
veroorzaakt door een besluit dat werd bekendgemaakt of een 
handeling die werd verricht vóór het tijdstip waarop deze wet voor 
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dat besluit of die handeling in werking is getreden – te weten 1 juli 

2013 – het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.  
2.7 Appellante heeft verzocht om vergoeding van schade die zij stelt 
te hebben geleden als gevolg van een aan verweerder te wijten 
gebrekkige scriptiebegeleiding. Het College stelt vast dat deze 
schadeveroorzakende handeling heeft plaatsgevonden over het 
studiejaar 2011-2012 tot uiterlijk 1 september 2013, toen 
appellante is afgestudeerd. Daarmee heeft de schadeveroorzakende 

gebeurtenis een aanvang genomen vóór de inwerkingtreding van de 
Wet nadeelcompensatie, zodat het recht, zoals dat gold vóór de 
inwerkingtreding van die wet van toepassing is. 
2.8. De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een 
verzoek om vergoeding van schade, naar gesteld veroorzaakt bij de 
uitoefening door dat orgaan van een publiekrechtelijke bevoegdheid, 

is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De 
bestuursrechter kan echter slechts van een beroep tegen een 
zodanige beslissing kennis nemen, indien die rechter tevens 
bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen de uitoefening 

van de desbetreffende bevoegdheid. 
2.9. Het College stelt vast dat de schadeveroorzakende handeling is 
gelegen in de gebrekkige scriptiebegeleiding, als gevolg waarvan 

appellante een studievertraging heeft opgelopen. Daarnaast staat 
vast dat appellante niet is opgekomen tegen beoordeling van deze 
scriptie, zodat het resultaat van die beoordeling in rechte vaststaat. 
De gebrekkige scriptiebegeleiding is niet aan te merken als een 
beslissing in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en is 
evenmin een beslissing, als bedoeld in artikel 7.66, eerste lid, van 
de WHW, waartegen beroep bij het College open staat. Om die 

reden is de bestuursrechter, het College, niet bevoegd kennis te 
nemen van de beslissing inhoudende de toekenning van een 
compensatie voor twee maanden studievertraging. Tegen die 
beslissing kan evenmin bezwaar worden gemaakt. Het College wijst 
in dit verband naar de uitspraak van het College van 16 februari 
2009 in zaak nr. 2008/046, www.cbho.nl.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 

het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij brief van 28 februari 2014 heeft appellante het bestuur van de faculteit der sociale 
wetenschappen een klacht ingediend over de scriptiebegeleiding bij de master scriptie en daarbij 
tevens gevorderd de daardoor ontstane schade te vergoeden. Deze klacht is doorgezonden naar 

verweerder die de studentenombudsman heeft verzocht een onderzoek in te stellen.  
 

 Bij brief van 25 november 2014 heeft appellante bij verweerder een bezwaarschrift 
ingediend tegen het uitblijven van een beslissing over haar klacht.  
 
 Bij brief van 19 januari 2015 heeft verweerder appellante op de hoogte gebracht van een 

brief van 21 oktober 2014 van het bestuur van de faculteit der sociale wetenschappen inhoudende 
een reactie op de door appellante ingediende klacht en de beslissing van dat bestuur appellante te 
compenseren voor twee maanden studievertraging.  
 
 Bij brief van 11 februari 2015 heeft appellante beroep bij het College ingesteld tegen het 
uitblijven van een beslissing op haar bezwaarschrift van 25 november 2014. 
 

 Op 13 maart 2015 heeft verweerder op het bezwaar van appellante beslist en een 
schadevergoeding toegekend ter hoogte van twee maanden collegegeld. 
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 Bij brief van 3 april 2015 heeft appellante de gronden van haar beroep aangevuld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 augustus 2015, waar appellante, 
en verweerder vertegenwoordigd door drs. A.M. van Donk, werkzaam bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, oordeelt het College over het beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen een 
beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die jegens hem op grond van 
deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen. 

 
2.2. Bij beslissing van 21 oktober 2014 heeft het bestuur van de faculteit der sociale 
wetenschappen gereageerd op de door appellante ingediende klacht over een gebrekkige 
scriptiebegeleiding. In dat verband heeft dat bestuur te kennen gegeven, gevolg te zullen geven 

aan de aanbevelingen die de studentenombudsman heeft gedaan in zijn rapport van 
29 september 2014.  
 Bij beslissing op bezwaar van 13 maart 2015 heeft verweerder, in afwijking van het advies 

van de geschillenadviescommissie besloten , voormelde beslissing van 21 oktober 2014 over te 
nemen en derhalve appellante te compenseren voor twee maanden studievertraging als gevolg van 
het niet-tijdig toewijzen van een nieuwe scriptiebegeleider.  
 Ingevolge artikel 6:20, derde lid, van de Algemenewet bestuursrecht (hierna: Awb) is van 
rechtswege een beroep tegen voormelde beslissing van 13 maart 2015 ontstaan.  
 
2.3. Het College dient zich in de eerste plaats te buigen over de vraag of het bevoegd is van het 

voormelde beroep gericht tegen het niet tijdig beslissen op haar bezwaar tegen het uitblijven van 
een beslissing op haar klacht alsmede het van rechtswege ontstane beroep tegen de beslissing op 
het bezwaar van 13 maart 2015 kennis te nemen. In dat verband overweegt het College als volgt. 
 
2.4. Zoals het College eerder heeft overwogen - zie de uitspraken van 30 januari 2012 nr. 
2011/112 en van 22 juli 2014 nr. 2013/278, www.cbho.nl - is een reactie op een klacht alsmede 

het niet tijdig geven van een reactie op een klacht niet aan te merken als een beslissing als 
bedoeld in artikel 7.66, eerste lid, van de WHW. Voorts is in artikel 9:3 van de Awb, dat ingevolge 
artikel 7.59b van de WHW voor de bijzondere universiteiten van overeenkomstige toepassing is, 
bepaald dat tegen een beslissing inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een 
bestuursorgaan geen beroep kan worden ingesteld. In zoverre is het College niet bevoegd van het 
beroep van appellante kennis te nemen. 
 

2.5. Voor zover het beroep zich richt tegen de bij de op het bezwaar genomen beslissing met 
betrekking tot de vordering tot schadevergoeding, overweegt het College als volgt. 
 
2.6. Op grond van artikel IV, eerste lid, van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 
onrechtmatige besluiten (hierna: Wet nadeelcompensatie) blijft op schade, veroorzaakt door een 
besluit dat werd bekendgemaakt of een handeling die werd veroorzaakt door een besluit dat werd 
bekendgemaakt of een handeling die werd verricht vóór het tijdstip waarop deze wet voor dat 

besluit of die handeling in werking is getreden – te weten 1 juli 2013 – het recht zoals dat gold 
vóór dat tijdstip van toepassing.  

  
2.7 Appellante heeft verzocht om vergoeding van schade die zij stelt te hebben geleden als 
gevolg van een aan verweerder te wijten gebrekkige scriptiebegeleiding. Het College stelt vast dat 
deze schadeveroorzakende handeling heeft plaatsgevonden over het studiejaar 2011-2012 tot 

uiterlijk 1 september 2013, toen appellante is afgestudeerd. Daarmee heeft de 
schadeveroorzakende gebeurtenis een aanvang genomen vóór de inwerkingtreding van de Wet 
nadeelcompensatie, zodat het recht, zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van die wet van 
toepassing is. 
 
2.8. De schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan op een verzoek om vergoeding van 
schade, naar gesteld veroorzaakt bij de uitoefening door dat orgaan van een publiekrechtelijke 

bevoegdheid, is een besluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De bestuursrechter kan echter 
slechts van een beroep tegen een zodanige beslissing kennis nemen, indien die rechter tevens 

http://www.cbho.nl/
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bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen de uitoefening van de desbetreffende 

bevoegdheid. 
 
2.9. Het College stelt vast dat de schadeveroorzakende handeling is gelegen in de gebrekkige 
scriptiebegeleiding, als gevolg waarvan appellante een studievertraging heeft opgelopen. Daarnaast 
staat vast dat appellante niet is opgekomen tegen beoordeling van deze scriptie, zodat het 
resultaat van die beoordeling in rechte vaststaat. De gebrekkige scriptiebegeleiding is niet aan te 
merken als een beslissing in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb en is evenmin een 

beslissing, als bedoeld in artikel 7.66, eerste lid, van de WHW, waartegen beroep bij het College 
open staat. Om die reden is de bestuursrechter, het College, niet bevoegd kennis te nemen van de 
beslissing inhoudende de toekenning van een compensatie voor twee maanden studievertraging. 
Tegen die beslissing kan evenmin bezwaar worden gemaakt. Het College wijst in dit verband naar 
de uitspraak van het College van 16 februari 2009 in zaak nr. 2008/046, www.cbho.nl.  
 

2.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat verweerder het door appellante gemaakte bezwaar 
van 21 november 2014 voor zover het de vordering tot schadevergoeding betreft ten onrechte niet 
niet-ontvankelijk heeft verklaard. De beslissing van 13 maart 2015 komt om die reden in zoverre 
voor vernietiging in aanmerking. Het College zal dat bezwaar alsnog, zelf in de zaak voorziend, 

niet-ontvankelijk verklaren. Vorengaande laat evenwel onverlet dat verweerder, naar ter zitting van 
het College is bevestigd, de aanbeveling van de studentenombudsman om appellante een 
vergoeding aan te bieden ter hoogte van het door haar betaalde collegegeld over de periode van 

twee maanden vanwege de opgelopen studievertraging heeft overgenomen. 
 
2.11. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het beroep tegen het niet tijdig 
  beslissen op het door appellante bij het college van bestuur van de Vrije  
  Universiteit Amsterdam gemaakte bezwaar voor zover het de klacht betreft alsmede 

  tegen de beslissing op dat bezwaar;  
 II. verklaart het beroep tegen de beslissing van het college van bestuur van de Vrije 
  Universiteit Amsterdam van 13 maart 2015, met kenmerk AMvD/jv/2014/1317 voor 
  zover het de vordering tot schadevergoeding betreft gegrond; 
 III. vernietigt die beslissing; 
 IV. verklaart het door appellante tegen de beslissing van 13 maart 2015 gemaakte 
  bezwaar met betrekking tot de vordering tot schadevergoeding in zoverre alsnog 

  niet-ontvankelijk; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 
 VI. gelast dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam aan  
  appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/048 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 maart 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Inholland 

Trefwoorden : afdeling Juridische Zaken 
benadeeld 
berekeningsmethode 
functioneel onafhankelijk 
geschillenadviescommissie 

graad 
hoogte 
instellingscollegegeld 
instructie 
motivering 

motiveringsgebrek 
vooringenomenheid 

wettelijk collegegeld 
Artikelen : WHW: artikel 7.45a 

artikel 7.46 
artikel 7.63 
Awb: artikel 6:22 
artikel 7:13 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellante betoogt dat een van de leden de Adviescommissie 
Bezwaarschriften die in haar geval advies heeft uitgebracht niet 
functioneel onafhankelijk is.  
2.2.1. Dit betoog slaagt. In zijn uitspraak van 20 oktober 2014 
(CBHO 2014/087), waarnaar ook appellante heeft verwezen, heeft 

het College geoordeeld dat medewerkers van een afdeling Juridische 
Zaken van een onderwijsinstelling niet functioneel onafhankelijk 

waren. In het onderhavige geval is dat niet anders. Dat leden van de 
geschillenadviescommissie zich blijkens de instructie van verweerder 
niet mogen laten leiden door opdrachten van een leidinggevende, 
een directeur of het college van bestuur, is niet voldoende om de 
wettelijk vereiste onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Dat in 

het concrete geval van vooringenomenheid van (een van) de leden 
van de geschillenadviescommissie niet direct is gebleken, maakt dit 
niet anders.  
Het advies dat aan het college van bestuur is uitgebracht, voldoet 
daarom niet aan het bepaalde in artikel 7.63a, eerste lid, van de 
WHW, zodat de beslissing van 6 januari 2015 daarop niet mocht 
worden gebaseerd. 

Gelet op het navolgende ziet het College, geen aanleiding de zaak 
terug te wijzen voor nieuwe advisering. 
2.3. Als inhoudelijke beroepsgrond heeft appellante naar voren 
gebracht dat haar niet duidelijk is hoe de hoogte van het collegegeld 

is berekend. 
Niet in geschil is dat appellante het instellingscollegegeld 

verschuldigd is. Verweerder heeft ter zitting uiteengezet op welke 
wijze het instellingscollegegeld voor de opleiding waarvoor 
appellante is ingeschreven, is berekend. Nadien is nadere informatie 
ingezonden over de berekeningsmethode. Verweerder kan worden 
gevolgd in zijn stelling dat dit bedrag, mede gelet op die 
berekeningsmethode, niet onredelijk hoog is. Appellante heeft 
erkend dat met de nadere motivering het aanvankelijk bestaande 

motiveringsgebrek is verholpen. Deze beroepsgrond slaagt niet. 
2.4. Artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht geeft, voor 
zover hier van belang, het College de bevoegdheid een beslissing 
waartegen beroep is ingesteld ondanks de schending van een 
geschreven rechtsregel in stand te laten indien aannemelijk is dat de 
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belanghebbende daardoor niet wordt benadeeld.  

2.5. Nu aannemelijk is dat appellante niet is benadeeld door de 
schending van artikel 7.63a van de WHW en het besluit van 6 
januari 2015 met de nadere motivering voldoende is onderbouwd, 
kan dat besluit in stand worden. Het beroep is daarom ongegrond. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1. Procesverloop  
 
Bij beslissing van 12 augustus 2014 is aan appellante meegedeeld dat zij voor het studiejaar 
2014/2015 voor haar opleiding B Vrijetijdsmanagement VT aan de Hogeschool Inholland het 

instellingscollegegeld ter hoogte van € 7.575,- dient te betalen.  
 
Bij beslissing van 6 januari 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante gemaakte 

bezwaar onder verwijzing naar het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften ongegrond 
verklaard.  
 
Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 

Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige kamer.  
 
Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 augustus 2015, waar appellante, bijgestaan 
door V. de Haan en verweerder, vertegenwoordigd door mr. C. Grim, zijn verschenen.  
 
Het onderzoek ter zitting is geschorst teneinde verweerder in de gelegenheid te stellen nadere 

informatie in te zenden, van welke gelegenheid gebruik is gemaakt. 
 
Partijen hebben toestemming gegeven een nadere zitting achterwege te laten. 
 
2.  Overwegingen  
 
2.1.  Artikel 7.45a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) bepaalt dat het wettelijke collegegeld is verschuldigd 
door een student die blijkens het Centraal register inschrijving hoger onderwijs, bedoeld in artikel 
7.52, sedert 1 september 1991 voor een inschrijving aan een bacheloropleiding niet eerder een 
bachelor- of een mastergraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een masteropleiding niet 
eerder een mastergraad heeft behaald.  
 Artikel 7.46, eerste lid, van de WHW bepaalt dat een student die niet voldoet aan de 
voorwaarden, bedoeld in artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid, en niet is ingeschreven 

voor een onderwijseenheid bij de Open Universiteit, het instellingscollegegeld is verschuldigd.  
 Artikel 7:46, tweede lid, van de WHW bepaalt dat de hoogte van het instellingscollegegeld 

door het instellingsbestuur wordt vastgesteld. Het instellingsbestuur kan per opleiding of groep van 
opleidingen of per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen.  
 Ingevolge artikel 7.63a, eerste lid, van de WHW heeft elke instelling voor hoger onderwijs 
een geschillenadviescommissie. Op een geschillenadviescommissie is artikel 7:13, eerste tot en 

met zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. De leden van 
de geschillenadviescommissie zijn functioneel onafhankelijk.  
 
2.2.  Appellante betoogt dat een van de leden de Adviescommissie Bezwaarschriften die in haar 
geval advies heeft uitgebracht niet functioneel onafhankelijk is.  
 
2.2.1. Dit betoog slaagt. In zijn uitspraak van 20 oktober 2014 (CBHO 2014/087), waarnaar ook 

appellante heeft verwezen, heeft het College geoordeeld dat medewerkers van een afdeling 
Juridische Zaken van een onderwijsinstelling niet functioneel onafhankelijk waren. In het 
onderhavige geval is dat niet anders. Dat leden van de geschillenadviescommissie zich blijkens de 
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instructie van verweerder niet mogen laten leiden door opdrachten van een leidinggevende, een 

directeur of het college van bestuur, is niet voldoende om de wettelijk vereiste onafhankelijkheid te 
kunnen waarborgen. Dat in het concrete geval van vooringenomenheid van (een van) de leden van 
de geschillenadviescommissie niet direct is gebleken, maakt dit niet anders.  
 Het advies dat aan het college van bestuur is uitgebracht, voldoet daarom niet aan het 
bepaalde in artikel 7.63a, eerste lid, van de WHW, zodat de beslissing van 6 januari 2015 daarop 
niet mocht worden gebaseerd. 
 Gelet op het navolgende ziet het College, geen aanleiding de zaak terug te wijzen voor 

nieuwe advisering. 
 
2.3.  Als inhoudelijke beroepsgrond heeft appellante naar voren gebracht dat haar niet duidelijk 
is hoe de hoogte van het collegegeld is berekend. 
 
2.3.1. Niet in geschil is dat appellante het instellingscollegegeld verschuldigd is. Verweerder heeft 

ter zitting uiteengezet op welke wijze het instellingscollegegeld voor de opleiding waarvoor 
appellante is ingeschreven, is berekend. Nadien is nadere informatie ingezonden over de 
berekeningsmethode. Verweerder kan worden gevolgd in zijn stelling dat dit bedrag, mede gelet op 
die berekeningsmethode, niet onredelijk hoog is. Appellante heeft erkend dat met de nadere 

motivering het aanvankelijk bestaande motiveringsgebrek is verholpen. Deze beroepsgrond slaagt 
niet. 
 

2.4.  Artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht geeft, voor zover hier van belang, het 
College de bevoegdheid een beslissing waartegen beroep is ingesteld ondanks de schending van 
een geschreven rechtsregel in stand te laten indien aannemelijk is dat de belanghebbende daardoor 
niet wordt benadeeld.  
 
2.5.  Nu aannemelijk is dat appellante niet is benadeeld door de schending van artikel 7.63a van 
de WHW en het besluit van 6 januari 2015 met de nadere motivering voldoende is onderbouwd, 

kan dat besluit in stand worden. Het beroep is daarom ongegrond. 
 
2.6.  Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. Wel dient 
verweerder, gelet op wat is overwogen in 2.2.1 en 2.3.1, het door appellante betaalde griffierecht 
aan haar te vergoeden.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College  
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep ongegrond;  

 
 II. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Inholland aan appellante het 
  door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van 
  € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/050.4 

Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Verheij 

Datum uitspraak : 16 februari 2016 

Partijen : verzoekster  

Trefwoorden : bedrog 
bekend 
feiten 
herziening 

Artikelen : Awb: artikel 8:119 

Uitspraak : afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Verzoekster betoogt dat de uitspraak van het College van 
19 mei 2015 moet worden herzien, omdat deze volgens haar is 
gebaseerd op een onjuiste voorstelling van de feiten door 

Hogeschool Inholland. Daarbij verwijst zij naar hetgeen door 

Hogeschool Inholland in het verweerschrift is gesteld en bij de 
behandeling van de zaak ter zitting van het College op 2 april 2015 
is toegelicht. 
2.3.Dit zijn geen feiten en omstandigheden die bij verzoekster vóór 
de uitspraak van het College van 19 mei 2015 niet bekend waren en 
redelijkerwijs niet bekend konden zijn en die, waren zij bij het 

College eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden 
hebben kunnen leiden. Er bestaat daarom geen grond voor 
herziening van de uitspraak van het College van 19 mei 2015 in 
zaak nr. 2015/050.5. Anders dan verzoekster betoogt, biedt de Awb 
geen grond om een uitspraak te herzien reeds omdat die volgens 
verzoekster gebaseerd is op bedrog en omdat die onjuist is. 

 

Uitspraak op het verzoek van: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
om herziening van de uitspraak van het College van 19 mei 2015 in zaak nr. 2015/050.5. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij uitspraak van 19 mei 2015 in zaak nr. 2015/050.5 heeft het College het door 
verzoekster ingestelde beroep tegen een beslissing van het College van Bestuur van de Hogeschool 
Inholland (hierna: het CvB) van 6 januari 2015 ongegrond verklaard.  
 
 Verzoekster heeft het College verzocht die uitspraak te herzien. 

 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend.  
  
 Verzoekster heeft een nader stuk ingediend. 
 
Het College heeft het verzoek ter zitting behandeld op 9 december 2015, waar verzoekster, 

vertegenwoordigd door mr. H.J. van Gijssel, advocaat te Amsterdam, en het CvB, 

vertegenwoordigd door mr. W. Pors en mr. L. van Huizen, beiden advocaat te Den Haag, zijn 
verschenen. Voorts waren ter zitting mr. A.M. van Rossum en A.P. Stam van de Hogeschool 
Inholland aanwezig.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 8:119, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) 

kan het College op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op grond 
van feiten of omstandigheden die:  
a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, 
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet 
bekend konden zijn, en 
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c. waren zij bij het College eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben 

kunnen leiden. 
 
2.2.  Verzoekster betoogt dat de uitspraak van het College van 19 mei 2015 moet worden 
herzien, omdat deze volgens haar is gebaseerd op een onjuiste voorstelling van de feiten door 
Hogeschool Inholland. Daarbij verwijst zij naar hetgeen door Hogeschool Inholland in het 
verweerschrift is gesteld en bij de behandeling van de zaak ter zitting van het College op 2 april 
2015 is toegelicht. 

 
2.3. Dit zijn geen feiten en omstandigheden die bij verzoekster vóór de uitspraak van het 
College van 19 mei 2015 niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn en die, 
waren zij bij het College eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen 
leiden. Er bestaat daarom geen grond voor herziening van de uitspraak van het College van 
19 mei 2015 in zaak nr. 2015/050.5. Anders dan verzoekster betoogt, biedt de Awb geen grond om 

een uitspraak te herzien reeds omdat die volgens verzoekster gebaseerd is op bedrog en omdat die 
onjuist is. 
 
2.4. Het verzoek moet worden afgewezen. 

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/059 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 2 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
causaal verband 
deeltijdstudent 
extern 
faciliteren 

gehoord 
geldigheid 
kantonrechter 
kosten 
kwalitatieve norm 

minimum norm 
persoonlijke omstandigheden 

schadevergoeding 
studentendecanaat 
studiebegeleider 
studieovereenkomst 
studieresultaten 
studietijd 
studievertraging 

studievoortgang 
tentamenmogelijkheden 
toerekenbaar 
verlenging 
vonnis 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1 

OER: artikel 13 
artikel 15 
artikel 17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Gelet op het hiervoor vermelde vonnis van de kantonrechter 

is Hogeschool Inholland over de studiejaren 2010-2011 en 2011-
2012 toerekenbaar tekortgeschoten jegens appellant. Dit betekent 
echter niet dat de beslissing om hem een bindend negatief 
studieadvies te verstrekken reeds om die reden onterecht is. In dit 
verband is van belang in hoeverre verweerder zich moeite heeft 
getroost appellant te faciliteren in het behalen van het ontbrekende 
vak in het studiejaar 2013-2014 en in zoverre recht heeft gedaan 

aan de ontstane situatie.  
Uit een door verweerder overgelegde e-mail van 30 augustus 2013 
volgt dat de manager Onderwijs en Onderzoek, cluster Finance een 
aantal afspraken op papier heeft gezet, waaraan appellant deels 

gevolg heeft gegeven. Zo heeft de manager appellant verzocht een 
verzoek in te dienen bij de examencommissie om de geldigheid van 

zijn behaalde resultaten voor de opleiding te verlengen. De manager 
heeft vervolgens te kennen gegeven dat verzoek te zullen 
ondersteunen, hetgeen appellant de gelegenheid zou bieden de 
ontbrekende 2 studiepunten voor het vak te behalen. Daarnaast is 
appellant in de gelegenheid gesteld om – naast de reguliere 
mogelijkheden tot het afleggen van het tentamen voor het vak bij 
Inholland – het tentamen extern af te leggen, waarbij verweerder 

zich bereid heeft verklaard een bedrag van € 150,00 bij te dragen 
voor eventuele extra kosten. Verder heeft de manager Onderwijs en 
Onderzoek, cluster Finance, te kennen gegeven een verzoek in te 
dienen om de studietijd voor appellant zodanig te verlengen dat hij 
vanaf september 2013 nog minimaal 4 jaar zou kunnen studeren.  
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Naar het oordeel van het College heeft verweerder appellant met 

deze maatregelen voldoende faciliteiten geboden om het 
ontbrekende vak alsnog te behalen. Dat appellant in het studiejaar 
2013-2014 geen van de reguliere tentamenmogelijkheden voor het 
vak heeft benut, noch van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt 
het tentamen extern af te leggen, is een keuze waarvan de gevolgen 
voor zijn rekening kunnen worden gelaten. Niet is gebleken dat het 
voor appellant onmogelijk was de hem geboden tentamen-

mogelijkheden te benutten. Tevens is van belang dat appellant de 
gelegenheid heeft gekregen om, in tegenstelling tot de andere 
eerstejaarsstudenten die hetzelfde vak moesten behalen, het 
tentamen extern af te leggen.  
Voor zover appellant betoogt dat de studievertraging het gevolg is 
van zijn door verweerder veroorzaakte psychische situatie en 

verweerder hem om die reden ten onrechte een bindend negatief 
studieadvies heeft verstrekt, leidt dit betoog niet tot het gewenste 
resultaat. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn 
psychische situatie hem heeft belemmerd het tentamen voor het 

ontbrekende vak in het studiejaar 2013-2014 af te leggen. 
Bovendien heeft appellant met betrekking tot dit studiejaar geen 
melding gemaakt van psychische klachten bij verweerder. Appellant 

heeft weliswaar een lange voorgeschiedenis met verweerder, maar 
appellant heeft zich voor het studiejaar 2012-2103 uitgeschreven. 
Van appellant mocht worden verwacht dat, indien psychische 
klachten hem verhinderden de noodzakelijke studievoortgang te 
maken, hij dit bij verweerder zou melden, zodat – naast de reeds 
genomen maatregelen – zonodig andere maatregelen hadden 
kunnen worden genomen.  

Het voorgaande leidt naar het oordeel van het College tot de 
conclusie dat verweerder zich op goede gronden op het standpunt 
heeft gesteld dat niet is gebleken van persoonlijke omstandigheden 
die zouden meebrengen dat het negatief bindend studieadvies 
onterecht is. Gegeven het intensieve contact tussen de 
medewerkers van de opleiding en appellant over de inschrijving voor 

het studiejaar 2013-2014 en over het af te leggen tentamen voor 
het ontbrekende vak en gegeven het feit dat appellant een laatste 
verlenging van de geldigheid van de tot dan toe behaalde resultaten 
is toegekend, was appellant genoegzaam gewaarschuwd dat het 
niet-behalen van het ontbrekende vak zou leiden tot een bindend 
negatief studieadvies. De stelling dat appellant niet was 
gewaarschuwd, leidt gelet hierop niet tot een ander oordeel. Onder 

deze omstandigheden leidt het niet-horen van appellant alvorens het 
bindend negatief studieadvies is verstrekt evenmin tot een ander 
oordeel.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 31 juli 2014 heeft de directeur van het Domein Management, Finance en 
Recht appellant een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding Financial Services 
Management. 
 
 Bij beslissing van 29 september 2014 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
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 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

  
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 3 juli 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. S.N. Ali en verweerder vertegenwoordigd door mr. S.E. van Oosterhout, 
vergezeld door C. Buijsman, beiden werkzaam bij Hogeschool Inholland, zijn verschenen. 
 
 Het College heeft het onderzoek ter zitting geschorst. Desgevraagd heeft Hogeschool 
Inholland nadere stukken ingediend. Appellant heeft op deze stukken gereageerd.  

 
 Het College heeft opnieuw ter zitting behandeld op 20 november 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. S.N. Ali en M. Ilhan en verweerder vertegenwoordigd door mr. S.E. van 
Oosterhout, vergezeld door C. Buijsman, beiden werkzaam bij Hogeschool Inholland, zijn 
verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 

hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 

de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  

 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het uitvoeringsbesluit WHW 2008, zijn de persoonlijke 
omstandigheden bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de WHW uitsluitend: 
a. ziekte van betrokkene, 
(…). 
 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling wordt, indien de 

student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem 
geldende minimum norm, zoals bedoeld in de leden 2 en 3, wordt aan het studieadvies een 
afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke omstandigheden als bedoeld 
in artikel 17 zich daartegen verzetten. In het geval dat de persoonlijke omstandigheden er voor 
hebben gezorgd dat niet aan de kwantitatieve norm is voldaan, maar die er niet aan in de weg 
stonden aan de kwalitatieve norm te voldoen, of andersom, volgt altijd een afwijzing. 
 Ingevolge het tweede lid moet de student van de te behalen credits van de propedeutische 

fase of het eerste jaar van het Ad- programma ten minste 50 credits hebben behaald aan het eind 
van het eerste jaar van inschrijving. 

 Ingevolge het derde lid zijn in het opleidingsspecifieke deel van de OER eveneens de 
onderwijseenheden aangewezen die aan het eind van het eerste jaar van inschrijving met goed 
gevolg moeten zijn afgerond De kwalitatieve norm bedraagt minimaal vijf en maximaal tien credits 
aan onderwijseenheden.  

 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur, indien de student niet tijdig tijdens of 
aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de propedeutische fase of het eerste jaar van 
het Ad-programma volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 
zich daartegen verzetten, alsnog een bindend negatief studieadvies. Het bindend studieadvies 
wordt zo snel mogelijk na het verstrijken van de termijn verstrekt.  
 Ingevolge artikel 15 gelden de regels ten aanzien van het studieadvies en bindend 
studieadvies opnieuw, indien de student zich heeft uitgeschreven en ingevolge artikel 12, lid 4, 

geen (bindend) studieadvies heeft ontvangen en zich vervolgens weer heeft ingeschreven voor de 
opleiding. De norm als bedoeld in artikel 13, lid 5, geldt dan direct. 
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 Ingevolge artikel 17, vierde lid, weegt de domeindirecteur, voordat hij over gaat tot een 

bindend studieadvies de binnen de opleiding bekende persoonlijke omstandigheden. Hij vraagt in 
dat kader het studentendecanaat advies met betrekking tot de daar gemelde persoonlijke 
omstandigheden. Voorts raadpleegt hij de studiebegeleider over de studievoortgang en de relatie 
met de persoonlijke omstandigheden.  
 Ingevolge het vijfde lid worden als persoonlijke omstandigheden in de zin van dit artikel 
uitsluitend aangemerkt: 
a. ziekte van de student; 

(…). 
 
2.2. Bij de beslissing van 29 september 2014 heeft verweerder de beslissing om appellant een 
bindend negatief studieadvies te verstrekken, gehandhaafd. Appellant is er namelijk niet in 
geslaagd de propedeuse te behalen, aldus verweerder. Volgens verweerder heeft appellant sinds 
2009 elk studiejaar twee kansen gehad om het studieonderdeel ‘WFT Hypothecair Krediet’ te 

behalen. Niettemin heeft appellant dat onderdeel niet gehaald. Van bijzondere omstandigheden die 
zich tegen de afgifte van een bindend negatief studieadvies verzetten, is niet gebleken, aldus 
verweerder.  
 

2.3. Appellant betoogt – samengevat weergegeven – dat hij aanvankelijk sinds het studiejaar 
2009-2010 als deeltijdstudent was ingeschreven voor de opleiding Financial Services Management 
(FSM) en dat appellant gedurende de studiejaren 2010-2011 en 2011-2012 structureel problemen 

ondervond als gevolg van tekortkomingen bij de opleiding. Zo is een aanzienlijk aantal door hem 
ingeleverde opdrachten nooit nagekeken door docenten van de opleiding. In dat verband heeft 
appellant in beroep een vonnis overgelegd van de Rechtbank Midden-Nederland (de kantonrechter) 
van 29 april 2015 (hierna: het vonnis). Volgens appellant is in dat vonnis vastgesteld dat 
Hogeschool Inholland de met appellant overeengekomen studieovereenkomst niet is nagekomen 
wegens een toerekenbare tekortkoming in die zin dat de Hogeschool Inholland geen deugdelijk 
onderwijs heeft geboden in de voormelde studiejaren. Als gevolg van die toerekenbare 

tekortkoming heeft appellant niet deelgenomen aan het tentamen voor het enige openstaande vak 
van zijn propedeuse en ondervindt hij bovendien psychische klachten. Appellant wijst in dat 
verband op de door hem in beroep overgelegde verklaring van zijn behandelaar. Verweerder heeft 
volgens appellant miskend dat, gelet op de verklaring van zijn behandelaar en gelet op de 
omstandigheid dat verweerder zijn situatie erkent door de door hem ingeleverde opdrachten 
achteraf te beoordelen, een causaal verband tussen zijn psychische problemen en de 

studievertraging bestaat. De stelling van verweerder dat de psychische problemen van appellant 
niet bekend waren bij de opleiding is dan ook onjuist, aldus appellant. 
 Ten slotte betoogt appellant dat hij, alvorens verweerder is overgegaan tot de afgifte van 
een bindend negatief studieadvies, ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat verweerder in zijn beslissing van 29 september 2014 terecht 

heeft overwogen dat in verband met de afgifte van een bindend negatief studieadvies, gelet op 
artikel 7.8b, derde lid, van de WHW uitsluitend de door appellant behaalde studieresultaten en de 
relevante persoonlijke omstandigheden in de zin van artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit, gelezen 
in verbinding met artikel 17, vijfde lid, van de OER kunnen worden meegewogen. 
 
2.3.2. Het College gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden. Appellant stond voor de 
studiejaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 ingeschreven aan de Hogeschool Inholland. 

Appellant heeft zich om hem moverende redenen niet ingeschreven voor het studiejaar 2012-2013. 
Hij heeft zich vervolgens voor het studiejaar 2013-2014 opnieuw ingeschreven aan de Hogeschool 

Inholland. Aanvankelijk stond appellant ingeschreven aan de Hogeschool Inholland te Diemen. 
Aangezien de door appellant gevolgde opleiding FSM niet meer werd aangeboden te Diemen, 
diende appellant zich in te schrijven aan de Hogeschool Inholland te Den Haag. Niet in geschil is 
dat appellant, om zijn propedeuse voor de opleiding FSM succesvol af te ronden, het 

studieonderdeel ‘WFT Hypothecair Krediet’ (hierna: het vak) met succes diende af te ronden. 
 
 Het vonnis dat appellant heeft overgelegd ter onderbouwing van zijn standpunt dat de door 
hem opgelopen studievertraging het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van verweerder, 
heeft betrekking op de studiejaren 2010-2011 en 2011-2012. De kantonrechter heeft geoordeeld 
dat de Hogeschool Inholland in die studiejaren jegens appellant is tekortgeschoten in haar 
verplichting om zich in te spannen tot het bieden van deugdelijk onderwijs en in haar verplichting 

tot het bieden van begeleiding van appellant bij het vinden van een nieuwe groep voor de 
groepsopdrachten. Wat de hoogte van de schadevergoeding betreft, heeft de kantonrechter in 
overweging genomen dat de beslissing van appellant om de opleiding definitief te staken mede lijkt 
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te zijn ingegeven door de psychische klachten waarmee appellant kampt, maar dat van die 

klachten in objectieve zin niet kan worden vastgesteld dat deze hun oorsprong vinden in de 
toerekenbare tekortkoming van Hogeschool Inholland. Mede om die reden heeft de kantonrechter 
de door appellant verzochte schade niet integraal toewijsbaar geacht, maar heeft hij wel 
toewijsbaar geacht onder meer de schade wegens te veel betaalde collegegelden voor de 
studiejaren 2010-2011 en 2011-2012 en de schade in verband met boekengeld, schoolspullen en 
leermiddelen.  
 

2.3.3. Gelet op het hiervoor vermelde vonnis van de kantonrechter is Hogeschool Inholland over 
de studiejaren 2010-2011 en 2011-2012 toerekenbaar tekortgeschoten jegens appellant. Dit 
betekent echter niet dat de beslissing om hem een bindend negatief studieadvies te verstrekken 
reeds om die reden onterecht is. In dit verband is van belang in hoeverre verweerder zich moeite 
heeft getroost appellant te faciliteren in het behalen van het ontbrekende vak in het studiejaar 
2013-2014 en in zoverre recht heeft gedaan aan de ontstane situatie.  

 Uit een door verweerder overgelegde e-mail van 30 augustus 2013 volgt dat de manager 
Onderwijs en Onderzoek, cluster Finance een aantal afspraken op papier heeft gezet, waaraan 
appellant deels gevolg heeft gegeven. Zo heeft de manager appellant verzocht een verzoek in te 
dienen bij de examencommissie om de geldigheid van zijn behaalde resultaten voor de opleiding te 

verlengen. De manager heeft vervolgens te kennen gegeven dat verzoek te zullen ondersteunen, 
hetgeen appellant de gelegenheid zou bieden de ontbrekende 2 studiepunten voor het vak te 
behalen. Daarnaast is appellant in de gelegenheid gesteld om – naast de reguliere mogelijkheden 

tot het afleggen van het tentamen voor het vak bij Inholland – het tentamen extern af te leggen, 
waarbij verweerder zich bereid heeft verklaard een bedrag van € 150,00 bij te dragen voor 
eventuele extra kosten. Verder heeft de manager Onderwijs en Onderzoek, cluster Finance, te 
kennen gegeven een verzoek in te dienen om de studietijd voor appellant zodanig te verlengen dat 
hij vanaf september 2013 nog minimaal 4 jaar zou kunnen studeren.  
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder appellant met deze maatregelen 
voldoende faciliteiten geboden om het ontbrekende vak alsnog te behalen. Dat appellant in het 

studiejaar 2013-2014 geen van de reguliere tentamenmogelijkheden voor het vak heeft benut, 
noch van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt het tentamen extern af te leggen, is een keuze 
waarvan de gevolgen voor zijn rekening kunnen worden gelaten. Niet is gebleken dat het voor 
appellant onmogelijk was de hem geboden tentamenmogelijkheden te benutten. Tevens is van 
belang dat appellant de gelegenheid heeft gekregen om, in tegenstelling tot de andere 
eerstejaarsstudenten die hetzelfde vak moesten behalen, het tentamen extern af te leggen.  

 
 Voor zover appellant betoogt dat de studievertraging het gevolg is van zijn door verweerder 
veroorzaakte psychische situatie en verweerder hem om die reden ten onrechte een bindend 
negatief studieadvies heeft verstrekt, leidt dit betoog niet tot het gewenste resultaat. Appellant 
heeft niet aannemelijk gemaakt dat zijn psychische situatie hem heeft belemmerd het tentamen 
voor het ontbrekende vak in het studiejaar 2013-2014 af te leggen. Bovendien heeft appellant met 
betrekking tot dit studiejaar geen melding gemaakt van psychische klachten bij verweerder. 

Appellant heeft weliswaar een lange voorgeschiedenis met verweerder, maar appellant heeft zich 
voor het studiejaar 2012-2103 uitgeschreven. Van appellant mocht worden verwacht dat, indien 
psychische klachten hem verhinderden de noodzakelijke studievoortgang te maken, hij dit bij 
verweerder zou melden, zodat – naast de reeds genomen maatregelen – zonodig andere 
maatregelen hadden kunnen worden genomen.  
 Het voorgaande leidt naar het oordeel van het College tot de conclusie dat verweerder zich 
op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat niet is gebleken van persoonlijke 

omstandigheden die zouden meebrengen dat het negatief bindend studieadvies onterecht is. 
Gegeven het intensieve contact tussen de medewerkers van de opleiding en appellant over de 

inschrijving voor het studiejaar 2013-2014 en over het af te leggen tentamen voor het ontbrekende 
vak en gegeven het feit dat appellant een laatste verlenging van de geldigheid van de tot dan toe 
behaalde resultaten is toegekend, was appellant genoegzaam gewaarschuwd dat het niet-behalen 
van het ontbrekende vak zou leiden tot een bindend negatief studieadvies. De stelling dat appellant 

niet was gewaarschuwd, leidt gelet hierop niet tot een ander oordeel. Onder deze omstandigheden 
leidt het niet-horen van appellant alvorens het bindend negatief studieadvies is verstrekt evenmin 
tot een ander oordeel.  
 
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
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 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/083 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 26 januari 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : collegegeld 
gegrond 
inschrijven 
ingetrokken 
inschrijving 

onderwijs 
ondoelmatig 
onrechtmatig 
resultaten 
rijksbijdrage 

schade 
studievertraging 

terugwerkende kracht 
Artikelen : WHW: artikel 7.37 

artikel 7.48 
Awb: artikel 8:88 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. De bestuursrechter is op de voet van artikel 8:88, eerste lid, 

onder a, van de Awb bevoegd op verzoek van een belanghebbende 
een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de 
belanghebbende lijdt of zal lijden als gevolg van een onrechtmatig 
besluit. Nu appellant zich, zoals hiervoor onder 2.3 overwogen, op 
het standpunt heeft gesteld dat hij schade heeft geleden in de vorm 
van studievertraging als gevolg van de beslissing van 

6 februari 2015, zal het College dat verzoek van appellant 
beoordelen.  

2.5.1. Vaststaat dat appellant zich niet tijdig, te weten vóór 
1 september 2014, heeft ingeschreven bij de Hogeschool 
Amsterdam. Daarnaast heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat 
appellant in elk geval tussen 1 september 2014 en 1 februari 2015 
niettemin onderwijs heeft gevolgd aan de Hogeschool Amsterdam en 

tentamens heeft afgelegd. In dat verband heeft verweerder zich op 
het standpunt gesteld dat zodra de inschrijving met terugwerkende 
kracht is geëffectueerd, de behaalde resultaten van deze tentamens 
worden geregistreerd. In zoverre acht het College niet aannemelijk 
dat appellant als gevolg van de beslissing van 6 februari 2015 over 
deze periode schade in de vorm van studievertraging heeft 
opgelopen.  

Wat de periode na 1 februari 2015 betreft, overweegt het College 
als volgt. Bij de beoordeling of schade is geleden en zo ja wat de 
omvang van deze schade is, dienen schadebeperkende maatregelen 
in aanmerking te worden genomen. In dat verband is van belang dat 

schade ten laste van een benadeelde blijft, indien hij heeft 
nagelaten redelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van 

die schade te nemen.  
Het College constateert dat appellant heeft getracht zich in te 
schrijven met ingang van 1 februari 2015, dat die inschrijving niet 
onmiddellijk tot stand kwam en dat appellant alsnog op 29 mei 2015 
met terugwerkende kracht is ingeschreven per 1 februari 2015. In 
zoverre heeft appellant een maatregel genomen ter beperking van 
zijn schade.  

Nu appellant over de periode van 1 februari 2015 tot en met 
29 mei 2015 niet in staat is geweest onderwijs te volgen, omdat zijn 
inschrijving niet eerder dan 29 mei 2015 met terugwerkende kracht 
tot stand is gekomen, acht het College aannemelijk dat appellant 
over die periode schade heeft geleden in de vorm van 
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studievertraging. Die schade is een rechtstreeks gevolg van de op 

6 februari 2015 gehandhaafde weigering appellant in te schrijven. 
Dat verweerder pas op 29 mei op het verzoek van appellant om 
inschrijving per 1 februari 2015 heeft beslist ten gevolge van de 
bezetting van het Maagdenhuis is voor risico van verweerder. Het 
College acht in zoverre termen aanwezig het door appellant gedane 
verzoek om schadevergoeding in te willigen. Het College acht het, 
onder verwijzing naar zijn uitspraak van 12 maart 2015 in zaak nr. 

2014/196.8 (www.cbho.nl) redelijk het te betalen collegegeld door 
studievertraging voor een periode van vier maanden te vergoeden. 
Dit komt, uitgaande van het door appellant te betalen bedrag aan 
collegegeld 2014/2015 van € 1.906,00 neer op een bedrag van 
€ 635,33. 
Het College ziet onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding 

aansluiting te zoeken bij de door appellant aangehaalde uitspraak 
van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2015 
door aan te sluiten bij de Letselschade Richtlijn Studievertraging van 
de Letselschade Raad, zoals die kantonrechter heeft gedaan. 

2.6. Wat de in de beslissing van 23 juli 2015 neergelegde 
voorwaarde tot betaling van het Collegegeld betreft, overweegt het 
College als volgt.  

2.6.1. Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) wordt niet 
tot de inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 
dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan. Gelet op deze 
bepaling kon verweerder niet anders dan de voorwaarde tot betaling 
van collegegeld aan de inschrijving van appellant verbinden. Voor 
zover appellant beoogt te betogen dat hij op de voet van artikel 

7.48 van de WHW in aanmerking dient te komen voor kwijtschelding 
of vrijstelling van het wettelijk verschuldigde collegegeld, leidt dat 
betoog niet tot het gewenste resultaat. Op de voet van artikel 7.48, 
vijfde lid, van de WHW wordt vermindering of vrijstelling van het 
wettelijk collegegeld in andere gevallen dan bedoeld in het eerste tot 
en met het vierde lid, aangemerkt als ondoelmatige besteding van 

de rijksbijdrage. De situatie van appellant valt onder geen van de 
eerste tot en met het vierde lid van die bepaling vermelde gevallen. 
Het betoog van appellant faalt.  
2.7.Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het beroep van 
appellant gericht tegen de beslissing van 6 februari 2015 gegrond is. 
Het College zal het verzoek van appellant om schadevergoeding als 
gevolg van de beslissing op bezwaar van 6 februari 2015 inwilligen. 

De hoogte van de door verweerder aan appellant te betalen 
schadevergoeding wordt vastgesteld op een bedrag van totaal 
€ 635,33. Voor zover het beroep van rechtswege betrekking heeft 
op de beslissing op bezwaar van 23 juli 2015, dient dat beroep in 
zoverre ongegrond te worden verklaard. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 29 september 2014 heeft de voorzitter van het Domein Economie en 
Management geweigerd appellant met terugwerkende kracht per 1 september 2014 in te schrijven 
en te kennen gegeven een tussentijdse inschrijving van appellant evenmin toe te staan. 
 

 Bij beslissing van 6 februari 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
bezwaar ongegrond verklaard.  
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 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Bij beslissing van 23 juli 2015 heeft verweerder voormelde beslissing van 6 februari 2015 
ingetrokken en appellant te kennen gegeven dat hij een inschrijving per 1 september 2014, dan 
wel een tussentijdse inschrijving voor het studiejaar 2015-2016 alsnog zal toestaan. Daarbij heeft 
verweerder vermeld dat voorwaarde voor die inschrijving is dat het verschuldigde collegegeld wordt 
voldaan.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 20 augustus 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. J. El Haddouchi en verweerder, vertegenwoordigd door mr. C.L. Koppenol, 

werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. In zijn beslissing van 6 februari 2015 heeft verweerder overwogen dat een evenwichtige 
belangenafweging ertoe leidt dat het belang van de Hogeschool van Amsterdam bij tijdige 
inschrijving zwaarder dient te wegen dan het belang van appellant bij een inschrijving met 

terugwerkende kracht of een tussentijdse inschrijving. Daarbij heeft verweerder van belang geacht 
dat appellant zich nog niet in de afrondende fase van zijn studie bevindt. Hij heeft daarom de 
beslissing van 29 september 2014 gehandhaafd. 
 
2.2. Verweerder heeft vervolgens, in het licht van recente rechtspraak van het College, 
aanleiding gezien voormelde beslissing van 6 februari 2015 in te trekken bij de beslissing van 23 
juli 2015. Verweerder zal het appellant alsnog toestaan zich met terugwerkende kracht in te 

schrijven per 1 september 2014 dan wel het appellant toestaan zich tussentijds in te schrijven. 
 
2.3. Appellant heeft, naar aanleiding van de beslissing van 23 juli 2015 te kennen gegeven het 
beroep niet te zullen intrekken, omdat hij enerzijds stelt schade te hebben geleden in de vorm van 
studievertraging als gevolg van de beslissing van 6 februari 2015 en hij zich anderzijds niet kan 
verenigen met de voorwaarde, neergelegd in de beslissing van 23 juli 2015 dat hij het collegegeld 

moet voldoen alvorens verweerder overgaat tot inschrijving. Gelet hierop zal het College het 
beroep van appellant gericht tegen de beslissing van 6 februari 2015 inhoudelijk behandelen. 
Daarnaast zal het College dat beroep, op de voet van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) mede gericht achten tegen de beslissing op bezwaar van 23 juli 2015.  
 
2.4. Omdat verweerder zijn beslissing op bezwaar van 6 februari 2015 heeft ingetrokken in het 
licht van recente rechtspraak van het College en hij zich aldus in wezen op het standpunt stelt dat 

deze eerdere beslissing onjuist was, zal het College het daartegen door appellant ingestelde beroep 
gegrond verklaren. Daarmee is de onrechtmatigheid van de beslissing op bezwaar van 
6 februari 2015 gegeven. Daargelaten of sprake is geweest van een wijziging in de jurisprudentie 
van het College doet een wijziging aan de onrechtmatigheid van de eerdere beslissing van 
verweerder niet af en dient die onrechtmatigheid aan verweerder te worden toegerekend. 
 
2.5. De bestuursrechter is op de voet van artikel 8:88, eerste lid, onder a, van de Awb bevoegd 

op verzoek van een belanghebbende een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade 
die de belanghebbende lijdt of zal lijden als gevolg van een onrechtmatig besluit. Nu appellant zich, 

zoals hiervoor onder 2.3 overwogen, op het standpunt heeft gesteld dat hij schade heeft geleden in 
de vorm van studievertraging als gevolg van de beslissing van 6 februari 2015, zal het College dat 
verzoek van appellant beoordelen.  
 

2.5.1. Vaststaat dat appellant zich niet tijdig, te weten vóór 1 september 2014, heeft 
ingeschreven bij de Hogeschool Amsterdam. Daarnaast heeft verweerder aannemelijk gemaakt dat 
appellant in elk geval tussen 1 september 2014 en 1 februari 2015 niettemin onderwijs heeft 
gevolgd aan de Hogeschool Amsterdam en tentamens heeft afgelegd. In dat verband heeft 
verweerder zich op het standpunt gesteld dat zodra de inschrijving met terugwerkende kracht is 
geëffectueerd, de behaalde resultaten van deze tentamens worden geregistreerd. In zoverre acht 
het College niet aannemelijk dat appellant als gevolg van de beslissing van 6 februari 2015 over 

deze periode schade in de vorm van studievertraging heeft opgelopen.  
 Wat de periode na 1 februari 2015 betreft, overweegt het College als volgt. Bij de 
beoordeling of schade is geleden en zo ja wat de omvang van deze schade is, dienen 
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schadebeperkende maatregelen in aanmerking te worden genomen. In dat verband is van belang 

dat schade ten laste van een benadeelde blijft, indien hij heeft nagelaten redelijke maatregelen ter 
voorkoming of beperking van die schade te nemen.  
 Het College constateert dat appellant heeft getracht zich in te schrijven met ingang van 
1 februari 2015, dat die inschrijving niet onmiddellijk tot stand kwam en dat appellant alsnog op 
29 mei 2015 met terugwerkende kracht is ingeschreven per 1 februari 2015. In zoverre heeft 
appellant een maatregel genomen ter beperking van zijn schade.  
 Nu appellant over de periode van 1 februari 2015 tot en met 29 mei 2015 niet in staat is 

geweest onderwijs te volgen, omdat zijn inschrijving niet eerder dan 29 mei 2015 met 
terugwerkende kracht tot stand is gekomen, acht het College aannemelijk dat appellant over die 
periode schade heeft geleden in de vorm van studievertraging. Die schade is een rechtstreeks 
gevolg van de op 6 februari 2015 gehandhaafde weigering appellant in te schrijven. Dat 
verweerder pas op 29 mei op het verzoek van appellant om inschrijving per 1 februari 2015 heeft 
beslist ten gevolge van de bezetting van het Maagdenhuis is voor risico van verweerder. Het 

College acht in zoverre termen aanwezig het door appellant gedane verzoek om schadevergoeding 
in te willigen. Het College acht het, onder verwijzing naar zijn uitspraak van 12 maart 2015 in zaak 
nr. 2014/196.8 (www.cbho.nl) redelijk het te betalen collegegeld door studievertraging voor een 
periode van vier maanden te vergoeden. Dit komt, uitgaande van het door appellant te betalen 

bedrag aan collegegeld 2014/2015 van € 1.906,00 neer op een bedrag van € 635,33. 
 Het College ziet onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding aansluiting te zoeken 
bij de door appellant aangehaalde uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam 

van 8 mei 2015 door aan te sluiten bij de Letselschade Richtlijn Studievertraging van de 
Letselschade Raad, zoals die kantonrechter heeft gedaan. 
 
2.6. Wat de in de beslissing van 23 juli 2015 neergelegde voorwaarde tot betaling van het 
Collegegeld betreft, overweegt het College als volgt.  
 
2.6.1. Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW) wordt niet tot de inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is 
overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan. Gelet op deze bepaling kon 
verweerder niet anders dan de voorwaarde tot betaling van collegegeld aan de inschrijving van 
appellant verbinden. Voor zover appellant beoogt te betogen dat hij op de voet van artikel 7.48 van 
de WHW in aanmerking dient te komen voor kwijtschelding of vrijstelling van het wettelijk 
verschuldigde collegegeld, leidt dat betoog niet tot het gewenste resultaat. Op de voet van artikel 

7.48, vijfde lid, van de WHW wordt vermindering of vrijstelling van het wettelijk collegegeld in 
andere gevallen dan bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, aangemerkt als ondoelmatige 
besteding van de rijksbijdrage. De situatie van appellant valt onder geen van de eerste tot en met 
het vierde lid van die bepaling vermelde gevallen. 
 Het betoog van appellant faalt.  
 
2.7. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het beroep van appellant gericht tegen de 

beslissing van 6 februari 2015 gegrond is. Het College zal het verzoek van appellant om 
schadevergoeding als gevolg van de beslissing op bezwaar van 6 februari 2015 inwilligen. De 
hoogte van de door verweerder aan appellant te betalen schadevergoeding wordt vastgesteld op 
een bedrag van totaal € 635,33. Voor zover het beroep van rechtswege betrekking heeft op de 
beslissing op bezwaar van 23 juli 2015, dient dat beroep in zoverre ongegrond te worden 
verklaard. 
 

2.8. Verweerder dient op navolgende wijze in de proceskosten van appellant te worden 
veroordeeld. Daarbij zal één punt worden toegekend voor het instellen van beroep bij het College 

en één punt voor het verschijnen ter zitting van het College. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gericht tegen de beslissing van 6 februari 2015 met kenmerk 
  CvB/HdJ gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van 6 februari 2015;  

 III. verklaart het beroep gericht tegen de beslissing van 23 juli 2015 met kenmerk 
  CvB/DvdB ongegrond; 
 IV. wijst het verzoek om schadevergoeding toe; 
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 V. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam tot  

  vergoeding van schade, aan appellant te betalen, tot een bedrag van € 635,33 
  (zegge: zeshonderdvijfendertig euro en drieëndertig cent) 
 VI. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam tot  
  vergoeding van bij appellant  in verband met de behandeling van het beroep  
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand;  

 VII. gelast dat college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam aan appellant het 
  door hem betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep ten bedrage van 
  € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/085 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 26 januari 2016 

Trefwoorden : proceskosten 

Artikelen : WHW: artikel 7.66 lid 2 
Awb: artikel 8:54 lid 1 
Awb: artikel 8:75a lid 1 

Uitspraak : verzoek ingewilligd 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Verweerder heeft verzoeker bij beslissing van 14 juli 2015 te 
kennen gegeven het bindend negatief studieadvies in te trekken 
naar aanleiding van het tegen de beslissing van 27 oktober 2014 
ingestelde beroep. Daarnaast heeft verweerder verzoeker in de 
gelegenheid gesteld de toets ‘theoretische kaders’ nog een keer te 
maken voor aanvang van het nieuwe schooljaar. Naar het oordeel 

van het College is verweerder met voormelde beslissing van 

14 juli 2015 aan verzoeker tegemoetgekomen als bedoeld in 
artikel 8:75a, eerste lid, van de Awb. 2.3. Gelet op het voorgaande 
ziet het College aanleiding om, met toepassing van het bepaalde in 
artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, gelezen in verbinding met artikel 8:54, 
eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb, verweerder op na te 
melden wijzen in de proceskosten te veroordelen. Daarbij zal één 

punt worden toegekend voor het instellen van beroep bij het College 
en één punt voor het verschijnen ter zitting van het College. 

 
Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: de Awb) op het verzoek van: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 
 

om proceskostenveroordeling in geval van intrekking van het beroep (artikel 8:75a van de Awb). 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 31 juli 2014 heeft de directeur van het Domein Social Work voor de 

opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan verzoeker een bindend negatief studieadvies 
verstrekt. 
 
 Bij beslissing van 27 oktober 2014, heeft het College van Beroep voor de Examens (hierna: 
verweerder) het daartegen door verzoeker ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld. 

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 3 juli 2015, waar verzoeker, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk en verweerder, zijn verschenen. 
 

 Bij beslissing van 14 juli 2015 heeft verweerder verzoeker meegedeeld af te zien van het 
opleggen van een negatief bindend studieadvies. 

 
Bij brief van 25 november 2015 heeft verzoeker het bij het College ingestelde beroep ingetrokken 
en verzocht verweerder te veroordelen in de proceskosten. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge artikel 8:75a, eerste lid, van de Awb kan het bestuursorgaan, in geval van 
intrekking van het beroep omdat het geheel of gedeeltelijk aan de indiener van het beroepschrift is 
tegemoetgekomen, op verzoek van de indiener bij afzonderlijke uitspraak met toepassing van 
artikel 8:75 in de kosten worden veroordeeld.  
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2.2. Verweerder heeft verzoeker bij beslissing van 14 juli 2015 te kennen gegeven het bindend 
negatief studieadvies in te trekken naar aanleiding van het tegen de beslissing van 
27 oktober 2014 ingestelde beroep. Daarnaast heeft verweerder verzoeker in de gelegenheid 
gesteld de toets ‘theoretische kaders’ nog een keer te maken voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar. Naar het oordeel van het College is verweerder met voormelde beslissing van 
14 juli 2015 aan verzoeker tegemoetgekomen als bedoeld in artikel 8:75a, eerste lid, van de Awb. 
 

2.3.  Gelet op het voorgaande ziet het College aanleiding om, met toepassing van het bepaalde 
in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
gelezen in verbinding met artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder d, van de Awb, verweerder op 
na te melden wijzen in de proceskosten te veroordelen. Daarbij zal één punt worden toegekend 
voor het instellen van beroep bij het College en één punt voor het verschijnen ter zitting van het 
College. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 

 I. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
  tot vergoeding aan verzoeker van bij hem in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand, en 
 II. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
  aan verzoeker het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde  

  griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt.  
  Deze uitspraak is gedaan door mr. C.J. Borman, lid van de enkelvoudige kamer, in 
  tegenwoordigheid van mr. R. Grimbergen, als secretaris. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/099 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten-Hinloopen en Drop  

Datum uitspraak : 8 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
inschrijving 
leerdoelen 
mislopen 

norm 
onprofessioneel gedrag 
onrechtmatig 
persoonlijke omstandigheden 
practicumverplichting 

praktijkstage 
schorsing 

schorsingsbesluit 
speculatief 
studiepunten 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER Bachelor Geneeskunde, studiejaar 2013-2014: artikel 31 
OER Bachelor Geneeskunde, studiejaar 2013-2014: artikel 33 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.2 Het College stelt vast dat niet in geschil is dat de 
kliniekopname als een persoonlijke omstandigheid als bedoeld in de 
OER dient te worden aangemerkt en dat appellant, indien hij niet 
was opgenomen, 11 studiepunten in die periode had kunnen 
behalen.  

Met de beslissing van het CBE van 11 juni 2015 is komen vast te 
staan dat appellant onrechtmatig is geschorst. Derhalve is van 

belang te bezien welke vakken appellant in de desbetreffende 
schorsingsperiode had kunnen behalen. Ter zitting van het College 
heeft het CBE het standpunt ingenomen dat het gelet op de inhoud 
van de meldingen zeer twijfelachtig is of appellant het vak 
Praktijkstage Zorg zou hebben behaald. Het vak houdt in dat 

appellant gedurende vier weken in een zorginstelling stage zou 
moeten lopen als verpleegkundige. Naar de inschatting van het CBE 
zouden de meldingen aan de leerdoelen van het vak in de weg 
staan. Het College acht deze inschatting evenwel te speculatief. De 
meldingen zien op de interactie tussen appellant en studenten dan 
wel appellant en docenten. Deze houden geen direct verband met de 
zorg voor patiënten. Derhalve kan niet zonder meer worden 

aangenomen dat appellant de studiepunten voor het vak louter 
vanwege de gedane meldingen niet zou kunnen behalen. Met 
betrekking tot het vak Circulatie- en Volumeregistratie heeft het CBE 
ter zitting van het College bevestigd dat, anders dan waarvan in de 

beslissing van 20 juli 2015 is uitgegaan, het standpunt wordt 
ingenomen dat appellant aan de praticumverplichting heeft voldaan. 

Op de vraag van het College of appellant de toets voor het vak had 
kunnen behalen, heeft het CBE geantwoord daarover geen opvatting 
te hebben. Het College leidt hieruit af dat het CBE derhalve ook 
geen opvatting heeft of appellant het vak niet had kunnen behalen. 
Derhalve ziet het College geen aanleiding om te veronderstellen dat 
appellant de studiepunten voor het vak Circulatie- en 
Volumeregistratie niet had kunnen behalen.  

Reeds gelet hierop moet worden geconcludeerd dat appellant, 
rekening houdend met de kliniekopname en de onrechtmatigheid 
van de schorsing, in totaal 42 studiepunten, en derhalve de in de 
OER bedoelde norm van 40 studiepunten, had kunnen behalen. 
Gelet hierop is het College van oordeel dat aan appellant in dit 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  36 

stadium in redelijkheid geen BNSA mocht worden gegeven.  

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 14 augustus 2014 heeft de Raad van Bestuur appellant een bindend 
negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de opleiding Geneeskunde (hierna: de 
opleiding).  
 

 Bij beslissing van 13 maart 2015 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Bij beslissing van 20 juli 2015 heeft de Raad van Bestuur voormelde beslissing van 
14 augustus 2014 heroverwogen en die beslissing gehandhaafd. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige 
kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. H. Loonstein, advocaat te Amsterdam, en het CBE, vertegenwoordigd door 
drs. A.M. van Donk en dr. J.H. Kleinveld, beiden werkzaam bij de Vrije Universiteit Amsterdam, zijn 

verschenen. 
 
 Na de zitting heeft het College het onderzoek heropend en nadere schriftelijke inlichtingen 
ingewonnen bij het CBE. Bij brief van 7 oktober 2015 heeft het CBE nadere inlichtingen verstrekt. 
Bij brief van 22 oktober 2015 heeft appellant daarop gereageerd. Bij brief van 16 november 2015 
heeft het CBE daarop een reactie gegeven. Bij brief van 13 mei 2016 heeft appellant een nader 
stuk ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak terugverwezen naar een meervoudige kamer.  
 
 Vervolgens heeft het College de zaak opnieuw ter zitting behandeld op  
9 juni 2016, waar voormelde personen zijn verschenen.  
 
2.   Overwegingen 

 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding. 

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 

de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
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 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 31, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling van de 
Bacheloropleiding Geneeskunde, studiejaar 2013-2014, van de Vrije Universiteit Amsterdam 
(hierna: de OER) brengt de Raad van Bestuur aan iedere student van de opleiding uiterlijk aan het 
eind van diens eerste jaar van inschrijving advies uit over de voorzetting van de studie. 
 Ingevolge artikel 33, eerste lid, wordt aan het advies een afwijzing verbonden, indien een 

student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving minder dan 40 studiepunten heeft 
behaald.  
 Ingevolge het tweede lid blijft een afwijzing achterwege, indien de persoonlijke 
omstandigheden van de student zich daartegen verzetten.  
 
2.2  Appellant is in september 2012 gestart met de opleiding. Per februari 2013 heeft hij zijn 

inschrijving beëindigd. Voor het studiejaar 2013-2014 heeft hij zich opnieuw ingeschreven voor de 
opleiding. Aan het einde van dit studiejaar heeft appellant 21 van de benodigde 40 studiepunten 
van de propedeutische fase van de opleiding behaald.  
 

2.3 Appellant is van 16 december 2013 tot 4 februari 2014 opgenomen in een kliniek wegens 
een depressie. Verder is hij van 27 mei 2014 voor een periode van zes maanden geschorst van de 
opleiding, omdat tegen hem drie meldingen zijn gedaan inzake onprofessioneel gedrag. Tegen het 

schorsingsbesluit heeft appellant beroep bij het CBE ingesteld. Bij beslissing van 11 juni 2015 heeft 
het CBE geoordeeld dat de schorsing onrechtmatig is opgelegd en het schorsingsbesluit vernietigd. 
 
2.4 Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de Raad van Bestuur hem 
terecht een BNSA heeft gegeven. Hij stelt dat nu de schorsing onterecht is opgelegd, hij 
studiepunten is misgelopen. Zo had hij de studiepunten voor de vakken Professionele Ontwikkeling 
1 (5 studiepunten), Professionele Ontwikkeling 2 (8 studiepunten), Circulatie- en Volumeregistratie 

(5 studiepunten) en Praktijkstage Zorg (5 studiepunten) kunnen behalen, indien hij niet geschorst 
was. Daarnaast is hij wegens de kliniekopname 11 studiepunten misgelopen. Het gaat om de 
studiepunten voor de vakken Bouw en Bewegen (5 studiepunten) en Leren Dokteren 1 en Practica 
Leren Dokteren 1 (6 studiepunten). Met die persoonlijke omstandigheid is onvoldoende rekening 
gehouden, aldus appellant.  
 

2.4.1 Aan het BNSA is het volgende ten grondslag gelegd. Zonder schorsing en rekening houdend 
met de kliniekopname zou appellant evenmin aan de norm van het behalen van 40 studiepunten 
hebben voldaan. In de schorsingsperiode had appellant hooguit de studiepunten voor het vak 
Praktijkstage Zorg kunnen behalen. Voor het vak Circulatie- en Volumeregistratie zou appellant een 
herkansing kunnen afleggen, maar omdat hij voor deze cursus niet aan de practicumverplichting 
heeft voldaan, zou hij geen studiepunten toegekend hebben gekregen. Ook voor de vakken 
Professionele Ontwikkeling 1 en 2 zou appellant geen studiepunten hebben kunnen verkrijgen, 

gelet op de tegen hem gedane meldingen inzake onprofessioneel gedrag. Wegens de persoonlijke 
omstandigheid ter zake van de kliniekopname had appellant 11 studiepunten niet kunnen behalen. 
Appellant had in de opnameperiode de studiepunten voor de vakken Bouw en Bewegen en Leren 
Dokteren 1 en Practica Leren Dokteren 1 kunnen behalen. Theoretisch zou appellant dan uitkomen 
op totaal 37 studiepunten, hetgeen echter nog onvoldoende is. 
 Het CBE heeft ter zitting van het College aangegeven zich op het standpunt te blijven 
stellen dat het BNSA terecht is gegeven. 

 
2.4.2 Het College stelt vast dat niet in geschil is dat de kliniekopname als een persoonlijke 

omstandigheid als bedoeld in de OER dient te worden aangemerkt en dat appellant, indien hij niet 
was opgenomen, 11 studiepunten in die periode had kunnen behalen.  
  Met de beslissing van het CBE van 11 juni 2015 is komen vast te staan dat appellant 
onrechtmatig is geschorst. Derhalve is van belang te bezien welke vakken appellant in de 

desbetreffende schorsingsperiode had kunnen behalen. Ter zitting van het College heeft het CBE 
het standpunt ingenomen dat het gelet op de inhoud van de meldingen zeer twijfelachtig is of 
appellant het vak Praktijkstage Zorg zou hebben behaald. Het vak houdt in dat appellant 
gedurende vier weken in een zorginstelling stage zou moeten lopen als verpleegkundige. Naar de 
inschatting van het CBE zouden de meldingen aan de leerdoelen van het vak in de weg staan. Het 
College acht deze inschatting evenwel te speculatief. De meldingen zien op de interactie tussen 
appellant en studenten dan wel appellant en docenten. Deze houden geen direct verband met de 

zorg voor patiënten. Derhalve kan niet zonder meer worden aangenomen dat appellant de 
studiepunten voor het vak louter vanwege de gedane meldingen niet zou kunnen behalen. Met 
betrekking tot het vak Circulatie- en Volumeregistratie heeft het CBE ter zitting van het College 
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bevestigd dat, anders dan waarvan in de beslissing van 20 juli 2015 is uitgegaan, het standpunt 

wordt ingenomen dat appellant aan de praticumverplichting heeft voldaan. Op de vraag van het 
College of appellant de toets voor het vak had kunnen behalen, heeft het CBE geantwoord daarover 
geen opvatting te hebben. Het College leidt hieruit af dat het CBE derhalve ook geen opvatting 
heeft of appellant het vak niet had kunnen behalen. Derhalve ziet het College geen aanleiding om 
te veronderstellen dat appellant de studiepunten voor het vak Circulatie- en Volumeregistratie niet 
had kunnen behalen.  
 Reeds gelet hierop moet worden geconcludeerd dat appellant, rekening houdend met de 

kliniekopname en de onrechtmatigheid van de schorsing, in totaal 42 studiepunten, en derhalve de 
in de OER bedoelde norm van 40 studiepunten, had kunnen behalen. Gelet hierop is het College 
van oordeel dat aan appellant in dit stadium in redelijkheid geen BNSA mocht worden gegeven.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.5 Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 13 maart 2015 dient te worden 

vernietigd. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ziet het College aanleiding om zelf in de zaak 
te voorzien. Daarbij zal het College het door appellant bij het CBE ingestelde beroep gegrond 
verklaren, het aan appellant bij beslissing van 14 augustus 2014 gegeven BNSA, dat bij beslissing 
van 20 juli 2015 is gehandhaafd, vernietigen en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van 

de vernietigde beslissing van 13 maart 2015. 
 
2.6 Het CBE dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de Vrije 
  Universiteit Amsterdam van 13 maart 2015; 
 III. verklaart het bij het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit 
  Amsterdam ingestelde beroep gegrond; 
 IV. vernietigt het op 14 augustus 2014 aan appellant appellant gegeven bindend  

  negatief studieadvies, dat bij beslissing van 20 juli 2015 is gehandhaafd; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 13 
  maart 2015; 
 VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit 
  Amsterdam tot vergoeding van bij appellant in verband met de behandeling van het 
  beroep bij het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit  
  Amsterdam en het beroep bij het College opgekomen proceskosten tot een bedrag 

  van € 2.480,00 (zegge: tweeduizend vierhonderdtachtig euro), geheel toe te  
  rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit  
  Amsterdam het door appellant  betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge:  
  vijfenveertig euro) aan hem vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/142 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Scholten-Hinloopen en Van der Spoel 

Datum uitspraak : 22 maart 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Leiden 

Trefwoorden : bandopnamen 
beroep 
doorzenden 
Erasmusbeurs 
feiten 

gelijke strekking 
gronden 
herzieningsverzoek 
intrekken 
klacht 

nieuw gebleken feiten 
nieuwe aanvraag 

onafhankelijk 
rechtsmiddelenclausule 
rechtvaardigen 
termijn 
terugkomen 
tijdig 
veranderde omstandigheden 

verslag 
voor beroep vatbaar besluit 

Artikelen : WHW: artikel 7.59b  
artikel 7.66  
Awb: artikel 9:3 

Uitspraak : Ongegrond / onbevoegd 

Hoofdoverwegingen : 2.5.1 Het College stelt voorop dat de beslissing van 13 april 2015 

is te kwalificeren als een beslissing op bezwaar, waartegen voor 
appellante beroep binnen zes weken openstond bij het College, 
hetgeen ook is vermeld in de in die beslissing opgenomen 
rechtsmiddelenclausule. Anders dan appellante betoogt, is niet eerst 
een voor beroep vatbare beslissing ontstaan bij de weigering van 

verweerder om terug te komen van de eerdere beslissing van 13 
april 2015. Dat het verslag van de hoorzitting niet bij de beslissing 
van 13 april 2015 is meegezonden doet aan het rechtskarakter van 
die beslissing niet af. 
Daarnaast ziet het College geen grond voor het oordeel dat 
verweerder de brief van 22 april 2015 van appellante had moeten 
opvatten als een beroep gericht tegen de beslissing van 13 april 

2015 en dat verweerder om die reden ten onrechte heeft nagelaten 
dat beroepschrift door te zenden aan het College. In dat verband 
acht het College van belang dat de brief van 22 april 2015 een 
klacht en een uitdrukkelijk verzoek om terug te komen van de 

beslissing van 13 april 2015 bevat, beide gericht aan verweerder. 
Ook appellante merkt in haar beroepschrift van 17 juni 2015 op dat 

zij bij brief van 22 april 2015 een klacht heeft ingediend bij 
verweerder. Bovendien heeft verweerder in zijn beslissing van 7 mei 
2015 appellante opnieuw expliciet gewezen op de mogelijkheid om 
bij het College beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar 
van 13 april 2015. Daarbij merkt het College nog op dat de termijn 
voor het instellen van een beroep op dat moment nog niet was 
verstreken. 

Het College stelt vast dat het beroep van appellante zich 
uitdrukkelijk richt tegen de beslissing van 7 mei 2015, houdende de 
ongegrondverklaring van de klacht en de afwijzing van het verzoek 
van appellante om terug te komen van de beslissing van 13 april 
2015.  
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Nu verweerder de brief van 22 april 2015 niet behoefde op te vatten 

als beroep gericht tegen de beslissing op bezwaar van 13 april 2015 
en het door appellante ingestelde beroep van 17 juni 2015 tegen de 
beslissing van 7 mei 2015 zich enerzijds richt tegen de afwijzing van 
het verzoek om terug te komen van de eerdere beslissing van 13 
april 2015 en anderzijds tegen de ongegrondverklaring van de 
klacht, staat de beslissing op bezwaar van 13 april 2015 in rechte 
vast. 

2.6. Zoals het College eerder heeft overwogen (zie bijvoorbeeld 
de uitspraak van 30 juli 2012 in zaak 2012/023; www.cbho.nl), kan, 
indien na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke 
strekking wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het 
laatste besluit niet worden bereikt dat de bestuursrechter dat toetst 
als ware het een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt niet alleen 

voor besluiten, genomen naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, 
maar ook voor besluiten op een verzoek om terug te komen van een 
al dan niet op aanvraag genomen besluit. Slechts indien en voor 
zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde 

omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aangevoerde kan 
worden afgeleid dat zich een relevante wijziging van het recht heeft 
voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de wijze 

waarop het tot stand is gekomen in zoverre door de bestuursrechter 
worden getoetst. Onder nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden worden begrepen feiten of omstandigheden die na 
het eerdere besluit zijn opgekomen of niet vóór dat besluit konden 
worden aangevoerd, alsmede bewijsstukken van eerder gestelde 
feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van het eerdere 
besluit konden worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan is 

niettemin geen sprake van feiten of omstandigheden die een 
hernieuwde rechterlijke toetsing rechtvaardigen, indien op voorhand 
is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan 
het eerdere besluit kan afdoen.  
2.6.1. Nu, zoals hiervoor is overwogen, de beslissing van 13 april 
2015, waarbij de beslissing tot afwijzing van de aanvraag van 

appellante is gehandhaafd, in rechte vaststaat, dient het College te 
beoordelen of in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of 
veranderde omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel of uit het 
aangevoerde kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging 
van het recht heeft voorgedaan.  
Naar het oordeel van het College heeft appellante geen nieuwe 
feiten of veranderde omstandigheden aangevoerd. Hetgeen 

appellante heeft aangevoerd, heeft betrekking op feiten en 
omstandigheden die zij had kunnen aanvoeren tegen de beslissing 
op bezwaar van 13 april 2015. Een relevante wijziging in het recht 
heeft zich evenmin voorgedaan. 
Het beroep is in zoverre ongegrond. 
[…] 
2.8. Volgens vaste jurisprudentie van het College (zie bijvoorbeeld 

de uitspraak van 30 januari 2012, in zaak 2011/097; www.cbho.nl) 
is een reactie op een klacht niet aan te merken als een beslissing in 

de zin van artikel 7.66 van de WHW.  
2.9. Voor zover het beroep is gericht tegen de beslissing van 
7 mei 2015 voor zover daarbij de in de brief van 22 april 2015 
vervatte klacht ongegrond is verklaard, is het College onbevoegd 

van het beroep kennis te nemen.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Universiteit Leiden, verweerder. 
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1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 2 oktober 2014 heeft de directeur SOZ (hierna: de directeur), kennelijk 
namens verweerder, de aanvraag van appellante voor een ‘Erasmus Mobility Study Grant’ (hierna: 
Erasmusbeurs) afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 13 april 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Bij beslissing van 7 mei 2015 heeft verweerder het verzoek van appellante om terug te 
komen van de beslissing van 13 april 2015 afgewezen.  
 
 Appellante heeft beroep ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 7 oktober 2015, waar de vader van 
appellante, mr. P. van Toor, en verweerder vertegenwoordigd door mr. D.H. Mandel, werkzaam bij 

de Universiteit Leiden, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. De directeur heeft de aanvraag van appellante voor een Erasmusbeurs bij beslissing van 2 
oktober 2014 afgewezen, omdat de aanvraag niet binnen de daartoe gestelde termijn is ontvangen. 
 
2.2. Verweerder heeft deze beslissing gehandhaafd, bij zijn beslissing van 13 april 2015. 
Daaraan heeft verweerder de overweging ten grondslag gelegd dat de aanvraag niet tijdig is 
ingediend, terwijl appellante op de hoogte was, althans op de hoogte had kunnen zijn van het feit 

dat haar aanvraag uiterlijk op 21 juli 2014 ingediend had moeten zijn. Verder is niet gebleken van 
feiten en omstandigheden die zouden moeten leiden tot een andere beslissing, aldus verweerder.  
 
2.3. Bij brief van 22 april 2015 heeft appellante een klacht ingediend over de – volgens haar – 
niet onafhankelijke opstelling van de Kamer voor Studentenzaken van de Commissie voor de 
beroep- en bezwaarschriften (hierna: de Commissie). Volgens appellante heeft met name het 

lid/secretaris van de Commissie zich, gezien de vraagstelling tijdens de hoorzitting op 
19 maart 2015, niet onafhankelijk opgesteld. Daarnaast heeft appellante verweerder verzocht de 
beslissing van 13 april 2015 in te trekken en haar in de gelegenheid te stellen haar bezwaar tijdens 
een nieuwe zitting toe te lichten.  
 
2.4. Verweerder heeft de brief van 22 april 2015 opgevat als een klacht en een verzoek om 
terug te komen van zijn beslissing op bezwaar van 13 april 2015. Bij beslissing van 7 mei 2015 

heeft verweerder die klacht ongegrond verklaard en dat verzoek afgewezen. Verweerder heeft 
daartoe overwogen dat uit de bandopnamen van de hoorzitting niet is gebleken dat de Commissie 
zich niet onafhankelijk heeft opgesteld. Daarnaast heeft verweerder in de beslissing van 
7 mei 2015 te kennen gegeven dat hij geen aanleiding ziet de beslissing op bezwaar van 13 april 
2015 in te trekken. In dat verband heeft verweerder appellante er nogmaals op gewezen dat zij 
beroep kan instellen tegen de beslissing op bezwaar van 13 april 2015.  
  

2.5. Ter zitting van het College heeft appellante betoogd dat eerst met de weigering om terug te 
komen van de beslissing op bezwaar van 13 april 2015, vervat in de beslissing van 7 mei 2015, 

een voor beroep vatbaar besluit is ontstaan en dat daarmee het beroepschrift tijdig is ingediend. 
Daarnaast heeft appellante het College verzocht om, voor zover nodig, het herzieningsverzoek van 
22 april 2015 te beschouwen als een beroep gericht tegen de beslissing van 13 april 2015 en het 
beroepschrift van 17 juni 2015 op te vatten als een aanvulling van de gronden van dat beroep.  

 
2.5.1 Het College stelt voorop dat de beslissing van 13 april 2015 is te kwalificeren als een 
beslissing op bezwaar, waartegen voor appellante beroep binnen zes weken openstond bij het 
College, hetgeen ook is vermeld in de in die beslissing opgenomen rechtsmiddelenclausule. Anders 
dan appellante betoogt, is niet eerst een voor beroep vatbare beslissing ontstaan bij de weigering 
van verweerder om terug te komen van de eerdere beslissing van 13 april 2015. Dat het verslag 
van de hoorzitting niet bij de beslissing van 13 april 2015 is meegezonden doet aan het 

rechtskarakter van die beslissing niet af. 
 Daarnaast ziet het College geen grond voor het oordeel dat verweerder de brief van 
22 april 2015 van appellante had moeten opvatten als een beroep gericht tegen de beslissing van 
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13 april 2015 en dat verweerder om die reden ten onrechte heeft nagelaten dat beroepschrift door 

te zenden aan het College. In dat verband acht het College van belang dat de brief van 
22 april 2015 een klacht en een uitdrukkelijk verzoek om terug te komen van de beslissing van 
13 april 2015 bevat, beide gericht aan verweerder. Ook appellante merkt in haar beroepschrift van 
17 juni 2015 op dat zij bij brief van 22 april 2015 een klacht heeft ingediend bij verweerder. 
Bovendien heeft verweerder in zijn beslissing van 7 mei 2015 appellante opnieuw expliciet gewezen 
op de mogelijkheid om bij het College beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar van 
13 april 2015. Daarbij merkt het College nog op dat de termijn voor het instellen van een beroep 

op dat moment nog niet was verstreken. 
 Het College stelt vast dat het beroep van appellante zich uitdrukkelijk richt tegen de 
beslissing van 7 mei 2015, houdende de ongegrondverklaring van de klacht en de afwijzing van het 
verzoek van appellante om terug te komen van de beslissing van 13 april 2015.  
 Nu verweerder de brief van 22 april 2015 niet behoefde op te vatten als beroep gericht 
tegen de beslissing op bezwaar van 13 april 2015 en het door appellante ingestelde beroep van 

17 juni 2015 tegen de beslissing van 7 mei 2015 zich enerzijds richt tegen de afwijzing van het 
verzoek om terug te komen van de eerdere beslissing van 13 april 2015 en anderzijds tegen de 
ongegrondverklaring van de klacht, staat de beslissing op bezwaar van 13 april 2015 in rechte 
vast.  

 
Het beroep voor zover gericht tegen de afwijzing van het verzoek om terug te komen van de 
beslissing op bezwaar van 13 april 2015 

 
2.6. Zoals het College eerder heeft overwogen (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 30 juli 2012 in 
zaak 2012/023; www.cbho.nl), kan, indien na een eerder afwijzend besluit een besluit van gelijke 
strekking wordt genomen, door het instellen van beroep tegen het laatste besluit niet worden 
bereikt dat de bestuursrechter dat toetst als ware het een eerste afwijzing. Dit uitgangspunt geldt 
niet alleen voor besluiten, genomen naar aanleiding van een nieuwe aanvraag, maar ook voor 
besluiten op een verzoek om terug te komen van een al dan niet op aanvraag genomen besluit. 

Slechts indien en voor zover in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde 
omstandigheden zijn aangevoerd, dan wel uit het aangevoerde kan worden afgeleid dat zich een 
relevante wijziging van het recht heeft voorgedaan, kunnen dat besluit, de motivering ervan en de 
wijze waarop het tot stand is gekomen in zoverre door de bestuursrechter worden getoetst. Onder 
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden worden begrepen feiten of omstandigheden 
die na het eerdere besluit zijn opgekomen of niet vóór dat besluit konden worden aangevoerd, 

alsmede bewijsstukken van eerder gestelde feiten of omstandigheden, die niet vóór het nemen van 
het eerdere besluit konden worden overgelegd. Is hieraan voldaan, dan is niettemin geen sprake 
van feiten of omstandigheden die een hernieuwde rechterlijke toetsing rechtvaardigen, indien op 
voorhand is uitgesloten dat hetgeen alsnog is aangevoerd of overgelegd aan het eerdere besluit 
kan afdoen.  
 
2.6.1. Nu, zoals hiervoor is overwogen, de beslissing van 13 april 2015, waarbij de beslissing tot 

afwijzing van de aanvraag van appellante is gehandhaafd, in rechte vaststaat, dient het College te 
beoordelen of in de bestuurlijke fase nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn 
aangevoerd, dan wel of uit het aangevoerde kan worden afgeleid dat zich een relevante wijziging 
van het recht heeft voorgedaan.  
 Naar het oordeel van het College heeft appellante geen nieuwe feiten of veranderde 
omstandigheden aangevoerd. Hetgeen appellante heeft aangevoerd, heeft betrekking op feiten en 
omstandigheden die zij had kunnen aanvoeren tegen de beslissing op bezwaar van 13 april 2015. 

Een relevante wijziging in het recht heeft zich evenmin voorgedaan. 
 Het beroep is in zoverre ongegrond. 

 
Het beroep voor zover dat is gericht tegen de afwijzing van de klacht 
 
2.7. Ingevolge artikel 9:3 van de Algemene wet bestuursrecht, welke bepaling ingevolge artikel 

7.59b van de WHW van toepassing is, kan tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht 
over een gedraging van een bestuursorgaan geen beroep worden ingesteld.  
 
2.8. Volgens vaste jurisprudentie van het College (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 30 januari 
2012, in zaak 2011/097; www.cbho.nl) is een reactie op een klacht niet aan te merken als een 
beslissing in de zin van artikel 7.66 van de WHW.  
 

2.9. Voor zover het beroep is gericht tegen de beslissing van 7 mei 2015 voor zover daarbij de 
in de brief van 22 april 2015 vervatte klacht ongegrond is verklaard, is het College onbevoegd van 
het beroep kennis te nemen.  
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2.10. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het beroep tegen de beslissing van 7 mei 2015, 
voor zover daarbij het verzoek van appellante om terug te komen van de beslissing van 13 april 
2015 is afgewezen, ongegrond is. Het College is onbevoegd van het beroep tegen de beslissing van 
7 mei 2015 kennis te nemen, voor zover dat ziet op de ongegrondverklaring van de klacht. 
 
2.11. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
  

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 I. verklaart het beroep tegen de beslissing van 7 mei 2015, nr. 2015 / 18355 JZ, voor 
  zover daarbij het verzoek om terug te komen van de beslissing van 13 april 2015 is 
  afgewezen, ongegrond; 
 II. verklaart zich onbevoegd van het beroep gericht tegen de beslissing van 7 mei 

  2015, nr. 2015 / 18355 JZ, kennis te nemen, voor zover het beroep ziet op de 
  ongegrondverklaring van de klacht. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/163 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 17 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : aanvullende eisen 
bekend gemaakt 
benadeeld 
beoordelingscriteria 
geluidsopname 

kennen of kunnen 
klacht 
niet-ontvankelijkverklaring 
rechtsbescherming 
rechtsmiddelverwijzing 

second opinion 
studentendecaan 

termijnoverschrijding 
vervangingsopdracht 

Artikelen : Awb: artikel 3:41 
artikel 3:45 
artikel 6:11 
artikel 6:7 
artikel 6:8 

artikel 6:9 
artikel 8:4 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Het College volgt het betoog van appellant. De 
examencommissie en verweerder hebben niet kunnen aantonen dat 

appellant beschikte over de criteria aan de hand waarvan zijn werk 
zou worden beoordeeld. Juist in het onderhavige geval, waarin uit 

de door appellant overgelegde stukken naar voren komt dat de 
verhouding met zijn onderwijsmanager, die het werk van appellant 
als eerste heeft beoordeeld, te wensen moet hebben overgelaten, 
had voor de hand gelegen dat de examencommissie zich ervan had 
vergewist dat appellant over de juiste beoordelingscriteria beschikte, 

dan wel dat het werk aan de hand van de oude criteria zou zijn 
beoordeeld en dat deze ook bij de second opinion zouden zijn 
gebruikt. Dat deze criteria volgens de examencommissie in lijn 
(zouden) zijn met de criteria die bij de eerste beoordeling zijn 
gebruikt kan door het College niet worden vastgesteld, maar dit 
maakt niet dat appellant niet over die nieuwe criteria zou hebben 
behoeven te beschikken. Niet valt uit te sluiten dat appellant door 

de gang van zaken is benadeeld. Verweerder heeft dat niet 
onderkend. 
2.6. Voorts is het College van oordeel dat gelet op het bij 
verweerder ingediende beroepschrift en gelet op de gehele 

voorgeschiedenis van verweerder een indringend onderzoek had 
mogen worden verlangd of appellant wel een faire kans heeft 

gekregen en hij niet onder druk is gezet. Van enig onderzoek blijkt 
niet en ook heeft verweerder niet gemotiveerd waarom appellant’s 
grief dienaangaande faalt. Verweerder heeft niet kennis genomen 
van de geluidsopnamen die appellant heeft gemaakt en kennelijk 
evenmin de examinatoren gehoord. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  45 

het College van Beroep voor de Examens de Hogeschool Rotterdam 

 
Procesverloop  
 
Bij beslissing van 9 januari 2015 heeft de examencommissie van het Instituut voor de Gebouwde 
Omgeving beslist op de door appellant ingediende klacht omtrent de uitvoering van een 
toegekende second opinion. 
 

Bij brief van 9 februari 2015 heeft appellant tegen deze beslissing administratief beroep ingesteld 
bij verweerder.  
 
Bij beslissing van 27 maart 2015 heeft verweerder het beroep tegen de beslissing van 9 januari 
2015 ongegrond verklaard.  
 

Bij brief van 22 juli 2015 heeft appellant tegen deze beslissing bij het College beroep ingesteld.  
 
Op 18 augustus 2015 is een verweerschrift ingediend waarin verweerder zich op het standpunt 
heeft gesteld dat het beroep wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk is. Op 15 september 

2015 is een nader verweerschrift ingediend. 
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
Het College heeft het beroep behandeld op 6 november 2015. Appellant is verschenen. Verweerder 
werd vertegenwoordigd door mr. L.M. Petersen, ambtelijk secretaris van het College van beroep 
voor de examens van de Hogeschool Rotterdam. Tevens was aanwezig mr. A. Sander, voorzitter 
van de examencommissie van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving. 
 
2.  Overwegingen  

 
2.1.  Ingevolge artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
geschiedt de bekendmaking van beslissingen die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht 
door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
 Ingevolge artikel 3:45, van de Awb vermeldt de beslissing, als daartegen bezwaar kan 
worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar 

kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. 
Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift zes weken. 
Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het beslissing op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.  
Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend 
indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Ingevolge het tweede lid is bij verzending 

per post een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn 
ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.  
Ingevolge artikel 6:11 van de Awb blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 
bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.2.  Bij het instellen van het beroep bij het College heeft appellant de in artikel 6:7 van de Awb 

genoemde termijn van zes weken overschreden. De beslissing van 27 maart 2015 waartegen 
beroep is ingesteld is immers op 16 april 2015 op de in artikel 3:41 van de Awb voorgeschreven 

wijze bekend gemaakt, terwijl het beroepschrift bij het College is ontvangen op 22 juli 2015.  
 Appellant heeft ter verklaring van de termijnoverschrijding naar voren gebracht dat hij na 
ontvangst van de beslissing van 27 maart 2015 bij onder meer de studentendecaan informatie 
heeft ingewonnen. De gevraagde informatie heeft hij eerst na afloop van de beroepstermijn 

ontvangen. Dat die termijn op dat moment was verstreken, heeft hij zich pas later gerealiseerd, 
omdat in de beslissing niet is aangegeven wat de beroepstermijn is.  
 Anders dan verweerder heeft bepleit, leidt de te late indiening van het beroepschrift niet tot 
niet-ontvankelijkverklaring. Nu appellant zich erop heeft beroepen dat de termijnoverschrijding een 
gevolg is geweest van het ontbreken van een adequate rechtsmiddelverwijzing zoals artikel 3:45 
van de Awb voorschrijft, welke verplichting het College ook op verweerder van toepassing acht, en 
appellant kort nadat hij er op is gewezen dat de beroepstermijn was verstreken beroep heeft 

ingesteld, ziet het College aanleiding niet-ontvankelijkverklaring achterwege te laten. 
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2.3.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, gelezen in samenhang met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene 
wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling 
van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op 
enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, 
beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. In de twee door verweerder 
genoemde uitspraken van het College, CBHO 2012/001 en CBHO 2012/226, ziet het College geen 
aanleiding voor een ander oordeel nu in die zaken appellanten zich niet er op hebben beroepen dat 

de termijnoverschrijding een gevolg is geweest van een ontbreken van een adequate 
rechtsmiddelenverwijzing. 
2.3.2. Voornoemde bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een 
beslissing van het CBE een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die 
als zodanig van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat, wat 
betreft de aan de beslissing van 27 maart 2015 ten grondslag liggende beslissing van de 

examencommissie van 9 januari 2015, het College slechts kan beoordelen of het CBE zich terecht 
op het standpunt heeft gesteld dat de examencommissie aan de formele in enig wettelijk 
voorschrift gestelde eisen heeft voldaan. Het College voegt daaraan toe dat anders dan verweerder 
in zijn beslissing heeft overwogen verweerder wel mag treden in het kennen en kunnen nu artikel 

8:4, derde lid, aanhef en onder b van de Awb voor verweerder niet geldt. Verweerder zal dus wel 
naar de inhoud van de beslissing moeten kijken. 
2.4.  Appellant betoogt dat de second opinion die hem was toegekend bij zijn 

vervangingsopdracht niet adequaat is uitgevoerd. Hij stelt dat hij niet op de hoogte was en ook niet 
kon zijn van de aanvullende eisen die hem voor de vervangingsopdracht zouden zijn toegezonden, 
maar die hij niet heeft ontvangen. Mede daardoor heeft hij – ten onrechte – een onvoldoende 
beoordeling gekregen voor de cursus vastgoed Game V+MPPH32R2. Appellant beschrijft het gevoel 
te hebben dat hij geen eerlijke kans heeft gekregen de opdracht tot een goed einde te brengen, nu 
ook bij de vervangingsopdracht docenten betrokken waren die zijn eerdere werk als onvoldoende 
hadden beoordeeld. Ook de derde – onafhankelijke – docent heeft het werk van appellant 

beoordeeld aan de hand van criteria waarvan appellant niet wist dat zijn werkstuk daaraan zou 
moeten voldoen. 
 
2.5. Het College volgt het betoog van appellant. De examencommissie en verweerder hebben 
niet kunnen aantonen dat appellant beschikte over de criteria aan de hand waarvan zijn werk zou 
worden beoordeeld. Juist in het onderhavige geval, waarin uit de door appellant overgelegde 

stukken naar voren komt dat de verhouding met zijn onderwijsmanager, die het werk van appellant 
als eerste heeft beoordeeld, te wensen moet hebben overgelaten, had voor de hand gelegen dat de 
examencommissie zich ervan had vergewist dat appellant over de juiste beoordelingscriteria 
beschikte, dan wel dat het werk aan de hand van de oude criteria zou zijn beoordeeld en dat deze 
ook bij de second opinion zouden zijn gebruikt. Dat deze criteria volgens de examencommissie in 
lijn (zouden) zijn met de criteria die bij de eerste beoordeling zijn gebruikt kan door het College 
niet worden vastgesteld, maar dit maakt niet dat appellant niet over die nieuwe criteria zou hebben 

behoeven te beschikken. Niet valt uit te sluiten dat appellant door de gang van zaken is benadeeld. 
Verweerder heeft dat niet onderkend. 
 
2.6. Voorts is het College van oordeel dat gelet op het bij verweerder ingediende beroepschrift 
en gelet op de gehele voorgeschiedenis van verweerder een indringend onderzoek had mogen 
worden verlangd of appellant wel een faire kans heeft gekregen en hij niet onder druk is gezet. Van 
enig onderzoek blijkt niet en ook heeft verweerder niet gemotiveerd waarom appellant’s grief 

dienaangaande faalt. Verweerder heeft niet kennis genomen van de geluidsopnamen die appellant 
heeft gemaakt en kennelijk evenmin de examinatoren gehoord. 

 
2.7.  Het voorgaande betekent dat het beroep gegrond is. De beslissing van het CBE van 27 
maart 2015 moet worden vernietigd. Het CBE zal een nieuwe beslissing moeten nemen op het 
administratief beroep van appellant. 

 
2.8. Het College merkt nog op dat appellant zelf in aanmerkelijke mate heeft bijgedragen aan de 
gespannen verhouding. Alleen al door de verbeterde versie van zijn werk binnen anderhalf uur na 
de ontvangst van de feedback in te leveren en ook de daarna gevoerde correspondentie geeft er 
geen blijk van dat appellant rekening houdt met zijn examinatoren. Tenslotte merkt het College op 
dat deze vernietiging niet impliceert dat het werk van appellant ten onrechte met een onvoldoende 
is beoordeeld en de examinatoren hem unfair hebben bejegend. Verweerder zal dat nog moeten 

onderzoeken. 
 
2.9.  Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten van appellant is niet gebleken. 
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3.  Beslissing  
 
 Het College  
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van 27 maart 2015; 
 III. draagt verweerder op een nieuwe beslissing op het beroep van appellant te nemen, 
  binnen zes weken na verzending van deze uitspraak. 
 IV. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Rotterdam 
  het door appellant betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan 
  hem vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/176 

Rechter(s) : mrs. Borman, Hoogvliet en Verheij 

Datum uitspraak : 16 september 2016 

Partijen : appellante en Open Universiteit  

Trefwoorden : bama 
bezwaarschrift 
CBE 
cijferlijst 
Commissie voor de Examens 

examencommissie 
getuigschriften 
individueel studiepad 
instellingsbestuur 
masteropleiding 

onbevoegd 
onbevoegde orgaan 

Onderwijs- en examenregeling 
ongedeelde opleiding 

Artikelen : WHW: artikel 7.3 
WHW: artikel 7.11 
WHW: artikel 7.12 
WHW: artikel 7.12b 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : Bevoegdheid Examencommissie / extra vakken  
2.2.2 Het CvB is als instellingsbestuur ingevolge de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) 
belast met het bestuur, de organisatie en de inrichting van het 
onderwijs binnen de opleiding. De decaan heeft de OER vastgesteld, 

waarin het onderwijsprogramma van de opleiding is opgenomen. 
Ingevolge artikel 7.12, eerste lid, van de WHW is de 

examencommissie het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze 
vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER 
stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn 
voor het verkrijgen van een graad. De examencommissie houdt zich 
derhalve bezig met de inhoud van opleidingen. In dat kader geeft de 

examencommissie ingevolge artikel 7.11 van de WHW 
getuigschriften en verklaringen af. Op een getuigschrift dienen 
onder meer de onderdelen van het examen te worden vermeld. 
Ingevolge artikel 7.11, vierde lid, van de WHW voegt de 
examencommissie bij een getuigschrift een diplomasupplement toe, 
waarin onder meer een beschrijving van de opleiding is opgenomen. 
Ook geeft de examen¬commissie ingevolge artikel 7.12b van de 

WHW toestemming aan een student om een door die student 
samengesteld programma als bedoeld in artikel 7.3d van de WHW te 
volgen en verleent zij vrijstelling voor het afleggen van tentamens.  
Uit het vorenstaande leidt het College af dat de decaan het 

onderwijsprogramma in de OER beschrijft. De Commissie voor de 
Examens beoordeelt vervolgens of aan het onderwijsprogramma is 

voldaan en zo ja, op welke wijze, en of hierop uitzonderingen dienen 
te worden gemaakt. In dit licht bezien, acht het College de 
Commissie voor de Examens dan ook het bevoegde orgaan om te 
beslissen op een verzoek om vermelding van eerder behaalde 
vakken op een cijferlijst, zoals het verzoek van appellante behelst. 
Appellante voert derhalve terecht aan dat de beslissing van 16 
maart 2015 door het onbevoegde orgaan is genomen, nu hierop niet 

door de decaan maar door de Commissie voor de Examens diende te 
worden beslist. Zij voert evenzeer terecht aan dat tegen een 
dergelijke beslissing van de Commissie voor de Examens geen 
bezwaar bij het CvB, maar beroep bij het CBE openstaat. Dit 
betekent dat de beslissing van 1 juli 2015 eveneens onbevoegd is 
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genomen. 

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Open Universiteit (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 16 maart 2015 heeft de decaan van de Faculteit Cultuur- en 

rechtswetenschappen (hierna: de decaan) het verzoek van appellante om vakken op haar cijferlijst 
van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid op te nemen (hierna: het verzoek), afgewezen.  
 
Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief van 30 maart 2015 beroep bij het college van 

beroep voor de examens van de Open Universiteit (hierna: het CBE) ingesteld. Het CBE heeft zich 
onbevoegd geacht het beroep te behandelen en heeft de brief van appellante ter behandeling als 
bezwaarschrift doorgezonden naar het CvB. 

 
Bij beslissing van 1 juli 2015 heeft het CvB het bezwaar van appellante ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
  
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 december 2015, waar appellante, en 
het CvB, vertegenwoordigd door mr. J.J.F.A. Engels, werkzaam bij de Open Universiteit, zijn 
verschenen. 
 
 In verband met het tussentijdse vertrek van één van de leden van de meervoudige kamer, 
heeft het College partijen op de hoogte gesteld van de gewijzigde samenstelling van de 

meervoudige kamer. Partijen hebben hiermee ingestemd. Appellante heeft geen toestemming 
gegeven de zaak zonder nadere zitting af te doen.  
 
Appellante heeft nadere stukken ingediend. 
 
Vervolgens heeft het College de zaak opnieuw ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar 
voormelde personen zijn verschenen.  

 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Appellante is in 2007 overgestapt van de ongedeelde opleiding naar de BaMa-structuur. Zij 
heeft de vakken Europees recht en Personen- en familierecht 1 binnen de ongedeelde opleiding 
behaald. Zij heeft verzocht deze vakken met de daarvoor behaalde cijfers op te nemen op haar 
cijferlijst van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, zoals opgenomen in haar individuele 

studiepad.  
 

2.2 Appellante betoogt, zo begrijpt het College, dat de beslissingen van 16 maart 2015 en 1 juli 
2015 onbevoegd zijn genomen. Zij stelt dat niet de decaan, maar de Commissie voor de Examens 
op haar verzoek had dienen te beslissen. Verder heeft het CvB haar brief van 30 maart 2015 ten 
onrechte als bezwaarschrift behandeld. Zij voert hiertoe aan dat het verzoek niet is gericht tegen 

de Onderwijs- en examenregeling van de Open Universiteit (hierna: de OER) als zodanig, maar 
tegen de weigering tot aanpassing van haar individuele studiepad. De bevoegdheid tot aanpassing 
van haar studiepad en cijferlijst, ligt volgens haar bij de Commissie voor de Examens. Tegen een 
beslissing van de Commissie voor de Examens stond vervolgens beroep bij het CBE open, aldus 
appellante.  
 
2.2.1 In zijn verweerschrift van 28 september 2015 en ter zitting van het College heeft het CvB 

het standpunt ingenomen dat de besluiten bevoegd zijn genomen. Het CvB heeft gesteld dat de 
decaan de OER en de daarop gebaseerde overgangsregelingen vaststelt. Een studieprogramma 
waarop een diploma wordt afgegeven, is vastgelegd in de OER. Het studieprogramma in de OER 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  50 

stelt appellante niet in staat de gewenste vakken op haar cijferlijst vermeld te krijgen, aldus het 

CvB.  
 
2.2.2 Het CvB is als instellingsbestuur ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) belast met het bestuur, de organisatie en de 
inrichting van het onderwijs binnen de opleiding. De decaan heeft de OER vastgesteld, waarin het 
onderwijsprogramma van de opleiding is opgenomen. Ingevolge artikel 7.12, eerste lid, van de 
WHW is de examencommissie het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een 

student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De examencommissie houdt zich 
derhalve bezig met de inhoud van opleidingen. In dat kader geeft de examencommissie ingevolge 
artikel 7.11 van de WHW getuigschriften en verklaringen af. Op een getuigschrift dienen onder 
meer de onderdelen van het examen te worden vermeld. Ingevolge artikel 7.11, vierde lid, van de 
WHW voegt de examencommissie bij een getuigschrift een diplomasupplement toe, waarin onder 

meer een beschrijving van de opleiding is opgenomen. Ook geeft de examencommissie ingevolge 
artikel 7.12b van de WHW toestemming aan een student om een door die student samengesteld 
programma als bedoeld in artikel 7.3d van de WHW te volgen en verleent zij vrijstelling voor het 
afleggen van tentamens.  

 Uit het vorenstaande leidt het College af dat de decaan het onderwijsprogramma in de OER 
beschrijft. De Commissie voor de Examens beoordeelt vervolgens of aan het onderwijsprogramma 
is voldaan en zo ja, op welke wijze, en of hierop uitzonderingen dienen te worden gemaakt. In dit 

licht bezien, acht het College de Commissie voor de Examens dan ook het bevoegde orgaan om te 
beslissen op een verzoek om vermelding van eerder behaalde vakken op een cijferlijst, zoals het 
verzoek van appellante behelst. Appellante voert derhalve terecht aan dat de beslissing van 16 
maart 2015 door het onbevoegde orgaan is genomen, nu hierop niet door de decaan maar door de 
Commissie voor de Examens diende te worden beslist. Zij voert evenzeer terecht aan dat tegen een 
dergelijke beslissing van de Commissie voor de Examens geen bezwaar bij het CvB, maar beroep 
bij het CBE openstaat. Dit betekent dat de beslissing van 1 juli 2015 eveneens onbevoegd is 

genomen. 
 Het betoog slaagt. 
 
2.3 Het beroep is gegrond. Hetgeen voor het overige is aangevoerd, behoeft geen bespreking. 
De beslissing van het CvB van 1 juli 2015 dient te worden vernietigd, nu, zoals uit het voorgaande 
volgt, het CvB die beslissing onbevoegd heeft genomen. Het CvB had de brief van appellante van 

30 maart 2015 ter behandeling als beroepschrift naar het CBE terug dienen te zenden. Nu het CBE 
niet tot een ander oordeel had kunnen komen dan dat de decaan zijn beslissing van 16 maart 2015 
onbevoegd heeft genomen, zal het College zelf in de zaak voorzien door deze beslissing te 
vernietigen. Het College zal de Commissie voor de Examens opdragen alsnog te beslissen op het 
verzoek van appellante om vakken op haar cijferlijst van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid op 
te nemen. Daarbij merkt het College op dat tegen die beslissing vervolgens beroep bij het CBE zal 
openstaan. 

 
2.4  Het CvB dient op na te melden wijze te worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij 
worden uitsluitend de reiskosten die verband houden met de zittingen bij het College aan 
appellante vergoed. De overige door appellante gestelde kosten zijn geen kosten die op grond van 
het Besluit proceskosten bestuursrecht voor vergoeding in aanmerking komen.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Open Universiteit van 1 
  juli 2015; 
 III. vernietigt de beslissing van decaan van de Faculteit Cultuur- en   
  rechtswetenschappen van 16 maart 2015; 
 IV. bepaalt dat de Commissie voor de Examens van de Open Universiteit, met  
  inachtneming van deze uitspraak, binnen zes weken na verzending van deze  
  uitspraak een beslissing neemt op het verzoek van appellante om vakken op haar 

  cijferlijst van de masteropleiding Rechtsgeleerdheid op te nemen; 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  51 

 V. veroordeelt het college van bestuur van de Open Universiteit tot vergoeding aan 

  appellante van de bij haar opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 10,20 
  (zegge: tien euro en twintig cent), geheel toe te rekenen aan reiskosten;  
 VI. gelast dat het college van bestuur van de Open Universiteit het door   
  appellante betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/180 

Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Verheij 

Datum uitspraak : 16 februari 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : aanbod 
aanvraagformulier 
aanvullende ondersteuning 
accepteren 
acute financiële nood 

acuut 
advies 
afstudeerproject 
afstudeertraject 
bedrag 

benadeeld 
beperkte omvang 

collegegeld 
draagkracht 
financiële ondersteuning 
gift 
incidenteel 
lening 
motivering 

noodfonds 
onvoorzien 
profileringsfonds 
rechtsbeginsel 
rechtsregel 
rechtswege 

studentendecaan 

studiefinanciering 
voortang van de studie 
voorzieningen 

Artikelen : WHW: artikel 7.51g  
Awb: artikel 6:19 
artikel 6:22 

Studentenstatuut: artikel 30  
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Het CvB heeft bij het nemen van een beslissing over 
toekenning uit het noodfonds als bedoeld in artikel 30 van het 
Studentenstatuut een ruime mate van beoordelingsvrijheid.  
Appellante heeft op het door haar op 9 maart 2015 ingevulde 

aanvraagformulier niet vermeld of zij een lening of gift wenst te 
verkrijgen. Naar het oordeel van het College heeft het CvB in 
redelijkheid kunnen afzien van het toekennen van een gift aan 
appellante, nu zij nog slechts haar afstudeerproject diende af te 

ronden om de bachelor Media & Entertainment Management te 
behalen. Voorts heeft het CvB in redelijkheid een bedrag van 

€ 475,00 per maand kunnen toekennen, nu dit bedrag aansluit bij 
de lening die appellante ontving van de Dienst Uitvoering Onderwijs. 
Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de beslissing van 
2 juli 2015 onvoldoende is gemotiveerd.  
Het betoog faalt. 
(…) 
2.5.2. Door het College kan niet worden vastgesteld of het CvB de 

door appellante bedoelde stukken niet aan de adviescommissie 
bezwaarschriften heeft toegezonden. Voor zover de stukken niet 
zouden zijn toegezonden, geldt evenwel dat appellante niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat zij daardoor is benadeeld. Daarbij is 
van belang dat de stukken in beroep bij het College alsnog zijn 
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overgelegd. Er bestaat daarom aanleiding om de beslissing van 2 juli 

2015 met toepassing van artikel 6:22 van de Awb in stand te laten. 
(…) 
2.6.2. Uit artikel 30, tweede lid, van het Studentenstatuut blijkt dat 
financiële ondersteuning uit het noodfonds van Hogeschool Inholland 
is bedoeld voor studenten die in een acute en incidentele financiële 
noodsituatie verkeren. De door het CvB bij beslissing van 
25 maart 2015 toegekende lening was bedoeld om appellante 

tegemoet te komen in haar acute en incidentele financiële 
noodsituatie gedurende de periode van het afronden van haar 
afstudeerproject in de maanden februari 2015 tot en met juni 2015. 
Nu zij in die maanden geen gebruik van de lening heeft gemaakt, 
heeft het CvB naar het oordeel van het College in redelijkheid na 
afloop van de voormelde periode de beslissing tot toekennen van de 

lening kunnen intrekken. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 25 maart 2015 heeft het CvB aan appellante een lening uit het noodfonds 

toegekend van € 475,00 per maand, voor de maanden februari 2015 tot en met juni 2015, die 
vanaf september 2015 in achttien gelijke termijnen moet worden terugbetaald.  
 
 Bij beslissing van 2 juli 2015 heeft het CvB het door appellante daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellante heeft een nader stuk ingediend.  
 
Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 9 december 2015, waar appellante, 

vertegenwoordigd door mr. H.J. van Gijssel, advocaat te Amsterdam, en het CvB, 
vertegenwoordigd door mr. W. Pors en mr. L. van Huizen, beiden advocaat te Den Haag, zijn 
verschenen. Voorts waren ter zitting mr. A.M. van Rossum en A.P. Stam van de Hogeschool 
Inholland aanwezig. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.51g van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW) kan, in aanvulling op de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 

7.51e, een voorziening voor financiële ondersteuning worden getroffen, die samen met de 
financiële ondersteuning ingevolge de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51e, 
hoger is dan de studiefinanciering die betrokkene geniet uit hoofde van hoofdstuk 3 van de Wet 
studiefinanciering 2000, dan wel zou hebben genoten, indien hij daarop aanspraak zou maken of 

zou hebben mogen maken. Deze aanvulling wordt verstrekt onder de benaming: voorziening voor 
aanvullende ondersteuning. 
 
 Ingevolge artikel 30, eerste lid, van het Studentenstatuut 2014-2015 van de Hogeschool 
Inholland kan degene die als student is ingeschreven aan Hogeschool Inholland en die naar het 
oordeel van het College van Bestuur door omstandigheden buiten zijn of haar schuld in acute 
financiële nood is geraakt, waardoor de voortang van de studie ernstig wordt belemmerd, een 

aanvraag indienen tot financiële ondersteuning op basis van het noodfonds van Hogeschool 
Inholland. 
 Ingevolge het tweede lid wordt alleen financiële ondersteuning toegekend als de financiële 
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noodsituatie voldoet aan de volgende criteria: 

a. de situatie moet acuut en onvoorzien zijn en niet oplosbaar via normale kanalen; 
b. de situatie moet incidenteel zijn: dus niet structureel of van een periodiek wederkerend 
karakter; 
c. het probleem moet van beperkte omvang zijn; 
d. de situatie moet effectief oplosbaar zijn met eenmalige hulp;  
e. het betreft niet de betaling van het collegegeld.  
 Ingevolge het zevende lid kan de financiële ondersteuning als bedoeld in het eerste lid 

worden verstrekt in de vorm van een lening, al dan niet renteloos, of als een gift. De hoogte en 
duur van de financiële ondersteuning is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de 
aanvrager. De ondersteuning kan onder nadere voorwaarden worden verstrekt.  
 
2.2. Bij beslissing van 2 juli 2015 heeft het CvB zich op het standpunt gesteld dat het noodfonds 
een op zichzelf staande financiële ondersteuningsmogelijkheid is, die los staat van het 

profileringsfonds. Appellante bevindt zich volgens het CvB in een zeer uitzonderlijke situatie, die, in 
afwijking van een advies van de studentendecaan, terecht heeft geleid tot het toekennen van een 
lening uit het noodfonds. De hoogte van het bedrag is redelijk, omdat daarvoor is aangesloten bij 
de draagkracht van appellante en de lening die zij ontving van de Dienst Uitvoering Onderwijs. 

Voor het bepalen van de periode is voorts terecht aangesloten bij de termijn die staat voor het 
afronden van het afstudeertraject, aldus het CvB.  
 Bij beslissing van 20 augustus 2015 heeft het CvB de toekenning van een lening uit het 

noodfonds ingetrokken, omdat appellante de periode waarvoor de lening was bedoeld zonder de 
lening heeft overbrugd en zij de lening vanaf september 2015 zou moeten gaan terugbetalen.  
 
2.3. Appellante voert aan dat de beslissing van 2 juli 2015 ten onrechte niet duidelijk maakt 
waarom zij geen aanspraak kan maken op het profileringsfonds. Zij komt in aanmerking voor een 
gift uit het profileringsfonds, aldus appellante.  
 

2.3.1.  Op 9 maart 2015 heeft appellante een aanvraag gedaan voor toekenning van een lening, 
dan wel een gift, uit het noodfonds van de Hogeschool Inholland. Met de beslissing van 25 maart 
2015 heeft het CvB op de aanvraag besloten en bij beslissing van 2 juli 2015 heeft het CvB het 
door appellante daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Nu de voormelde beslissingen 
van het CvB betrekking hebben op de door appellante ingediende aanvraag om toekenning uit het 
noodfonds, bestaat geen grond voor het oordeel dat het CvB in die beslissingen had moeten 

motiveren of appellante aanspraak kan maken op toekenning uit het profileringsfonds. Artikel 30 
van het Studentenstatuut bevat een grondslag en voorwaarden voor toekenning van financiële 
ondersteuning uit het noodfonds, waaraan zelfstandig kan worden getoetst. Nu bij het College de 
beslissing van 2 juli 2015, die ziet op een toekenning uit het noodfonds, ter beoordeling voorligt, 
kan het College niet beoordelen of appellante in aanmerking komt voor een toekenning uit het 
profileringsfonds. 
 

2.4.  Verder betoogt appellante dat de motivering van de beslissing van 2 juli 2015 niet deugt, 
omdat haar aanvraag ziet op een gift in plaats van een lening en bovendien een hoger bedrag had 
moeten worden toegekend. 
 
2.4.1. Het CvB heeft bij het nemen van een beslissing over toekenning uit het noodfonds als 
bedoeld in artikel 30 van het Studentenstatuut een ruime mate van beoordelingsvrijheid.  
 Appellante heeft op het door haar op 9 maart 2015 ingevulde aanvraagformulier niet 

vermeld of zij een lening of gift wenst te verkrijgen. Naar het oordeel van het College heeft het CvB 
in redelijkheid kunnen afzien van het toekennen van een gift aan appellante, nu zij nog slechts 

haar afstudeerproject diende af te ronden om de bachelor Media & Entertainment Management te 
behalen. Voorts heeft het CvB in redelijkheid een bedrag van € 475,00 per maand kunnen 
toekennen, nu dit bedrag aansluit bij de lening die appellante ontving van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de beslissing van 2 juli 2015 onvoldoende is 

gemotiveerd.  
 Het betoog faalt. 
  
2.5.  Verder voert appellante aan dat de adviescommissie bezwaarschriften ten onrechte de door 
haar gemachtigde na de hoorzitting verzonden stukken buiten beschouwing heeft gelaten, nu deze 
stukken ten onrechte door het CvB niet aan de commissie zijn verstuurd. Het gaat om stukken die 
zij bij haar aanvraag had gevoegd, aldus appellante. 

 
2.5.1.  Ingevolge artikel 6:22 Awb kan een besluit, waartegen bezwaar is gemaakt of beroep is 
ingesteld, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  55 

rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist in stand worden gelaten 

indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. 
 
2.5.2. Door het College kan niet worden vastgesteld of het CvB de door appellante bedoelde 
stukken niet aan de adviescommissie bezwaarschriften heeft toegezonden. Voor zover de stukken 
niet zouden zijn toegezonden, geldt evenwel dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij 
daardoor is benadeeld. Daarbij is van belang dat de stukken in beroep bij het College alsnog zijn 
overgelegd. Er bestaat daarom aanleiding om de beslissing van 2 juli 2015 met toepassing van 

artikel 6:22 van de Awb in stand te laten. 
 
2.6. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft een bezwaar of beroep van rechtswege 
mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, 
tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. 
 Het beroep heeft derhalve van rechtswege mede betrekking op de beslissing van het CvB 

van 20 augustus 2015. 
 
2.6.1. Appellante betoogt dat het CvB bij beslissing van 20 augustus 2015 niet in redelijkheid het 
aanbod tot toekenning van een lening uit het noodfonds heeft kunnen intrekken, nu zij het aanbod 

alsnog wil accepteren. 
 
2.6.2. Uit artikel 30, tweede lid, van het Studentenstatuut blijkt dat financiële ondersteuning uit 

het noodfonds van Hogeschool Inholland is bedoeld voor studenten die in een acute en incidentele 
financiële noodsituatie verkeren. De door het CvB bij beslissing van 25 maart 2015 toegekende 
lening was bedoeld om appellante tegemoet te komen in haar acute en incidentele financiële 
noodsituatie gedurende de periode van het afronden van haar afstudeerproject in de maanden 
februari 2015 tot en met juni 2015. Nu zij in die maanden geen gebruik van de lening heeft 
gemaakt, heeft het CvB naar het oordeel van het College in redelijkheid na afloop van de 
voormelde periode de beslissing tot toekennen van de lening kunnen intrekken. 

 Het betoog faalt. 
 
2.7. Het beroep tegen de beslissing van 2 juli 2015 is ongegrond. Het van rechtswege ontstane 
beroep tegen de beslissing van 20 augustus 2015 is eveneens ongegrond. 
 
2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 I.  verklaart het beroep tegen de beslissing van het College van Bestuur van  
  2 juli 2015 ongegrond; 
 II.  verklaart het van rechtswege ontstane beroep tegen de beslissing van het  
  College van Bestuur van 20 augustus 2015 ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/183 

Rechter(s) : mrs. Borman, Olivier en Streefkerk  

Datum uitspraak : 10 maart 2016 

Partijen : appellante en CBE De Haagse Hogeschool 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
college van beroep voor de examens 
herinschrijving 
vrucht 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b, vijfde lid 
artikel 7.61, eerste lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.1.1. Ingevolge artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW), wordt 

van de student die op grond van het derde lid is afgewezen de 

inschrijving voor de desbetreffende opleiding aan de betrokken 
instelling beëindigd. De student kan niet opnieuw aan die instelling 
voor die opleiding worden ingeschreven, tenzij het instellingsbestuur 
toepassing heeft gegeven aan de derde volzin van het derde lid of 
tenzij de betrokkene op een later tijdstip verzoekt om te worden 
ingeschreven voor de desbetreffende opleiding en daarbij ten 
genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk maakt dat hij die 

opleiding met vrucht zal kunnen volgen. 
Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder a, is het college 
van beroep voor de examens bevoegd ten aanzien van beslissingen 
als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid, en 7.9, eerste 
lid. 
2.1.2. Appellante is in november 2013 op grond van artikel 7.8b, 

derde lid, van de WHW, een bindend negatief studieadvies gegeven 
voor de opleiding Bedrijfseconomie aan De Haagse Hogeschool. Het 

verzoek van appellante om herinschrijving is een verzoek om te 
worden ingeschreven als bedoeld in artikel 7.8b, vijfde lid, van de 
WHW. Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
WHW, is het college van beroep voor de examens bevoegd ten 
aanzien van de beslissing op een dergelijk verzoek. Dit betekent dat 

verweerder niet bevoegd was te beslissen op het tegen de beslissing 
van 30 juni 2015 gemaakte bezwaar. Verweerder had het bezwaar 
moeten doorzenden naar het college van beroep voor de examens. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 30 juni 2015 heeft de opleidingsmanager Bedrijfseconomie appellante 
medegedeeld dat haar verzoek om herinschrijving voor de opleiding Bedrijfseconomie is 
afgewezen.  
 
Bij beslissing van 29 juli 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het daartegen 
door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 november 2015, waar appellante, 

bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. J.J.A.W. Franssen, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen. Voorts zijn drs. J.G. Bot-
Vos, opleidingsmanager Bedrijfseconomie, en J.J.M. van Casteren MSc, teamleider opleiding 
Bedrijfseconomie deeltijd, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ambtshalve overweegt het College als volgt. 
 
2.1.1. Ingevolge artikel 7.8b, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), wordt van de student die op grond van het derde lid is afgewezen de 
inschrijving voor de desbetreffende opleiding aan de betrokken instelling beëindigd. De student kan 
niet opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven, tenzij het instellingsbestuur 

toepassing heeft gegeven aan de derde volzin van het derde lid of tenzij de betrokkene op een later 
tijdstip verzoekt om te worden ingeschreven voor de desbetreffende opleiding en daarbij ten 
genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk maakt dat hij die opleiding met vrucht zal kunnen 
volgen. 

 Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder a, is het college van beroep voor de 
examens bevoegd ten aanzien van beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid, 
en 7.9, eerste lid. 

 
2.1.2. Appellante is in november 2013 op grond van artikel 7.8b, derde lid, van de WHW, een 
bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding Bedrijfseconomie aan De Haagse 
Hogeschool. Het verzoek van appellante om herinschrijving is een verzoek om te worden 
ingeschreven als bedoeld in artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW. Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, 
aanhef en onder a, van de WHW, is het college van beroep voor de examens bevoegd ten aanzien 
van de beslissing op een dergelijk verzoek. Dit betekent dat verweerder niet bevoegd was te 

beslissen op het tegen de beslissing van 30 juni 2015 gemaakte bezwaar. Verweerder had het 
bezwaar moeten doorzenden naar het college van beroep voor de examens. 
 
2.2. Gelet op het voorgaande is het beroep gegrond. De bestreden beslissing moet worden 
vernietigd. Het College zal verweerder opdragen het door appellante tegen de beslissing van 
30 juni 2015 gemaakte bezwaar door te zenden naar het college van beroep voor de examens ter 

behandeling als administratief beroep. 
 
2.3. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van De Haagse Hogeschool van 
  29 juli 2015; 
 III. draagt het college van bestuur van De Haagse Hogeschool op het door appellante 

  tegen de beslissing van 30 juni 2015 gemaakte bezwaar door te zenden naar het 
  college van beroep voor de examens ter behandeling als administratief beroep; 

 IV. veroordeelt het college van bestuur van De Haagse Hogeschool in de bij appellante 
  in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een 
  bedrag van € 992,00 zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te 
  rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 V. gelast dat het college van bestuur van De Haagse Hogeschool aan appellant het 
  door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
  142 voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/184 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk en Verheij 

Datum uitspraak : 26 januari 2016 

Partijen : appellant en CBE De Haagse Hogeschool 

Trefwoorden : besluitvormingsprocedure 
cohort 
curriculum 
omzettingstabel 
studieloopbaanbegeleider 

tijdsverloop 
verloop 

Artikelen : WHW: artikel 7.12, tweede lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : […] 

2.6 Dit betoog faalt. Verweerder is weliswaar geen rechterlijk 
college, maar een ordentelijke besluitvormingsprocedure brengt met 
zich dat indien verweerder een beslissing van de examencommissie 
vernietigt, de examencommissie met inachtneming van die 
beslissing van verweerder een nieuwe beslissing neemt. Indien een 
student het niet eens is met een beslissing van verweerder, ook al 

strekt deze wel tot vernietiging van de beslissing van de 
examencommissie, staat het die student vrij om daartegen beroep 
in te stellen bij het College. Nu appellant geen beroep heeft 
ingesteld tegen de beslissing van verweerder van 17 april 2015, 
heeft verweerder terecht geconcludeerd dat van de daarin 
geformuleerde uitgangspunten moet worden uitgegaan.  
Uit het voorgaande volgt dat vaststaat dat de examencommissie 

heeft mogen beslissen dat appellant in het hoofdfasecohort van 
2005 dient af studeren en dat hij geen rechten kan ontlenen aan de 
afspraken met de studieloopbaanbegeleidster. Overigens merkt het 

College ten overvloede op dat niet is gebleken dat de desbetreffende 
studieloopbaanbegeleidster bevoegd was om afspraken te maken 
over het appellant resterende studieprogramma. 
2.7 Uit het voorgaande volgt dat vaststaat dat de examencommissie 

heeft mogen beslissen dat appellant in het hoofdfasecohort van 
2005 dient af studeren en dat hij geen rechten kan ontlenen aan de 
afspraken met de studieloopbaanbegeleidster. Overigens merkt het 
College ten overvloede op dat niet is gebleken dat de desbetreffende 
studieloopbaanbegeleidster bevoegd was om afspraken te maken 
over het appellant resterende studieprogramma. 

[…] 
2.8.1. De examencommissie heeft ter zitting bij het College 
toegelicht dat gedurende de studieperiode van appellant het 
curriculum van de opleiding erg is veranderd als gevolg van 
gewijzigde inzichten in het beroepenveld over wat een 
afgestudeerde student moet weten. Daarbij heeft zij een aantal 

voorbeelden gegeven van geheel nieuwe vakken die thans in het 

curriculum zitten. De omzettingstabel geldt volgens de 
examencommissie niet voor studenten zoals appellant die van 
hoofdfasecohort wijzigen. 
2.8.2 Hoewel het College het zeer wel mogelijk acht dat het voorstel 
van de examencommissie aan appellant nog iets inzichtelijker had 
gekund, leidt dit, gelet op het grote tijdsverloop gedurende de 
studie van appellant en hetgeen de examencommissie heeft 

toegelicht over de veranderingen in het curriculum in deze periode, 
niet tot het oordeel dat verweerder de beslissing van 19 mei 2015 
om deze reden had moeten vernietigen.  
Het betoog faalt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 19 mei 2015 heeft de examencommissie van de Academie voor 
Accounting en Financial Management van de hogeschool appellant medegedeeld dat hij om binnen 
de door hem gevolgde opleiding Bedrijfseconomie af te studeren, de vakken van de 
hoofdfasecohorten 1997, 2005 of 2008 dient te behalen. Indien het appellant niet lukt om voor 

september 2016 in een van deze cohorten af te studeren, dient dit volgens de examencommissie te 
gebeuren in het cohort 2016.  
  
 Bij beslissing van 24 juli 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 

administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. S. Sierksma en mr. J.J.A.W. Franssen, plaatsvervangend voorzitter onderscheidenlijk 
secretaris bij verweerder, zijn verschenen. Tevens is verschenen drs. H. van Rhijn, voorzitter van 

de examencommissie.  
 
2.  Overwegingen 
 
Ingevolge artikel 7.12, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) is de examencommissie het orgaan dat op objectieve wijze vaststelt of 

een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien 
van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 
 
Appellant is in het studiejaar 1995-1996 begonnen met de opleiding Accountancy voltijd aan de 
hogeschool. In het studiejaar 2000-2001 is hij overgestapt naar de opleiding Bedrijfseconomie 
deeltijd aan de hogeschool. In 2005 en 2010 heeft appellant met zijn loopbaanbegeleidster 
afgesproken dat hij de hoofdfasevakken van het cohort van 1995 diende te behalen om af te 

studeren. In 2014 had appellant de opleiding nog niet afgerond en heeft hij de examencommissie 
een voorstel gedaan voor het hem resterende studieprogramma. 
 
Bij beslissing van 15 december 2014 heeft de examencommissie appellant medegedeeld dat hij tot 
september 2016 de tijd krijgt om volgens het hoofdfasecohort van 2008 af te studeren. 
 Bij beslissing van 17 april 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
beroep gegrond verklaard en de examencommissie opgedragen een nieuwe beslissing te nemen, 

waarbij op voldoende inzichtelijke wijze rekening wordt gehouden met de volgende 
uitgangspunten: 

 
- appellant studeert af in hoofdfasecohort 2005-2006; 
- de daarvóór behaalde resultaten zullen, voor zover mogelijk, omgezet moeten worden naar het 
onderwijsprogramma van het cohort 2005-2006; 

- de naar het cohort 2005-2006 omgezette resultaten zijn onbeperkt geldig; 
- de eventueel door appellant in de studiejaren 2005-2007 behaalde toetsresultaten zijn onbeperkt 
geldig; 
- de eventueel door appellant in de studiejaren 2007-2008 tot en met 2010-2011 behaalde 
toetsresultaten zijn 10 jaar geldig; 
- de door appellant in de studiejaren 2011-2012 en 2014-2015 behaalde toetsresultaten zijn vijf 
jaar geldig; en 

- appellant wordt de mogelijkheid geboden alsnog gebruik te maken van één van de twee 
voorstellen uit de e-mail van de examencommissie van 10 februari 2015. 
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 De examencommissie heeft vervolgens voormelde beslissing van 19 mei 2015 genomen. 

 
Aan de thans in beroep bestreden beslissing van 24 juli 2015, heeft verweerder, samengevat 
weergegeven, het volgende ten grondslag gelegd. Verweerder wijst erop dat in de beslissing van 
17 april 2015 is vastgesteld dat appellant dient af te studeren in het hoofdfasecohort 2005 en dat 
appellant geen rechten kan ontlenen aan de afspraken die hij in 2005 en 2010 met zijn 
loopbaanbegeleidster heeft gemaakt. Nu appellant geen beroep tegen deze beslissing heeft 
ingesteld, kan hij hier volgens verweerder thans niet meer tegen opkomen. Voorts heeft de 

examencommissie voldoende duidelijk gemaakt waarom appellant de vakken in het door haar 
gedane voorstel nog dient te behalen, aldus verweerder.   
 
Appellant betoogt dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat hij niet 
meer kan opkomen tegen de beslissing van 17 april 2015, omdat hij geen beroep tegen deze 
beslissing heeft ingesteld. Hiertoe voert hij aan dat verweerder geen rechterlijk college is en de 

wetgever verweerder uitdrukkelijk niet de bevoegdheid heeft gegeven om zelf in de zaak te 
voorzien. De examencommissie was daarom volgens hem niet gebonden aan de in de beslissing 
van 17 april 2015 genoemde uitgangspunten. Voorts had verweerder het beroep tegen de 
beslissing van 19 mei 2015 moeten beoordelen als ware dit gericht tegen een geheel nieuwe 

primaire beslissing, aldus appellant. 
 
Dit betoog faalt. Verweerder is weliswaar geen rechterlijk college, maar een ordentelijke 

besluitvormingsprocedure brengt met zich dat indien verweerder een beslissing van de 
examencommissie vernietigt, de examencommissie met inachtneming van die beslissing van 
verweerder een nieuwe beslissing neemt. Indien een student het niet eens is met een beslissing 
van verweerder, ook al strekt deze wel tot vernietiging van de beslissing van de examencommissie, 
staat het die student vrij om daartegen beroep in te stellen bij het College. Nu appellant geen 
beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van verweerder van 17 april 2015, heeft verweerder 
terecht geconcludeerd dat van de daarin geformuleerde uitgangspunten moet worden uitgegaan.  

 
Uit het voorgaande volgt dat vaststaat dat de examencommissie heeft mogen beslissen dat 
appellant in het hoofdfasecohort van 2005 dient af studeren en dat hij geen rechten kan ontlenen 
aan de afspraken met de studieloopbaanbegeleidster. Overigens merkt het College ten overvloede 
op dat niet is gebleken dat de desbetreffende studieloopbaanbegeleidster bevoegd was om 
afspraken te maken over het appellant resterende studieprogramma. 

 
Appellant betoogt ten slotte dat verweerder niet heeft onderkend dat niet duidelijk en inzichtelijk is 
hoe de examencommissie tot haar voorstel is gekomen. Hiertoe voert hij aan dat het bevreemding 
wekt dat hij zelf mag kiezen in welk hoofdfasecohort hij afstudeert. Voorts blijkt volgens hem uit de 
geldende omzettabel, noch ergens anders uit, waarom hij nog andere vakken zou moeten behalen 
dan de drie vakken die hij in zijn voorstel in 2014 heeft genoemd. 
 

De examencommissie heeft ter zitting bij het College toegelicht dat gedurende de studieperiode 
van appellant het curriculum van de opleiding erg is veranderd als gevolg van gewijzigde inzichten 
in het beroepenveld over wat een afgestudeerde student moet weten. Daarbij heeft zij een aantal 
voorbeelden gegeven van geheel nieuwe vakken die thans in het curriculum zitten. De 
omzettingstabel geldt volgens de examencommissie niet voor studenten zoals appellant die van 
hoofdfasecohort wijzigen. 
 

Hoewel het College het zeer wel mogelijk acht dat het voorstel van de examencommissie aan 
appellant nog iets inzichtelijker had gekund, leidt dit, gelet op het grote tijdsverloop gedurende de 

studie van appellant en hetgeen de examencommissie heeft toegelicht over de veranderingen in 
het curriculum in deze periode, niet tot het oordeel dat verweerder de beslissing van 19 mei 2015 
om deze reden had moeten vernietigen. Het betoog faalt. 
 

Het beroep is ongegrond. 
 
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College  

 
 Rechtdoende: 
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 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/187 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Verheij en Streefkerk 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellant en Saxion Hogeschool  

Trefwoorden : advies 
beëindiging inschrijving 
billijkheid 
civiele schadevergoedingsrecht 
collegegeld 

coulance 
dagblad 
fraude 
geschillenadviescommissie 
herroepen 

hervatten 
hogeschoolblad 

immateriële schade 
Letselschaderichtlijn Studievertraging  
Letselschade Raad 
onrechtmatig bestuurshandelen 
sancties 
schadevergoeding 
studiefinanciering 

studievertraging 
toegang ontzeggen 

Artikelen : Awb: artikel 8:4 
artikel 8:88  
BW: artikel 6:106, eerste lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellant betoogt dat het CvB ten onrechte heeft beslist dat hij 

zijn opleiding in Deventer kan voortzetten. Hij wil zijn opleiding 
vervolgen in Enschede, hetgeen dichter bij zijn woonplaats is en 
waar hij ook met de studie is begonnen. Voorts betoogt appellant 
dat het CvB een te klein bedrag aan schadevergoeding heeft 
toegekend. Daartoe voert hij aan dat hij een schadevergoeding moet 

krijgen voor het door hem in september en oktober 2014 betaalde 
collegegeld en de door hem in die maanden ontvangen 
studiefinanciering, die hij zal moeten terugbetalen. Voorts voert hij 
aan dat hij een jaar studievertraging heeft opgelopen en de 
daardoor geleden schade € 19.575,00 bedraagt. Hij heeft dat bedrag 
gebaseerd op de Letselschaderichtlijn Studievertraging van de 
Letselschade Raad. Tot slot stelt appellant € 2.500,00 aan 

immateriële schade te hebben geleden, doordat de hogeschool twee 
artikelen in het hogeschoolblad heeft gepubliceerd, een artikel in het 
dagblad Tubantia is verschenen en een docent hem in een e-mail 
aan zijn medestudenten als fraudeur heeft afgeschilderd. 

2.3. Nu het CvB zich bij de beslissing van 8 juli 2015 op het 
standpunt heeft gesteld dat de feiten waarvan appellant werd 

verdacht niet zijn bewezen, heeft het bij de beslissing van 1 oktober 
2014 ten onrechte wegens die feiten sancties aan appellant, 
waaronder de beëindiging van zijn inschrijving, opgelegd. Door in de 
beslissing van 8 juli 2015 te vermelden dat appellant zijn opleiding 
kan voortzetten op de locatie Deventer, heeft het CvB ten onrechte 
de beslissing van 1 oktober 2014 niet volledig herroepen. Met een 
beperking naar locatie is appellant immers niet onvoorwaardelijk 

ingeschreven aan de Saxion Hogeschool. Het besluit van 8 juli 2015 
komt in zoverre voor vernietiging in aanmerking.  
Het betoog slaagt. 
(…) 
2.6. Reeds op 15 juli 2014 is appellant over de verdenking van 
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fraude gehoord. Bij beslissing van 1 oktober 2014 is aan appellant 

onder andere de sanctie opgelegd dat zijn inschrijving aan de Saxion 
Hogeschool werd beëindigd. Nu appellant reeds anderhalve maand 
voor aanvang van het studiejaar 2014-2015 is gehoord over de 
verdenking, had hij zich tijdig aan een andere hogeschool kunnen 
inschrijven voor een andere opleiding of voorzetting van dezelfde 
opleiding. Ter zitting heeft appellant bevestigd dat hij dat heeft 
gedaan en zich had ingeschreven bij de hogeschool Windesheim. 

Appellant heeft daarom niet als gevolg van de beslissing van 
1 oktober 2014 een geheel studiejaar studievertraging opgelopen, 
hij heeft daarin een keuze gemaakt. Het College acht het wel 
aannemelijk dat appellant door die beslissing enige studievertraging 
heeft opgelopen. Daartoe is redengevend dat appellant eerst bij de 
beslissing van 1 oktober 2014, toen reeds een maand van het 

studiejaar 2014-2015 was verstreken, zekerheid had over de 
opgelegde sanctie en dat het aannemelijk is dat appellant dezelfde 
opleiding niet geheel zonder vertraging aan een andere hogeschool 
kon voortzetten, nu opleidingen aan verschillende hogescholen 

doorgaans niet volledig op elkaar aansluiten. Appellant heeft de 
omvang daarvan echter niet geconcretiseerd. De verwijzing naar de 
Letselschaderichtlijn is daarvoor onvoldoende. 

Voor zover appellant verzoekt om vergoeding van immateriële 
schade, zoekt het College aansluiting bij het civiele 
schadevergoedingsrecht. Ingevolge artikel 6:106, eerste lid, aanhef 
en onder b, van het Burgerlijk Wetboek heeft de benadeelde voor 
nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, recht op een naar 
billijkheid vast te stellen schadevergoeding, indien de benadeelde in 
zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn 

persoon is aangetast. Het College acht het aannemelijk dat appellant 
door de beslissing van 1 oktober 2014 en de daarover verschenen 
berichten in zijn eer en goede naam is aangetast.  
In totaal stelt het College de door appellant als gevolg van de 
beslissing van 1 oktober 2014 geleden schade in goede justitie vast 
op een bedrag van € 10.000,00. Het CvB heeft bij de beslissing van 

8 juli 2015 dat bedrag ten onrechte niet aan appellant vergoed. 
Het betoog slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Bestuur van de Saxion Hogeschool (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 1 oktober 2014 heeft het CvB de inschrijving van appellant wegens 

ernstige fraude beëindigd en hem voor een duur van een jaar de toegang tot de gebouwen van de 
hogeschool ontzegd.  

 
 Bij beslissing van 8 juli 2015 heeft het CvB het door appellant daartegen ingestelde 
bezwaar gegrond verklaard, de beslissing van 1 oktober 2014 gedeeltelijk herroepen en een 
schadevergoeding van € 2.500,00 toegekend. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 De nadere gronden zijn ingediend op 25 september 2015. 
 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 april 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. A.J. Morsink, advocaat te Enschede, en het CvB, vertegenwoordigd door mr. 
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F.W. Beckman, werkzaam bij de hogeschool, bijgestaan door mr. F.J. van der Vaart, advocaat te 

Enschede, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1.  Bij beslissing van 8 juli 2015 heeft het CvB de beslissing van 1 oktober 2014 herroepen, 
omdat niet is komen vast te staan dat appellant de feiten waarvan hij werd verdacht heeft begaan. 
Het CvB heeft vermeld dat dit betekent dat appellant zijn opleiding bij Saxion kan hervatten op de 

locatie Deventer. Tot slot heeft het CvB naar aanleiding van het verzoek om vergoeding van de 
schade een bedrag van € 2.500,00 toegewezen, volgens het CvB louter uit coulance. 
 
2.2. Appellant betoogt dat het CvB ten onrechte heeft beslist dat hij zijn opleiding in Deventer 
kan voortzetten. Hij wil zijn opleiding vervolgen in Enschede, hetgeen dichter bij zijn woonplaats is 
en waar hij ook met de studie is begonnen. Voorts betoogt appellant dat het CvB een te klein 

bedrag aan schadevergoeding heeft toegekend. Daartoe voert hij aan dat hij een schadevergoeding 
moet krijgen voor het door hem in september en oktober 2014 betaalde collegegeld en de door 
hem in die maanden ontvangen studiefinanciering, die hij zal moeten terugbetalen. Voorts voert hij 
aan dat hij een jaar studievertraging heeft opgelopen en de daardoor geleden schade € 19.575,00 

bedraagt. Hij heeft dat bedrag gebaseerd op de Letselschaderichtlijn Studievertraging van de 
Letselschade Raad. Tot slot stelt appellant € 2.500,00 aan immateriële schade te hebben geleden, 
doordat de hogeschool twee artikelen in het hogeschoolblad heeft gepubliceerd, een artikel in het 

dagblad Tubantia is verschenen en een docent hem in een e-mail aan zijn medestudenten als 
fraudeur heeft afgeschilderd. 
 
2.3.  Nu het CvB zich bij de beslissing van 8 juli 2015 op het standpunt heeft gesteld dat de 
feiten waarvan appellant werd verdacht niet zijn bewezen, heeft het bij de beslissing van 1 oktober 
2014 ten onrechte wegens die feiten sancties aan appellant, waaronder de beëindiging van zijn 
inschrijving, opgelegd. Door in de beslissing van 8 juli 2015 te vermelden dat appellant zijn 

opleiding kan voortzetten op de locatie Deventer, heeft het CvB ten onrechte de beslissing van 1 
oktober 2014 niet volledig herroepen. Met een beperking naar locatie is appellant immers niet 
onvoorwaardelijk ingeschreven aan de Saxion Hogeschool. Het besluit van 8 juli 2015 komt in 
zoverre voor vernietiging in aanmerking.  
 Het betoog slaagt. 
 

2.4. In beroep heeft appellant ook de toegekende schadevergoeding bestreden. Op grond van 
artikel 8:4, eerste lid en onder f, van de Algemene wet bestuursrecht kan geen beroep worden 
ingesteld tegen een besluit inzake vergoeding van schade wegens onrechtmatig bestuurshandelen. 
Wel kan bij de rechter een verzoek door een belanghebbende worden ingediend een 
bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade die de belanghebbende lijdt of zal lijden 
als gevolg van een onrechtmatig besluit, zie artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht. Het 
College acht zich dus ook bevoegd zich over de schadevergoeding uit te laten. 

 
2.5. Ter zitting van het College is namens het CvB toegelicht dat slechts uit coulance een 
schadevergoeding is toegekend, omdat het CvB zich op het standpunt stelt dat het geen fout heeft 
gemaakt en derhalve niet tot enige vergoeding van schade gehouden is. Dit standpunt is onjuist. 
Het CvB heeft in de beslissing van 8 juli 2015, het advies van de geschillenadviescommissie 
volgend, erkend dat er onvoldoende feitelijke grondslag aanwezig was om bij beslissing van 1 
oktober 2014 vast te stellen dat appellant de feiten waarvan hij werd verdacht heeft begaan. 

Daarmee moet het ervoor worden gehouden dat bij de voormelde beslissing ten onrechte aan 
appellant sancties zijn opgelegd en die beslissing derhalve onrechtmatig is. Het CvB is daarom 

gehouden de door appellant als gevolg van die beslissing geleden schade te vergoeden.  
 
2.6.  Reeds op 15 juli 2014 is appellant over de verdenking van fraude gehoord. Bij beslissing 
van 1 oktober 2014 is aan appellant onder andere de sanctie opgelegd dat zijn inschrijving aan de 

Saxion Hogeschool werd beëindigd. Nu appellant reeds anderhalve maand voor aanvang van het 
studiejaar 2014-2015 is gehoord over de verdenking, had hij zich tijdig aan een andere hogeschool 
kunnen inschrijven voor een andere opleiding of voorzetting van dezelfde opleiding. Ter zitting 
heeft appellant bevestigd dat hij dat heeft gedaan en zich had ingeschreven bij de hogeschool 
Windesheim. Appellant heeft daarom niet als gevolg van de beslissing van 1 oktober 2014 een 
geheel studiejaar studievertraging opgelopen, hij heeft daarin een keuze gemaakt. Het College acht 
het wel aannemelijk dat appellant door die beslissing enige studievertraging heeft opgelopen. 

Daartoe is redengevend dat appellant eerst bij de beslissing van 1 oktober 2014, toen reeds een 
maand van het studiejaar 2014-2015 was verstreken, zekerheid had over de opgelegde sanctie en 
dat het aannemelijk is dat appellant dezelfde opleiding niet geheel zonder vertraging aan een 
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andere hogeschool kon voortzetten, nu opleidingen aan verschillende hogescholen doorgaans niet 

volledig op elkaar aansluiten. Appellant heeft de omvang daarvan echter niet geconcretiseerd. De 
verwijzing naar de Letselschaderichtlijn is daarvoor onvoldoende. 
 Voor zover appellant verzoekt om vergoeding van immateriële schade, zoekt het College 
aansluiting bij het civiele schadevergoedingsrecht. Ingevolge artikel 6:106, eerste lid, aanhef en 
onder b, van het Burgerlijk Wetboek heeft de benadeelde voor nadeel dat niet in vermogensschade 
bestaat, recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding, indien de benadeelde in zijn 
eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast. Het College acht 

het aannemelijk dat appellant door de beslissing van 1 oktober 2014 en de daarover verschenen 
berichten in zijn eer en goede naam is aangetast.  
 In totaal stelt het College de door appellant als gevolg van de beslissing van 1 oktober 
2014 geleden schade in goede justitie vast op een bedrag van € 10.000,00. Het CvB heeft bij de 
beslissing van 8 juli 2015 dat bedrag ten onrechte niet aan appellant vergoed. 
 Het betoog slaagt. 

 
2.7. Het beroep is gegrond. De beslissing van 8 juli 2015 dient te worden vernietigd, voor zover 
het CvB daarin heeft bepaald dat appellant zijn opleiding kan hervatten op de locatie Deventer en 
het CvB uit coulance een schadevergoeding van € 2.500,00 aan appellant heeft toegekend. Het 

College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien, de door het CvB aan appellant te vergoeden 
schade vast te stellen op € 10.000,00 en te bepalen dat deze uitspraak in zoverre in de plaats 
treedt van de vernietigde beslissing.  

 
2.8. Het CvB dient op de na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 I.  verklaart het beroep gegrond; 
 II.  vernietigt de beslissing van het College van Bestuur van de Saxion Hogeschool van 
  8 juli 2015, kenmerk 2015002499 (0613) jr, voor zover het College van Bestuur 
  daarin heeft bepaald dat appellant zijn opleiding slechts kan hervatten op de locatie 

  Deventer en het College van Bestuur uit coulance een schadevergoeding van € 
  2.500,00 aan appellant heeft toegekend; 
 III.  stelt de door het College van Bestuur van de Saxion Hogeschool aan appellant te 
  vergoeden schade vast op € 10.000,00; 
 IV.  bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de vernietigde  
  beslissing; 
 V.  veroordeelt het College van Bestuur van de Saxion Hogeschool tot vergoeding van 

  bij appellant in verband met de behandeling van het beroep bij het College  
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  verleende rechtsbijstand; 
 VI.  gelast dat het College van Bestuur van de Saxion Hogeschool aan appellant het 
  door hem betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep ten bedrage van 
  € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  66 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/189 

Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk 

Datum uitspraak : 27 mei 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : begeleiding 
beoordeling tentamen 
beoordelingsformulieren 
kennen of kunnen 
onrechtmatig 

onrechtmatigheid 
onzorgvuldig 
restitutie collegegeld 
schadevergoeding 
studiehandleiding 

studieresultaat 
studievertraging 

termijnoverschrijding 
verbindende voorschriften 
vernietiging 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging kan 
in deze procedure niet aan de orde komen voor zover die de 
restitutie van het collegegeld betreft, nu daarover separaat in een 
andere procedure door het bevoegde orgaan is beslist. Wel kan in 
deze procedure het verzoek schadevergoeding worden beoordeeld, 
voor zover de gestelde schade voortvloeit uit een onjuiste 

beoordeling van het tentamen NDD dat appellant in tentamen-
periode (C) heeft gemaakt. Voor toekenning van de gevraagde 

vergoeding is ten minste vereist dat van de beslissing om appellant 
een onvoldoende toe te kennen de onrechtmatigheid wordt 
vastgesteld. 
2.5. Wat appellant heeft aangevoerd geeft het College geen 
aanleiding te oordelen dat de beperkte rechterlijke toets moet leiden 

tot vernietiging van de bestreden beslissing van het CBE. Niet is 
gebleken dat de incomplete studiehandleiding, een mogelijk 
onvoldoende begeleiding en het niet in acht nemen van de termijnen 
voor het bekendmaken van de tentamenresultaten, invloed hebben 
gehad of kunnen hebben gehad op het door appellant behaalde 
resultaat. Hetzelfde geldt voor het pas op een laat moment invullen 
van beoordelingsformulieren . Dat betekent dat de 

examencommissie in wat appellant heeft aangevoerd geen 
aanleiding heeft hoeven zien hem alsnog een voldoende beoordeling 
te geven voor het in tentamenperiode (C) gemaakte tentamen NDD 
en evenmin om hem studiepunten toe te kennen. Ook anderszins is 

niet gebleken van onzorgvuldigheden in de procedure die tot 
toekenning van de onvoldoende heeft geleid, die aanleiding geven 

de bestreden beslissing te vernietigen. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht, verweerder (hierna ook: CBE) 
 

1. Procesverloop  
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Bij beslissing van 27 maart 2015 heeft examencommissie voor de opleiding Communication and 

Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht haar beslissing gehandhaafd inzake de beoordeling 
van het door appellant afgelegde tentamen Nieuwe Dingen Doen (NDD). 
 
Appellant heeft tegen de beslissing van 27 maart 2015 bij verweerder administratief beroep 
ingesteld. 
 
Bij beslissing van 8 juli 2015 heeft verweerder het beroep gegrond verklaard en de rechtsgevolgen 

van de beslissing van 27 maart 2015 in stand gelaten. 
 
Bij brief van 1 september 2015 heeft appellant tegen deze beslissing bij het College beroep 
ingesteld.  
 
Op 4 november 2015 is een verweerschrift ingediend.  

 
Het College heeft het beroep behandeld op 9 december 2015. Appellant is verschenen. Verweerder 
werd vertegenwoordigd door mr. M.M. Slump, ambtelijk secretaris van verweerder. Tevens was 
aanwezig J.E. Verbeek Msc, voorzitter van de examencommissie Instituut voor Media.  

 
2.  Overwegingen  
 

2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, gelezen in samenhang met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene 
wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling 
van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op 
enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, 
beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.  
2.2. Voornoemde bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een 

beslissing van het CBE een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die 
als zodanig van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat, wat 
betreft de aan de beslissing van 8 juli 2015 ten grondslag liggende beslissing van de 
examencommissie van 27 maart 2015, het College slechts kan beoordelen of het CBE zich terecht 
op het standpunt heeft gesteld dat de examencommissie geen verbindende voorschriften heeft 
geschonden en ook overigens niet onzorgvuldig heeft besloten.  

2.3. Appellant betoogt dat hem voor het tentamen NDD dat hij in tentamenperiode (C) heeft 
gemaakt en dat door de aangewezen examinator als onvoldoende is beoordeeld toch studiepunten 
zouden moeten worden toegekend. Hij heeft in dit verband gesteld dat hij als gevolg van omissies 
in de studiehandleiding onvoldoende voorbereid was op het tentamen. Ook heeft begeleiding van 
een docent bij dit project ontbroken, waardoor geen tussentijdse beoordelingen zijn afgegeven. 
Voorts zijn termijnen overschreden waardoor appellant later dan wenselijk op de hoogte kwam van 
zijn studieresultaat. Uit het feit dat het tentamen inmiddels is behaald, moet tot slot volgens 

appellant worden afgeleid dat de onvoldoende die hem bij de eerdere gelegenheid is gegeven, 
onrechtmatig was. Appellant acht de Hogeschool daarvoor aansprakelijk en wenst de door hem 
geleden schade vergoed te zien. 
2.4.  Het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging kan in deze procedure niet aan 
de orde komen voor zover die de restitutie van het collegegeld betreft, nu daarover separaat in een 
andere procedure door het bevoegde orgaan is beslist. Wel kan in deze procedure het verzoek 
schadevergoeding worden beoordeeld, voor zover de gestelde schade voortvloeit uit een onjuiste 

beoordeling van het tentamen NDD dat appellant in tentamenperiode (C) heeft gemaakt. Voor 
toekenning van de gevraagde vergoeding is ten minste vereist dat van de beslissing om appellant 

een onvoldoende toe te kennen de onrechtmatigheid wordt vastgesteld. 
2.5. Wat appellant heeft aangevoerd geeft het College geen aanleiding te oordelen dat de 
beperkte rechterlijke toets moet leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing van het CBE. 
Niet is gebleken dat de incomplete studiehandleiding, een mogelijk onvoldoende begeleiding en het 

niet in acht nemen van de termijnen voor het bekendmaken van de tentamenresultaten, invloed 
hebben gehad of kunnen hebben gehad op het door appellant behaalde resultaat. Hetzelfde geldt 
voor het pas op een laat moment invullen van beoordelingsformulieren . Dat betekent dat de 
examencommissie in wat appellant heeft aangevoerd geen aanleiding heeft hoeven zien hem 
alsnog een voldoende beoordeling te geven voor het in tentamenperiode (C) gemaakte tentamen 
NDD en evenmin om hem studiepunten toe te kennen. Ook anderszins is niet gebleken van 
onzorgvuldigheden in de procedure die tot toekenning van de onvoldoende heeft geleid, die 

aanleiding geven de bestreden beslissing te vernietigen. 
2.6.  Wat hiervoor is overwogen betekent dat het betoog van appellant faalt. De beslissing van 
het CBE kan de in overweging 2.2 beschreven beperkte rechterlijke toetsing doorstaan, zodat het 
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beroep ongegrond zal worden verklaard. Gegeven dit oordeel is er geen ruimte voor de gevraagde 

schadevergoeding, zodat het daartoe strekkende verzoek zal worden afgewezen. 
 
2.7.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing  
 
 Het College:  

 
 Rechtdoende:  
 

I. verklaart het beroep ongegrond; 
II. wijst het verzoek om schadevergoeding af. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  69 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/193.2 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 15 juni  2016 

Partijen : opposant  

Trefwoorden : beroepstermijn 
niet-ontvankelijk 
termijnoverschrijding 
vereenvoudigde behandeling 
verschoonbaar 

verzet 
Artikelen : Awb: artikel 6:9  

Awb: artikel 6:11 
Awb: artikel 8:55  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Zoals het College in de uitspraak van 15 oktober 2015 heeft 

geoordeeld, is de beroepstermijn op 19 augustus 2015 afgelopen en 
het beroepschrift op 20 augustus 2015 ter post bezorgd. Het 
beroepschrift is ingevolge artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, 
derhalve niet tijdig ingediend. De door opposant aangevoerde 
omstandigheden leiden voorts niet tot de conclusie dat redelijkerwijs 
niet kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. Hierbij 
wordt in aanmerking genomen dat uit de door opposant overgelegde 

stukken niet blijkt dat de termijnoverschrijding het gevolg van zijn 
medische situatie is geweest. De late beslissing van het college van 
beroep voor de examens had voorts geen invloed op de duur van de 
beroepstermijn. Het betoog faalt. 

 
Uitspraak op het verzet van: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], opposant 

 
tegen de uitspraak van het College van 15 oktober 2015 in zaak nr. 2015/193. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij uitspraak van 15 oktober 2015 heeft het College het door opposant ingestelde beroep 
met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: de Awb) niet-ontvankelijk verklaard.  
 
 Hiertegen heeft opposant verzet gedaan.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting van 11 mei 2016 aan de orde gesteld.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. In de uitspraak van 15 oktober 2015 heeft het College het door opposant ingestelde beroep 

na vereenvoudigde behandeling niet-ontvankelijk verklaard omdat het beroepschrift buiten de 
beroepstermijn is ingediend en de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.  

 
2.2. Verzet als bedoeld in artikel 8:55 van de Awb betreft uitsluitend de vraag of het College ten 
onrechte tot vereenvoudigde behandeling is overgegaan wegens de – in dit geval – kennelijke niet-
ontvankelijkheid van het beroep. 
 
2.3. Opposant betoogt dat het College zijn beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft 
verklaard. Hiertoe voert hij aan zijn beroepschrift ingevolge artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, 

tijdig is ingediend, omdat het niet later dan een week na afloop van de beroepstermijn bij het 
College is ontvangen. Voorts voert hij aan dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is, omdat de 
late indiening van zijn beroep verband houdt met zijn medische situatie en de late beslissing van 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden op zijn administratief beroep en 
verzoek om een voorlopige voorziening. 
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2.3.1. Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, van de Awb, is een beroepschrift tijdig ingediend indien 
het voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 Ingevolge het tweede lid is een beroepschrift bij verzending per post tijdig ingediend indien 
het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop 
van de termijn is ontvangen. 
 Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 
beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet 

kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.3.2. Zoals het College in de uitspraak van 15 oktober 2015 heeft geoordeeld, is de 
beroepstermijn op 19 augustus 2015 afgelopen en het beroepschrift op 20 augustus 2015 ter post 
bezorgd. Het beroepschrift is ingevolge artikel 6:9, tweede lid, van de Awb, derhalve niet tijdig 
ingediend. De door opposant aangevoerde omstandigheden leiden voorts niet tot de conclusie dat 

redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. Hierbij wordt in 
aanmerking genomen dat uit de door opposant overgelegde stukken niet blijkt dat de 
termijnoverschrijding het gevolg van zijn medische situatie is geweest. De late beslissing van het 
college van beroep voor de examens had voorts geen invloed op de duur van de beroepstermijn. 

 Het betoog faalt. 
 
2.4. Het verzet is ongegrond. 

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het verzet ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/203.5 

Rechter(s) : mr. Olivier  

Datum uitspraak : 12 januari 2016 

Partijen : appellant en De Haagse Hogeschool 

Trefwoorden : aaneensluitend 
beëindiging inschrijving 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
inschrijving 

niet-ontvankelijk 
ongegrond 
onherroepelijk 
ontvangen 
onverbindend 

studiefinanciering 
Studielink 

uitgeschreven 
uitschrijving 
uitschrijvingsdatum 
uitspraak 
verklaring 

Artikelen : Reglement van In- en Uitschrijving Bacheloropleidingen van het 
Studentenstatuut 2014-2015: artikel 2.12, tweede lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Appellant heeft ter zitting betoogd dat hij de beslissing van het 
college van beroep voor de examens van 19 december 2014 niet 
heeft ontvangen. 
2.5.1. Dit betoog kan niet leiden tot gegrondverklaring van het 

beroep. Indien appellant van mening was dat deze beslissing niet op 
de juiste manier bekend is gemaakt, had hij dit in de procedure 

tegen die beslissing moeten aanvoeren. Met de uitspraak van het 
College van 16 april 2015 staat in rechte vast dat de beslissing van 
19 december 2014 op juiste wijze bekend is gemaakt. Overigens 
blijkt uit het beroepschrift van appellant van 6 januari 2015 tegen 
de beslissing van het college van beroep voor de examens van 19 

december 2014 dat appellant door zijn toenmalige advocaat ervan 
op de hoogte is gesteld dat zijn beroep door het college van beroep 
voor de examens ongegrond was verklaard en dat hij op 5 januari 
2015 een mail van Studielink heeft ontvangen dat hij per 1 januari 
2015 was uitgeschreven. 
2.6. Appellant betoogt dat verweerder hem ten onrechte per 
1 januari 2015 heeft uitgeschreven, nu de beslissing van het college 

van beroep voor de examens van 19 december 2014 nog niet 
onherroepelijk was en hij nog in beroep kon gaan bij het College. 
Volgens appellant gold artikel 2.12, tweede lid, van het Reglement 
In- en Uitschrijving daarom niet voor hem. Voorts betoogt appellant 

dat verweerder er onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat 
een uitschrijving per 1 januari 2015 negatief voor hem zou 

uitpakken. Deze uitschrijfdatum brengt namelijk met zich dat hij niet 
aaneensluitend ingeschreven is geweest, waardoor hij zijn recht op 
studiefinanciering heeft verloren. Dit levert voor hem veel financiële 
problemen op, aldus appellant. 
2.6.1. Blijkens artikel 2.12, tweede lid, van het Reglement In- en 
Uitschrijving eindigt de inschrijving met ingang van de eerste van de 
maand na bekendmaking van de negatieve beslissing van het 

college van beroep voor de examens. Voor het oordeel dat deze 
bepaling onverbindend zou zijn omdat tegen de beslissing van het 
college van beroep voor de examens beroep openstaat, bestaat 
geen grond. In de WHW is niet bepaald dat de werking van een 
gegeven negatief bindend studieadvies wordt opgeschort totdat dat 
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negatief bindend studieadvies onherroepelijk is geworden. Voorts 

maakt de omstandigheid dat de beëindiging negatieve 
consequenties heeft voor het recht van appellant op studie-
financiering niet dat verweerder de inschrijving van appellant niet 
overeenkomstig het Reglement mocht beëindigen. Overigens heeft 
appellant zelf tijdens de behandeling van zijn beroep tegen het 
negatief bindend studieadvies het college van beroep voor de 
examens ook nimmer gewezen op deze mogelijke negatieve 

consequenties voor zijn studiefinanciering, terwijl appellant, gelet op 
de door hem ondertekende verklaring bij zijn inschrijving, geacht 
moet worden ervan op de hoogte te zijn geweest dat zijn 
inschrijving per de eerste van de volgende maand zou eindigen bij 
een negatieve beslissing van dit college. 
Het betoog faalt.   

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 

het college van bestuur van De Haagse Hogeschool, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 5 januari 2015 heeft de Centrale Studenten Inschrijving namens 
verweerder appellant per 1 januari 2015 uitgeschreven. 
  

 Bij beslissing van 8 juli 2015 heeft verweerder het door appellant gemaakte bezwaar 
ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. drs. ing. G.A.S. Maduro, advocaat te Rotterdam, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.J.H.W. Franssen, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellant is in het studiejaar 2013-2014 gestart met de opleiding Civiele Techniek. In juli 
2014 heeft hij van de hogeschool een bindend negatief studieadvies gekregen. Bij beslissing van 
het college van beroep voor de examens van 19 december 2014 is het door appellant daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Bij uitspraak van het College van 16 april 2015 in 
zaaknummer 2015/009 (www.cbho.nl) is het daartegen door appellant ingestelde beroep 

ongegrond verklaard. 
 

2.2. In artikel 2.12, tweede lid, van het Reglement van In- en Uitschrijving Bacheloropleidingen 
van het Studentenstatuut 2014-2015 van de hogeschool is bepaald dat degene die bij het college 
van beroep voor de examens beroep heeft ingesteld tegen een negatief bindend studieadvies, 
desgewenst voor de duur van het beroep bij dit college opnieuw kan worden ingeschreven voor 

dezelfde opleiding. Indien het college van beroep voor de examens het beroep ongegrond dan wel 
niet-ontvankelijk verklaart, of de student het beroep intrekt, wordt de inschrijving van de student 
beëindigd. Deze beëindiging vindt plaats met ingang van de maand die volgt op de maand waarin 
de student het beroep heeft ingetrokken of waarin het Loket Rechtsbescherming de student op de 
hoogte heeft gesteld van het feit dat het college van beroep voor de examens uitspraak heeft 
gedaan.  
 

2.3. Appellant is in het studiejaar 2014-2015 op grond van artikel 2.12, tweede lid, van het 
Reglement In- en Uitschrijving opnieuw ingeschreven voor de opleiding Civiele Techniek aan de 
hogeschool. Hierbij heeft hij een verklaring ondertekend, waarin hij verklaart bij voorbaat akkoord 
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te gaan met een beëindiging van zijn inschrijving met ingang van de eerste van de maand die volgt 

op de maand waarin het college van beroep voor de examens een voor hem negatieve uitspraak 
heeft gedaan op zijn beroep. Na voormelde beslissing van het College van beroep voor de examens 
van 19 december 2014 heeft verweerder appellant per 1 januari 2015 uitgeschreven. Op 31 maart 
2015 heeft appellant verweerder verzocht om deze uitschrijvingsdatum te wijzigen naar 1 februari 
2015. 
 
2.4. Verweerder heeft betoogd dat in de beslissing van 8 juli 2015 abusievelijk is vermeld dat 

het bezwaar ongegrond wordt verklaard. Bedoeld is volgens verweerder om het bezwaar van 
appellant niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
2.4.1. Wat ook zij van dit betoog van verweerder, nu de beslissing van 5 januari 2015 zich niet in 
het dossier bevindt, ziet het College hoe dan ook geen grond voor het oordeel dat het bezwaar 
niet-ontvankelijk had moeten worden verklaard. Het College zal daarom uitgaan van 

ongegrondverklaring van het bezwaar, zoals ook in de beslissing is vermeld.  
 
2.5. Appellant heeft ter zitting betoogd dat hij de beslissing van het college van beroep voor de 
examens van 19 december 2014 niet heeft ontvangen. 

 
2.5.1. Dit betoog kan niet leiden tot gegrondverklaring van het beroep. Indien appellant van 
mening was dat deze beslissing niet op de juiste manier bekend is gemaakt, had hij dit in de 

procedure tegen die beslissing moeten aanvoeren. Met de uitspraak van het College van 
16 april 2015 staat in rechte vast dat de beslissing van 19 december 2014 op juiste wijze bekend is 
gemaakt. Overigens blijkt uit het beroepschrift van appellant van 6 januari 2015 tegen de 
beslissing van het college van beroep voor de examens van 19 december 2014 dat appellant door 
zijn toenmalige advocaat ervan op de hoogte is gesteld dat zijn beroep door het college van beroep 
voor de examens ongegrond was verklaard en dat hij op 5 januari 2015 een mail van Studielink 
heeft ontvangen dat hij per 1 januari 2015 was uitgeschreven. 

 
2.6. Appellant betoogt dat verweerder hem ten onrechte per 1 januari 2015 heeft 
uitgeschreven, nu de beslissing van het college van beroep voor de examens van 19 december 
2014 nog niet onherroepelijk was en hij nog in beroep kon gaan bij het College. Volgens appellant 
gold artikel 2.12, tweede lid, van het Reglement In- en Uitschrijving daarom niet voor hem. Voorts 
betoogt appellant dat verweerder er onvoldoende rekening mee heeft gehouden dat een 

uitschrijving per 1 januari 2015 negatief voor hem zou uitpakken. Deze uitschrijfdatum brengt 
namelijk met zich dat hij niet aaneensluitend ingeschreven is geweest, waardoor hij zijn recht op 
studiefinanciering heeft verloren. Dit levert voor hem veel financiële problemen op, aldus appellant. 
 
2.6.1. Blijkens artikel 2.12, tweede lid, van het Reglement In- en Uitschrijving eindigt de 
inschrijving met ingang van de eerste van de maand na bekendmaking van de negatieve beslissing 
van het college van beroep voor de examens. Voor het oordeel dat deze bepaling onverbindend zou 

zijn omdat tegen de beslissing van het college van beroep voor de examens beroep openstaat, 
bestaat geen grond. In de WHW is niet bepaald dat de werking van een gegeven negatief bindend 
studieadvies wordt opgeschort totdat dat negatief bindend studieadvies onherroepelijk is geworden. 
Voorts maakt de omstandigheid dat de beëindiging negatieve consequenties heeft voor het recht 
van appellant op studiefinanciering niet dat verweerder de inschrijving van appellant niet 
overeenkomstig het Reglement mocht beëindigen. Overigens heeft appellant zelf tijdens de 
behandeling van zijn beroep tegen het negatief bindend studieadvies het college van beroep voor 

de examens ook nimmer gewezen op deze mogelijke negatieve consequenties voor zijn 
studiefinanciering, terwijl appellant, gelet op de door hem ondertekende verklaring bij zijn 

inschrijving, geacht moet worden ervan op de hoogte te zijn geweest dat zijn inschrijving per de 
eerste van de volgende maand zou eindigen bij een negatieve beslissing van dit college. 
 Het betoog faalt.   
 

Het beroep is ongegrond. 
 
Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.   
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/204 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 16 januari 2016 

Partijen : Appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : cijferlijst 
competenties 
gronden 
leerdoelen 
minnelijke schikking 

onvoldoende 
schikking 
tijdig 
vereisten 
verweerschrift 

vrijstelling 
Artikelen : WHW: artikel 7.12, eerste lid 

artikel 7.61, derde lid 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Appellant betoogt onder meer dat verweerder niet heeft 
onderkend dat in de beslissing van 10 juni 2015 geen andere 
gronden voor afwijzing van zijn vrijstellingsverzoek zijn genoemd 
dan dat hij het vak Financial Management aan de Haagse 

Hogeschool niet heeft behaald. Hij wijst erop dat hij in bezwaar 
reeds heeft aangegeven dat niet dit vak, maar het vak International 
Financial Accounting van de Haagse Hogeschool inhoudelijk 
overeenkomt met het vak Financial Management aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Verweerder mocht zijn oordeel niet op de door de 
examencommissie eerst in het verweerschrift en zitting bij 

verweerder aangevoerde gronden baseren, aldus appellant. 
2.7. Dit betoog slaagt. Verweerder heeft ter zitting bij het College 

desgevraagd toegelicht dat hij in het kader van artikel 7.61, derde 
lid, van de WHW het beroepschrift aan de examencommissie heeft 
toegestuurd, maar dat deze geen aanleiding zag om appellant uit te 
nodigen om tot een minnelijke schikking te komen. Het College wijst 
erop dat de examencommissie gehouden was in overleg met 

appellant na te gaan of een schikking mogelijk was. Gelet op 
hetgeen appellant in zijn beroep bij verweerder had aangevoerd was 
er alle reden om appellant uit te nodigen voor een gesprek. Verder 
heeft de examencommissie in het verweerschrift en ter zitting bij 
verweerder, zonder in te gaan op hetgeen appellant heeft 
aangevoerd over met welk vak van de Haagse Hogeschool het vak 
Financial Management 1 moet worden vergeleken, het standpunt in 

de beslissing van 10 juni 2015 herhaald en daarnaast naar voren 
gebracht dat appellant inmiddels driemaal een onvoldoende 
resultaat voor het vak Financial Management 1 heeft behaald, 
alsmede dat appellant de vrijstelling niet tijdig heeft aangevraagd. 

Het verweerschrift van de examencommissie is gedateerd op 24 
augustus 2015, terwijl de zitting van verweerder op 26 augustus 

2015 heeft plaatsgevonden. Appellant heeft in beroep er al over 
geklaagd dat hij niet in de gelegenheid is gesteld op de nieuwe 
argumenten van verweerder te reageren en het College acht deze 
klacht niet onaannemelijk. Onder deze omstandigheden heeft 
verweerder ten onrechte op basis van deze door de 
examencommissie nieuw aangedragen argumenten het beroep van 
appellant ongegrond verklaard. Dat deze argumenten aan de 

afwijzing van de vrijstelling ten grondslag liggen, blijkt niet uit de 
primaire beslissing van 10 juni 2015, nog daargelaten hetgeen 
appellant daartegen heeft aangevoerd. Voorts is niet gebleken dat 
appellant op enig moment de mogelijkheid heeft gekregen om de 
examencommissie ervan te overtuigen dat het door hem genoemde 
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vak van de Haagse Hogeschool inhoudelijk gelijk is aan het vak 

Financial Management 1. De beslissing van 26 augustus 2015 kan 
om deze reden geen stand houden. 
 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 10 juni 2015 heeft de examencommissie van de opleiding International 
Business and Management Studies (hierna: de examencommissie) het verzoek van appellant om 
vrijstelling voor het vak Financial Management 1 afgewezen. 

  
 Bij beslissing van 26 augustus 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2015, waar appellant, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. O. Jungst, secretaris van verweerder, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.12, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) heeft een examencommissie naast de taken en bevoegdheden bedoeld 
in de artikelen 7.11 en 7.12, tweede lid, onder meer de bevoegdheid om vrijstelling te verlenen 
voor het afleggen van één of meer tentamens. 
 Ingevolge artikel 7.61, derde lid, zendt het college van beroep voor de examens, alvorens 
het beroep in behandeling te nemen, het beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is 
gericht, met uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van 

het geschil mogelijk is. Het desbetreffende orgaan deelt binnen drie weken aan het college van 
beroep, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, mede tot welke uitkomst 
het beraad heeft geleid. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het 
beroepschrift door het college in behandeling genomen. 
 
2.2. Appellant is aanvankelijk met de opleiding International Business and Management Studies 
begonnen aan de Haagse Hogeschool. 

 
2.3. In de beslissing van 10 juni 2015 heeft de examencommissie het verzoek van appellant om 

vrijstelling voor het vak Financial Management 1 afgewezen, omdat op de door appellant 
aangeleverde cijferlijst van de Haagse Hogeschool is vermeld dat hij het vak Financial Management 
aldaar niet heeft behaald. 
 

2.4. In zijn bij verweerder ingestelde beroep tegen deze beslissing heeft appellant aangevoerd 
dat het op de Haagse Hogeschool gegeven vak International Financial Accounting, en dus niet 
Financial Management, inhoudelijk overeenkomt met het vak Financial Management 1 van de 
Hogeschool van Amsterdam. 
 
2.5. Aan de beslissing van 26 augustus 2015 heeft verweerder ten grondslag gelegd dat 
appellant voor het vak Financial Management 1 aan de Hogeschool van Amsterdam inmiddels 

driemaal een onvoldoende resultaat heeft behaald. Verder heeft appellant volgens verweerder niet 
aangetoond dat hij voldoet aan de vereisten, waaronder de competenties en de leerdoelen, van dit 
vak. Ten slotte heeft verweerder ten overvloede opgemerkt dat appellant de vrijstelling niet, zoals 
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in de Onderwijs- en Examenregeling is voorgeschreven, voor aanvang van het onderwijs heeft 

aangevraagd. 
 
2.6. Appellant betoogt onder meer dat verweerder niet heeft onderkend dat in de beslissing van 
10 juni 2015 geen andere gronden voor afwijzing van zijn vrijstellingsverzoek zijn genoemd dan 
dat hij het vak Financial Management aan de Haagse Hogeschool niet heeft behaald. Hij wijst erop 
dat hij in bezwaar reeds heeft aangegeven dat niet dit vak, maar het vak International Financial 
Accounting van de Haagse Hogeschool inhoudelijk overeenkomt met het vak Financial Management 

aan de Hogeschool van Amsterdam. Verweerder mocht zijn oordeel niet op de door de 
examencommissie eerst in het verweerschrift en zitting bij verweerder aangevoerde gronden 
baseren, aldus appellant. 
 
2.7. Dit betoog slaagt. Verweerder heeft ter zitting bij het College desgevraagd toegelicht dat hij 
in het kader van artikel 7.61, derde lid, van de WHW het beroepschrift aan de examencommissie 

heeft toegestuurd, maar dat deze geen aanleiding zag om appellant uit te nodigen om tot een 
minnelijke schikking te komen. Het College wijst erop dat de examencommissie gehouden was in 
overleg met appellant na te gaan of een schikking mogelijk was. Gelet op hetgeen appellant in zijn 
beroep bij verweerder had aangevoerd was er alle reden om appellant uit te nodigen voor een 

gesprek. Verder heeft de examencommissie in het verweerschrift en ter zitting bij verweerder, 
zonder in te gaan op hetgeen appellant heeft aangevoerd over met welk vak van de Haagse 
Hogeschool het vak Financial Management 1 moet worden vergeleken, het standpunt in de 

beslissing van 10 juni 2015 herhaald en daarnaast naar voren gebracht dat appellant inmiddels 
driemaal een onvoldoende resultaat voor het vak Financial Management 1 heeft behaald, alsmede 
dat appellant de vrijstelling niet tijdig heeft aangevraagd. Het verweerschrift van de 
examencommissie is gedateerd op 24 augustus 2015, terwijl de zitting van verweerder op 26 
augustus 2015 heeft plaatsgevonden. Appellant heeft in beroep er al over geklaagd dat hij niet in 
de gelegenheid is gesteld op de nieuwe argumenten van verweerder te reageren en het College 
acht deze klacht niet onaannemelijk. Onder deze omstandigheden heeft verweerder ten onrechte 

op basis van deze door de examencommissie nieuw aangedragen argumenten het beroep van 
appellant ongegrond verklaard. Dat deze argumenten aan de afwijzing van de vrijstelling ten 
grondslag liggen, blijkt niet uit de primaire beslissing van 10 juni 2015, nog daargelaten hetgeen 
appellant daartegen heeft aangevoerd. Voorts is niet gebleken dat appellant op enig moment de 
mogelijkheid heeft gekregen om de examencommissie ervan te overtuigen dat het door hem 
genoemde vak van de Haagse Hogeschool inhoudelijk gelijk is aan het vak Financial Management 

1. De beslissing van 26 augustus 2015 kan om deze reden geen stand houden. 
 
2.8. Het beroep is reeds hierom gegrond. De beslissing van verweerder van 26 augustus 2015 
dient te worden vernietigd. Nu ervan moet worden uitgegaan dat in de beslissing van 10 juni 2015 
het vak Financial Management 1 ten onrechte is vergeleken met het vak Financial Management van 
de Haagse Hogeschool, ziet het College aanleiding zelf in de zaak te voorzien door ook deze 
beslissing van de examencommissie te vernietigen. De examencommissie dient derhalve een 

nieuwe beslissing op het verzoek om vrijstelling te nemen. 
 
2.9. Verweerder dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden 
veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van verweerder van 26 augustus 2015; 

 III. vernietigt de beslissing van de examencommissie van 10 juni 2015; 
 IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 26 
  augustus 2015; 
 V. veroordeelt verweerder tot vergoeding van de bij appellant in verband met de 
  behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 
  (zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een 

  derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VI. gelast dat verweerder aan appellant het door hem betaalde griffierecht voor  
  de behandeling van het beroep ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/208 

Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk 

Datum uitspraak : 29 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : beoordelingsnormen 
communicatieve vaardigheden 
geschiktheid, 
inschrijving 
kennen of kunnen 

tekortkomingen 
toelating 
toelatingscommissie 
toelatingscriteria 
zelfreflecterend vermogen 

zorgvuldigheid 
Artikelen : WHW: artikel 7.30e  

artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b,  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2. Voornoemde bepalingen staan eraan in de weg dat door het 
instellen van beroep tegen een beslissing van het CBE een oordeel 
van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als 

zodanig van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming is 
uitgezonderd. Dit betekent dat, wat betreft de aan de beslissing van 
30 juli 2015 ten grondslag liggende beslissing van de 
toelatingscommissie van 21 april 2015, het College slechts kan 
beoordelen of het CBE zich terecht op het standpunt heeft gesteld 
dat de toelatingscommissie geen verbindende voorschriften heeft 

geschonden en ook overigens niet onzorgvuldig heft besloten. 
2.3. In hetgeen appellant heeft aangevoerd ziet het College geen 

grond voor het oordeel dat in de bestreden beslissing ten onrechte is 
overwogen dat de toelatingscommissie tot dat oordeel heeft kunnen 
komen.  
(…) 
2.4.3. Met verweerder is het College van oordeel dat voor appellant 

voldoende duidelijk had kunnen zijn op welke tekortkomingen werd 
gedoeld, nu deze in de afwijzende beslissing over zijn toelating in 
2014 waren opgenomen. Als hem toen niet duidelijk was wat hem te 
doen stond om de tekortkomingen weg te nemen, had hij daarover 
informatie kunnen inwinnen, zoals het CBE terecht heeft gesteld. Nu 
hij dat heeft nagelaten en de toelatingscommissie niet heeft kunnen 
vaststellen dat appellant in 2015 wel voldeed aan de 

toelatingscriteria heeft zij mogen beslissen appellant niet toe te 
laten tot de master Farmacie. Het oordeel zoals de 
toelatingscommissie dat heeft gemotiveerd in de bijlage bij de 
beslissing van 21april 2015 geeft, anders dan appellant meent, geen 

blijk van een subjectieve inschatting van appellants mogelijkheden 
de master met succes te voltooien, maar van concrete objectieve 

problemen die een succesvolle afronding serieus in de weg (kunnen) 
staan.  
2.4.4. De toelatingscommissie behoefde geen aanleiding te zien 
appellant de mogelijkheid te bieden die is neergelegd in artikel 
7.30e van de WHW, nu zij zich, gegeven de omstandigheden 
waaronder de eerdere afwijzing van de toelating tot de master in 
2014, op het standpunt heeft mogen stellen dat van appellant niet 

redelijkerwijs kon worden verwacht dat hij de tekortkomingen 
binnen een redelijke termijn weg zou (kunnen) nemen. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Utrecht, 
verweerder (hierna ook: CBE) 

 
Procesverloop  
 
Bij beslissing van 21 april 2015 heeft de directeur van de School of Pharmacy van de Universiteit 
Utrecht aan appellant meegedeeld dat zijn verzoek om inschrijving voor het masterprogramma 
Farmacie niet is gehonoreerd. 

 
Bij brief van 1 mei 2015 heeft mr. M. Heikens, advocaat, namens appellant tegen deze beslissing 
administratief beroep ingesteld bij verweerder.  
 

Bij beslissing van 30 juli 2015 heeft verweerder het beroep tegen de beslissing van 1 mei 2015 
ongegrond verklaard.  
 

Bij brief van 8 september 2015 is namens appellant tegen deze beslissing bij het College beroep 
ingesteld.  
 
Op 18 augustus 2015 is een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft het beroep behandeld op 6 november 2015. Appellant is verschenen, bijgestaan 
door mr. Heikens. Verweerder werd vertegenwoordigd door X.L. Westenberg LLB, ambtelijk 

secretaris van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Utrecht, en dr. B.M. 
Verdel, secretaris van de toelatingscommissie master Farmacie.  
 
2.  Overwegingen  
 
2.1. Appellant heeft zich in 2014 en in 2015 gewend tot de toelatingscommissie master 

Farmacie met het verzoek om te worden toegelaten tot de master Farmacie. In 2014 is dit verzoek 
niet gehonoreerd omdat de toelatingscommissie heeft vastgesteld dat appellant onvoldoende 
zelfreflecterend vermogen heeft en onvoldoende inzicht heeft in aandachtspunten voor zijn 
(professioneel) gedrag. In 2015 is het verzoek opnieuw niet gehonoreerd, onder meer met een 
verwijzing naar de in 2014 gemaakte beoordeling en de vaststelling dat geen aantoonbare 
vorderingen zijn gemaakt op de twee onderdelen die tot afwijzing van het verzoek in 2014 hebben 
geleid. 

 
2.2. Appellant betoogt dat de beslissingen van het CBE en de toelatingscommissie niet in stand 
kunnen blijven, nu bij de totstandkoming van de beslissing van 21 april 2015 niet de nodige 
zorgvuldigheid in acht is genomen en deze beslissing berust op een ondeugdelijke motivering. 
Appellant heeft in dit verband aangevoerd dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat de 
toelatingscommissie voldoende inzichtelijk heeft gemaakt dat hij niet voldoet aan het 
toelatingscriterium `voldoende academisch werk- en denkniveau’ en dat het CBE ten onrechte 

heeft geoordeeld dat het beroep op artikel 7.30e Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) niet kan slagen. 

 
2.2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, gelezen in samenhang met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene 
wet bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling 

van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op 
enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, 
beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.  
 
2.2.2. Voornoemde bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een 
beslissing van het CBE een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die 
als zodanig van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat, wat 

betreft de aan de beslissing van 30 juli 2015 ten grondslag liggende beslissing van de 
toelatingscommissie van 21 april 2015, het College slechts kan beoordelen of het CBE zich terecht 
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op het standpunt heeft gesteld dat de toelatingscommissie geen verbindende voorschriften heeft 

geschonden en ook overigens niet onzorgvuldig heft besloten. 
 
2.3. In hetgeen appellant heeft aangevoerd ziet het College geen grond voor het oordeel dat in 
de bestreden beslissing ten onrechte is overwogen dat de toelatingscommissie tot dat oordeel heeft 
kunnen komen.  
 
2.4.  Tussen partijen is niet in geschil dat de toelatingscommissie master Farmacie beschikt over 

voldoende deskundigheid om de geschiktheid te beoordelen van kandidaten die zich hebben 
aangemeld voor de master Farmacie. De toelatingscommissie voert deze beoordeling uit aan de 
hand van – onder meer – de in artikel 2.1 van de Onderwijs- en Examenregeling voor de master 
Farmacie opgenomen toelatingseisen. Van die eisen maken deel uit een algemeen academisch 
werk- en denkniveau en beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.  
 

2.4.1.  De toelatingscommissie heeft in het gesprek dat naar aanleiding van zijn verzoek om 
toelating tot de master in 2015 met appellant is gevoerd mogen vragen naar aantoonbare 
vorderingen op de onderdelen waar eerder in 2014 tekortkomingen waren vastgesteld. Evenzo 
heeft zij appellant mogen voorhouden dat appellant tentamens inzake mondelinge en schriftelijke 

communicatieve vaardigheden veelvuldig heeft moeten herkansen, wat moeilijk te rijmen valt met 
de opname in het CV van appellant dat deze vaardigheden uitstekend zijn. Deze vaardigheden zijn, 
naast het academische denk- en werkniveau, opgenomen bij de toelatingseisen. 

 
2.4.2. Appellant betwist op zichzelf niet dat hij geen vorderingen had gemaakt, maar stelt dat hij 
de hem hierover gestelde vragen niet kon beantwoorden omdat hem onvoldoende duidelijk was 
welke tekortkomingen concreet aan de orde waren en wat van hem werd verwacht om deze weg te 
nemen. 
 
2.4.3.  Met verweerder is het College van oordeel dat voor appellant voldoende duidelijk had 

kunnen zijn op welke tekortkomingen werd gedoeld, nu deze in de afwijzende beslissing over zijn 
toelating in 2014 waren opgenomen. Als hem toen niet duidelijk was wat hem te doen stond om de 
tekortkomingen weg te nemen, had hij daarover informatie kunnen inwinnen, zoals het CBE terecht 
heeft gesteld. Nu hij dat heeft nagelaten en de toelatingscommissie niet heeft kunnen vaststellen 
dat appellant in 2015 wel voldeed aan de toelatingscriteria heeft zij mogen beslissen appellant niet 
toe te laten tot de master Farmacie. Het oordeel zoals de toelatingscommissie dat heeft 

gemotiveerd in de bijlage bij de beslissing van 21april 2015 geeft, anders dan appellant meent, 
geen blijk van een subjectieve inschatting van appellants mogelijkheden de master met succes te 
voltooien, maar van concrete objectieve problemen die een succesvolle afronding serieus in de weg 
(kunnen) staan.  
 
2.4.4.  De toelatingscommissie behoefde geen aanleiding te zien appellant de mogelijkheid te 
bieden die is neergelegd in artikel 7.30e van de WHW, nu zij zich, gegeven de omstandigheden 

waaronder de eerdere afwijzing van de toelating tot de master in 2014, op het standpunt heeft 
mogen stellen dat van appellant niet redelijkerwijs kon worden verwacht dat hij de tekortkomingen 
binnen een redelijke termijn weg zou (kunnen) nemen. 
 
2.5.  Wat hiervoor is overwogen betekent dat het betoog van appellant faalt. De door het CBE 
gehandhaafde beslissing van de toelatingscommissie van 21 april 2015 kan de in overweging 2.2.2 
beschreven beperkte rechterlijke toetsing doorstaan, zodat het beroep ongegrond zal worden 

verklaard. 
 

2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing  
 

 Het College  
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/209 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 1 april 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : afstudeerscriptie 
bezorgd 
doorverwijzing 
herbeoordelen 
herkansing 

nadere beroepsgronden 
termijnoverschrijding 
tijdig 
verzuim 

Artikelen : Awb: artikel 6:7  

artikel 6:8 
artikel 6:9 

artikel 6:11 
Uitspraak : Niet-ontvankelijk 

Hoofdoverwegingen : 2.1.2. De bestreden beslissing is op 23 juli 2015 verzonden. De 
termijn voor het indienen van een beroepschrift liep derhalve tot en 
met 3 september 2015. Op 7 september 2015 heeft het College van 
appellant nadere beroepsgronden ontvangen. Dit stuk is volgens het 

poststempel op de envelop op 4 september 2015 ter post bezorgd. 
Op 21 september 2015 is een beroepschrift van 24 augustus 2015 
van appellant in de brievenbus van het College aan de Parkstraat te 
Den Haag aangetroffen. Volgens de reactie van appellant van 
6 oktober 2015 heeft hij dit beroepschrift op 24 augustus 2015 in 
die brievenbus gedeponeerd.  

 
2.1.3. De nadere beroepsgronden van 7 september 2015 zijn na 

het verstrijken van de beroepstermijn van zes weken ingediend. Het 
beroepschrift van 24 augustus 2015 is eerst op 21 september 2015, 
na een telefoongesprek die dag tussen appellant en de griffie van 
het College, in de brievenbus van het College aan de Parkstraat 
aangetroffen. In zijn reactie van 6 oktober 2015 stelt appellant dat 

hij op 24 augustus 2015 op de Oranjestraat 15 te Den Haag is 
doorverwezen naar de Parkstraat, waar destijds het kantoor van het 
College was gevestigd, en dat hij het beroepschrift die dag in de 
brievenbus van het College aan de Parkstraat heeft gedaan. Het 
College merkt op dat, zoals ook op de website van het College is 
vermeld, post kan worden afgegeven op de Oranjestraat 15. De 
brievenbus aan de Parkstraat was als zodanig niet voor het 

ontvangen van beroepschriften bestemd. Van een doorverwijzing is 
het College niet gebleken. Aangezien de brievenbus aan de 
Parkstraat tenminste éénmaal per week werd geleegd en het 
beroepschrift van 24 augustus 2015 voor 21 september 2015 niet is 

aangetroffen, heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat hij dit 
stuk voor het verstrijken van de beroepstermijn bij het College heeft 

bezorgd. Evenmin heeft hij omstandigheden aangevoerd die tot de 
conclusie leiden dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat 
hij in verzuim is geweest. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Op 23 april 2015 heeft de examencommissie van de opleiding Communication and 
Multimedia Design besloten de door appellant gemaakte herkansing van de afstudeerscriptie niet te 
laten herbeoordelen. De voorzitter van de examencommissie heeft deze beslissing bij brief van 18 
mei 2015 aan appellant medegedeeld. 
 
 Bij beslissing van 10 juli 2015, verzonden op 23 juli 2015, (hierna: de bestreden beslissing) 
heeft verweerder het daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond 

verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld. Desgevraagd heeft 
appellant op 6 oktober 2015 een reactie ingediend.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2016, waar appellant, 

vergezeld van zijn echtgenote en bijgestaan door mr. E.W. Dorrestijn, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.H. Rimpe, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Het College 
heeft ter zitting het onderzoek gesloten.  

 
 Het College heeft geen aanleiding gezien het onderzoek naar aanleiding van de door 
appellant na de zitting ingediende stukken te heropenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Verweerder heeft in zijn verweerschrift en ter zitting van het College te kennen gegeven 

dat het beroep niet tijdig is ingediend en derhalve niet-ontvankelijk moet worden verklaard. 
 
2.1.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het 
indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. 
 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 

 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 
voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 Ingevolge het tweede lid, is bij verzending per post een bezwaar- of beroepschrift tijdig 
ingediend indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een 
week na afloop van de termijn is ontvangen. 
 Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 
bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien 

redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.1.2. De bestreden beslissing is op 23 juli 2015 verzonden. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift liep derhalve tot en met 3 september 2015. Op 7 september 2015 heeft het College 
van appellant nadere beroepsgronden ontvangen. Dit stuk is volgens het poststempel op de 
envelop op 4 september 2015 ter post bezorgd. Op 21 september 2015 is een beroepschrift van 
24 augustus 2015 van appellant in de brievenbus van het College aan de Parkstraat te Den Haag 

aangetroffen. Volgens de reactie van appellant van 6 oktober 2015 heeft hij dit beroepschrift op 24 
augustus 2015 in die brievenbus gedeponeerd.  

 
2.1.3. De nadere beroepsgronden van 7 september 2015 zijn na het verstrijken van de 
beroepstermijn van zes weken ingediend. Het beroepschrift van 24 augustus 2015 is eerst op 21 
september 2015, na een telefoongesprek die dag tussen appellant en de griffie van het College, in 

de brievenbus van het College aan de Parkstraat aangetroffen. In zijn reactie van 6 oktober 2015 
stelt appellant dat hij op 24 augustus 2015 op de Oranjestraat 15 te Den Haag is doorverwezen 
naar de Parkstraat, waar destijds het kantoor van het College was gevestigd, en dat hij het 
beroepschrift die dag in de brievenbus van het College aan de Parkstraat heeft gedaan. Het College 
merkt op dat, zoals ook op de website van het College is vermeld, post kan worden afgegeven op 
de Oranjestraat 15. De brievenbus aan de Parkstraat was als zodanig niet voor het ontvangen van 
beroepschriften bestemd. Van een doorverwijzing is het College niet gebleken. Aangezien de 

brievenbus aan de Parkstraat tenminste éénmaal per week werd geleegd en het beroepschrift van 
24 augustus 2015 voor 21 september 2015 niet is aangetroffen, heeft appellant niet aannemelijk 
gemaakt dat hij dit stuk voor het verstrijken van de beroepstermijn bij het College heeft bezorgd. 
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Evenmin heeft hij omstandigheden aangevoerd die tot de conclusie leiden dat redelijkerwijs niet 

kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. 
 
2.2. Het beroep is niet-ontvankelijk. 
 
2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/210 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 26 januari 2016 

Partijen : appellant en Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : beroepsmatig 
betalen 
cliëntacquisitie 
duurzame 
gegrondverklaring 

geneeskundestudent 
juridisch adviesbureau 
Kamer van Koophandel 
proceskostenvergoeding 
proceskostenveroordeling 

rechtsbijstand 
rechtsbijstandverlening 

taakuitoefening 
Artikelen : Awb: artikel 7:15, tweede lid 

artikel 7:28, tweede lid 
artikel 8:75  
Besluit Proceskosten bestuursrecht: artikel 1, aanhef en onder a 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Appellant betoogt dat het verlenen van rechtsbijstand een vast 
onderdeel van een duurzame, op het vergaren van inkomsten 
gerichte taakuitoefening van de gemachtigde vormt, zodat deze 
beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Hiertoe voert hij aan dat het 
juridisch adviesbureau van de gemachtigde is ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en de gemachtigde 

regelmatig voor derden procedeert op het gebied van hoger 
onderwijs- en verkeersrecht. 

2.3.1. Het verlenen van rechtsbijstand dient een vast onderdeel te 
vormen van een duurzame, op het vergaren van inkomen gerichte 
taakuitoefening, om als beroepsmatig te kunnen worden 
aangemerkt. 
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft appellant onvoldoende 

onderbouwd dat de door de gemachtigde verleende rechtsbijstand 
een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het vergaren van 
inkomen gerichte taakuitoefening. Uit de enkele inschrijving in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel van het juridisch 
adviesbureau van de gemachtigde, kan niet worden afgeleid dat de 
door hem verleende rechtsbijstand op het vergaren van inkomen is 
gericht. De gemachtigde is niet ter zitting van het College 

verschenen om nadere informatie over zijn taakuitoefening te 
geven. Appellant heeft ter zitting van het College verklaard dat hij 
de gemachtigde niet hoeft te betalen voor de verleende 
rechtsbijstand en zij hebben afgesproken een eventuele 

proceskostenvergoeding of -veroordeling gelijkelijk te verdelen. 
Deze wijze van rechtsbijstandverlening duidt niet op een op het 

vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening. Appellant heeft 
voorts geen besluiten of uitspraken overgelegd in andere zaken 
waarin de gemachtigde rechtsbijstand heeft verleend en een 
proceskostenvergoeding is toegekend of een 
proceskostenveroordeling is uitgesproken. Evenmin heeft appellant 
informatie overgelegd waaruit blijkt dat de gemachtigde zich met 
het oog op cliëntacquisitie als beroepsmatig rechtsbijstandverlener 

profileert. 
Het betoog faalt. 
2.4. Gelet op het voorgaande en de toelichting van verweerder in 
het verweerschrift in beroep en ter zitting van het College dat de 
informatie over de gemachtigde afkomstig is uit diverse openbare 
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media, zoals tijdschrift- en krantenartikelen, een radioprogramma 

en het LinkedIn-profiel van de gemachtigde, kunnen de betogen dat 
verweerder er ten onrechte vanuit is gegaan dat de gemachtigde ten 
tijde van belang geneeskundestudent was en de gemachtigde ten 
onrechte niet over zijn activiteiten is gehoord, niet leiden tot 
vernietiging van de bestreden beslissing. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 4 augustus 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder, voor 

zover thans van belang, een verzoek van appellant tot proceskostenvergoeding in verband met de 
gegrondverklaring van een door hem ingesteld administratief beroep afgewezen. 
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 januari 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. N. van de Brink, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Voorts is verschenen prof. dr. C.M. Cappon, voorzitter van de examencommissie. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder a, van het Besluit proceskosten bestuursrecht, kan 
een veroordeling in de kosten als bedoeld in artikel 8:75 onderscheidenlijk een vergoeding van de 
kosten als bedoeld in artikel 7:15, tweede lid, of 7:28, tweede lid, van de Algemene wet 

bestuursrecht, uitsluitend betrekking hebben op kosten van door een derde beroepsmatig 
verleende rechtsbijstand. 
 
2.2. Verweerder heeft het verzoek tot proceskostenvergoeding afgewezen, omdat de 
gemachtigde van appellant, V. de Haan, (hierna: de gemachtigde) niet beroepsmatig rechtsbijstand 
verleent. 
 

2.3. Appellant betoogt dat het verlenen van rechtsbijstand een vast onderdeel van een 
duurzame, op het vergaren van inkomsten gerichte taakuitoefening van de gemachtigde vormt, 
zodat deze beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Hiertoe voert hij aan dat het juridisch 
adviesbureau van de gemachtigde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en de gemachtigde regelmatig voor derden procedeert op het gebied van hoger 
onderwijs- en verkeersrecht. 
 

2.3.1. Het verlenen van rechtsbijstand dient een vast onderdeel te vormen van een duurzame, op 
het vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening, om als beroepsmatig te kunnen worden 

aangemerkt. 
 
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft appellant onvoldoende onderbouwd dat de door de 
gemachtigde verleende rechtsbijstand een vast onderdeel vormt van een duurzame, op het 

vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening. Uit de enkele inschrijving in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel van het juridisch adviesbureau van de gemachtigde, kan niet 
worden afgeleid dat de door hem verleende rechtsbijstand op het vergaren van inkomen is gericht. 
De gemachtigde is niet ter zitting van het College verschenen om nadere informatie over zijn 
taakuitoefening te geven. Appellant heeft ter zitting van het College verklaard dat hij de 
gemachtigde niet hoeft te betalen voor de verleende rechtsbijstand en zij hebben afgesproken een 
eventuele proceskostenvergoeding of -veroordeling gelijkelijk te verdelen. Deze wijze van 

rechtsbijstandverlening duidt niet op een op het vergaren van inkomen gerichte taakuitoefening. 
Appellant heeft voorts geen besluiten of uitspraken overgelegd in andere zaken waarin de 
gemachtigde rechtsbijstand heeft verleend en een proceskostenvergoeding is toegekend of een 
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proceskostenveroordeling is uitgesproken. Evenmin heeft appellant informatie overgelegd waaruit 

blijkt dat de gemachtigde zich met het oog op cliëntacquisitie als beroepsmatig 
rechtsbijstandverlener profileert. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4. Gelet op het voorgaande en de toelichting van verweerder in het verweerschrift in beroep 
en ter zitting van het College dat de informatie over de gemachtigde afkomstig is uit diverse 
openbare media, zoals tijdschrift- en krantenartikelen, een radioprogramma en het LinkedIn-profiel 

van de gemachtigde, kunnen de betogen dat verweerder er ten onrechte vanuit is gegaan dat de 
gemachtigde ten tijde van belang geneeskundestudent was en de gemachtigde ten onrechte niet 
over zijn activiteiten is gehoord, niet leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
 

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/213 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 26 januari 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : aannemelijk 
begeleiden 
beoordeling 
cijfer 
eindversie 

essay 
evenredigheidsbeginsel 
examinator 
herbeoordeling 
kennen en kunnen 

kritiek 
onderwerp 

reageren 
toezegging 
tussenversie 
vertrouwen 
verwachting 

Artikelen : WHW: artikel 7.12c  
WHW: artikel 7.66, tweede lid 

Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Naar het oordeel van het College heeft appellant aan 
evenbedoelde door Van den Herik gedane uitlatingen niet het 
gerechtvaardigde vertrouwen kunnen ontlenen dat Van den Herik 

hem ook in het tweede semester zou begeleiden. Hierbij is van 
belang dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat Van den 

Herik een uitdrukkelijke toezegging van die strekking heeft gedaan. 
Wellicht heeft Van den Herik bij appellant de indruk gewekt dat het 
mogelijk was om na de uiterlijke inleverdatum van 14 januari 2014 
nog zijn essay af te ronden. Hieraan kon appellant echter niet de 
verwachting ontlenen dat Van den Herik ook de volledige 

begeleiding in het tweede semester op zich zou nemen. Zoals 
verweerder ter zitting van het College heeft toegelicht, zou dit ook 
niet overeenkomen met de manier waarop de het onderwijs aan de 
universiteit is georganiseerd. Volgens verweerder is de universiteit 
appellant al ter wille geweest door in afwijking van hetgeen 
gebruikelijk is toe te staan dat het in het tweede semester te 
schrijven essay over hetzelfde onderwerp gaat als het essay 

waaraan appellant in het eerste semester heeft gewerkt. 
Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat Peeters voor 
het studiejaar 2013-2014 niet als examinator was benoemd. De 
examencommissie heeft zich bij verweerder op het standpunt 

gesteld dat Peeters wel was benoemd. Er was geen reden voor 
verweerder om niet van dit standpunt uit te gaan. De door appellant 

in dit kader overgelegde lijst betreft niet het studiejaar 2013-2014. 
Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de begeleiding 
door Bruin onvoldoende was of dat zij het gerechtvaardigde 
vertrouwen van een hoger cijfer dan een 6,0 heeft gewekt. Het 
enkele feit dat Bruin door een administratieve vergissing niet op de 
lijst met examinatoren stond, is hiertoe onvoldoende. Volgens 
verweerder heeft Bruin jarenlang naar behoren als examinator 

gefungeerd en doet zij dit nog. Dat zij bij de eindversie van het 
essay andere kritiek had dan bij de tussenversie hoeft evenmin op 
onvoldoende begeleiding te duiden. Appellant heeft immers een 
voldoende beoordeling gekregen. Het door Bruin gegeven cijfer is 
voorts door Peeters en Blom bevestigd. 
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Uit een door verweerder overgelegd afschrift van een e-mail blijkt 

verder dat Blom de herbeoordeling op 20 november 2014 aan 
appellant heeft gestuurd. De zitting van verweerder was op 
25 juni 2015. Appellant is derhalve in de gelegenheid geweest op de 
herbeoordeling te reageren. Voor zover appellant betoogt dat Blom 
zijn herbeoordeling naar een e-mailadres dat niet meer in gebruik is, 
heeft gestuurd, geldt dat appellant in beroep op die herbeoordeling 
had kunnen reageren, hetgeen hij ook heeft gedaan. Volgens de 

bestreden beslissing is de examencommissie op de zitting van 
verweerder door Cappon vertegenwoordigd. Geen rechtsregel 
verplichtte Blom op die zitting te verschijnen. Het College ziet voorts 
niet in waarom Blom op de hoogte had moeten zijn van de gestelde 
aanwijzingen en toezeggingen om tot een onafhankelijke 
herbeoordeling van het essay te komen. 

Het voorgaande brengt tevens mee dat er geen aanleiding bestaat 
op grond van het evenredigheidsbeginsel de bestreden beslissing te 
vernietigen. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 2 juli 2014 heeft de examencommissie appellant medegedeeld dat hij het 
cijfer 6,0 heeft behaald voor het vak Essay.  
 
 Bij beslissing van 4 augustus 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 januari 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. N. van den Brink, secretaris van verweerder, zijn 

verschenen. Voorts is verschenen prof. dr. C.M. Cappon, voorzitter van de examencommissie.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), kan geen beroep worden ingesteld tegen een 

besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter 
zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling 

van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze 
bepalingen staan eraan in de weg, dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van een 
college van beroep voor de examens een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een 
beslissing die als zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. 

 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht heeft 
geoordeeld dat bij de beoordeling van het essay van appellant aan voorschriften van procedurele 
aard die bij of krachtens de Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is 
voldaan. 
 
2.2. Verweerder heeft het administratief beroep ongegrond verklaard onder verwerping van het 
betoog van appellant dat zijn essay-begeleidster in het tweede semester, D. Bruin, tekort is 

geschoten en niet voorkwam op de gepubliceerde lijst examinatoren. Herbeoordeling door 
S. Peeters en prof. T. Blom heeft niet tot een hoger cijfer geleid. 
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2.3. Appellant betoogt dat verweerder het administratief beroep ten onrechte ongegrond heeft 

verklaard. Hiertoe voert hij aan dat verweerder heeft miskend dat hij aan uitlatingen van zijn 
essay-begeleider in het eerste semester, A. van den Herik, het gerechtvaardigde vertrouwen heeft 
ontleend dat deze hem ook in het tweede semester zou begeleiden. Voorts was Bruin niet benoemd 
als examinator in de zin van artikel 7.12c van de WHW. Uit een lijst met examinatoren voor het 
studiejaar 2012-2013 blijkt volgens dat hem dat Peeters evenmin als examinator was benoemd. 
Verder was volgens hem de begeleiding door Bruin onvoldoende en heeft zij de verwachting gewekt 
dat hij een hoger cijfer dan een 6,0 zou krijgen. Voorts is de herbeoordeling van Blom volgens hem 

niet deugdelijk bekend gemaakt, is hij niet in de gelegenheid gesteld op die herbeoordeling te 
reageren, is Blom ten onrechte niet op de zitting van verweerder  
verschenen en was Blom niet op de hoogte van de aanwijzingen en toezeggingen van zijn essay-
begeleiders. Ten slotte doet appellant een beroep op het evenredigheidsbeginsel. Volgens hem 
worden zijn kansen op de arbeidsmarkt door het cijfer 6,0 onevenredig geschaad. 
 

2.3.1. Naar het oordeel van het College heeft appellant aan evenbedoelde door Van den Herik 
gedane uitlatingen niet het gerechtvaardigde vertrouwen kunnen ontlenen dat Van den Herik hem 
ook in het tweede semester zou begeleiden. Hierbij is van belang dat appellant niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat Van den Herik een uitdrukkelijke toezegging van die strekking heeft gedaan. 

Wellicht heeft Van den Herik bij appellant de indruk gewekt dat het mogelijk was om na de 
uiterlijke inleverdatum van 14 januari 2014 nog zijn essay af te ronden. Hieraan kon appellant 
echter niet de verwachting ontlenen dat Van den Herik ook de volledige begeleiding in het tweede 

semester op zich zou nemen. Zoals verweerder ter zitting van het College heeft toegelicht, zou dit 
ook niet overeenkomen met de manier waarop de het onderwijs aan de universiteit is 
georganiseerd. Volgens verweerder is de universiteit appellant al ter wille geweest door in afwijking 
van hetgeen gebruikelijk is toe te staan dat het in het tweede semester te schrijven essay over 
hetzelfde onderwerp gaat als het essay waaraan appellant in het eerste semester heeft gewerkt. 
 Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat Peeters voor het studiejaar 2013-2014 
niet als examinator was benoemd. De examencommissie heeft zich bij verweerder op het 

standpunt gesteld dat Peeters wel was benoemd. Er was geen reden voor verweerder om niet van 
dit standpunt uit te gaan. De door appellant in dit kader overgelegde lijst betreft niet het studiejaar 
2013-2014. 
 Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de begeleiding door Bruin 
onvoldoende was of dat zij het gerechtvaardigde vertrouwen van een hoger cijfer dan een 6,0 heeft 
gewekt. Het enkele feit dat Bruin door een administratieve vergissing niet op de lijst met 

examinatoren stond, is hiertoe onvoldoende. Volgens verweerder heeft Bruin jarenlang naar 
behoren als examinator gefungeerd en doet zij dit nog. Dat zij bij de eindversie van het essay 
andere kritiek had dan bij de tussenversie hoeft evenmin op onvoldoende begeleiding te duiden. 
Appellant heeft immers een voldoende beoordeling gekregen. Het door Bruin gegeven cijfer is 
voorts door Peeters en Blom bevestigd. 
 Uit een door verweerder overgelegd afschrift van een e-mail blijkt verder dat Blom de 
herbeoordeling op 20 november 2014 aan appellant heeft gestuurd. De zitting van verweerder was 

op 25 juni 2015. Appellant is derhalve in de gelegenheid geweest op de herbeoordeling te 
reageren. Voor zover appellant betoogt dat Blom zijn herbeoordeling naar een e-mailadres dat niet 
meer in gebruik is, heeft gestuurd, geldt dat appellant in beroep op die herbeoordeling had kunnen 
reageren, hetgeen hij ook heeft gedaan. Volgens de bestreden beslissing is de examencommissie 
op de zitting van verweerder door Cappon vertegenwoordigd. Geen rechtsregel verplichtte Blom op 
die zitting te verschijnen. Het College ziet voorts niet in waarom Blom op de hoogte had moeten 
zijn van de gestelde aanwijzingen en toezeggingen om tot een onafhankelijke herbeoordeling van 

het essay te komen. 
 Het voorgaande brengt tevens mee dat er geen aanleiding bestaat op grond van het 

evenredigheidsbeginsel de bestreden beslissing te vernietigen. 
 Het betoog faalt. 
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2.4.  Het beroep is ongegrond. 

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/215 

Rechter(s) : Borman, Olivier en Troostwijk 

Datum uitspraak : 16 februari 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : Bewijzen 
Beëindiging inschrijving 
collegegeld 
ingeloot 
ondoelmatig 

rechtsmiddel 
restitutie 
rijksbijdrage 
studiecoördinator 
terugbetaling 

uitgeschreven 
uitschrijving 

vrijstellingen 
Artikelen : WHW: artikel 2.9 

artikel 7:48, vierde en vijfde lid 
Inschrijvingsregeling van de Hogeschool Utrecht 2014-2015:  
artikel 27 
artikel 34a, eerste lid, 2 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. De beslissing van examencommissie, waarbij het verzoek van 
appellant om vrijstellingen voor vakken van de propedeuse is 
afgewezen, ligt in deze procedure niet ter beoordeling voor. Het 
College kan daarom geen oordeel geven over de vraag of de 
examencommissie die beslissing te laat heeft genomen en ten 

onrechte heeft gesteld dat het aan een student is om per cursus 
onder overlegging van bewijzen aan te geven waarom hij voor een 

vrijstelling in aanmerking komt. Appellant heeft tegen die beslissing 
van de examencommissie geen rechtsmiddel aangewend.  
Het CvB heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat restitutie 
van betaald collegegeld slechts mogelijk is in de in artikel 7.48, 
eerste tot en met vierde lid, van de WHW genoemde gevallen en dat 

de situatie van appellant niet onder deze gevallen valt, zodat 
restitutie van het door hem over de maanden september 2014 tot 
en met januari 2015 betaalde collegegeld zou neerkomen op 
ondoelmatige besteding van de rijksbijdrage. Uit de 
Inschrijvingsregeling van de hogeschool volgt dat de student zelf 
verantwoordelijk is voor zijn uitschrijving.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 

 
het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 15 april 2015 heeft de faculteitsdirecteur van de Faculteit Communicatie 
& Journalistiek het verzoek van appellant om restitutie van het door hem over de maanden 

september 2014 tot en met januari 2015 betaalde collegegeld afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 13 augustus 2015 heeft het CvB het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep kennelijk ongegrond verklaard. 
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 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 4 februari 2016, waar appellant, en 
het CvB, vertegenwoordigd door mr. M.M. Slump, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. In september 2014 is appellant ingeloot voor de opleiding Eventmanager aan de 
Hogeschool Utrecht. In overleg met een studiecoördinator heeft hij op 9 oktober 2014 aan de 
examencommissie verzocht om vrijstellingen voor bijna alle vakken van de propedeuse. Op 
20 november 2014 heeft de examencommissie het verzoek afgewezen, appellant geadviseerd om 
het onderwijs van de propedeuse te gaan volgen en medegedeeld dat hij per cursus onder 

overlegging van bewijzen moet aangeven waarom hij voor een vrijstelling in aanmerking komt. 
Appellant heeft dit beide niet gedaan. Hij heeft zich per 1 februari 2015 bij de hogeschool 
uitgeschreven. 
 

2.2.  Ingevolge artikel 7.48, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) heeft de student aanspraak op terugbetaling van een twaalfde 
gedeelte van het door hem verschuldigde wettelijk collegegeld voor elke maand dat het studiejaar 

na beëindiging van zijn inschrijving duurt.  
 Ingevolge het vijfde lid wordt vermindering of vrijstelling van het wettelijk collegegeld in 
andere gevallen dan bedoeld in het eerste tot en met vierde lid aangemerkt als ondoelmatige 
besteding van de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 2.9, eerste lid. 
 
 Ingevolge artikel 27, eerste lid, van de Inschrijvingsregeling van de Hogeschool Utrecht 
2014-2015 is terugbetaling van betaald collegegeld geregeld in: 

a. artikel 32 ingeval een faculteitsdirecteur een student weigert in te schrijven; 
b. artikel 33 ingeval een student zijn inschrijving tijdig annuleert; 
c. artikel 34a ingeval beëindiging van inschrijving plaatsvindt op verzoek van de student; 
d. artikel 35 ingeval beëindiging van inschrijving plaatsvindt door de hogeschool; 
e. artikel 23, vierde lid, onder b en c, ingeval verrekening van het verschil tussen het 
instellingscollegegeld en het wettelijk collegegeld dient plaats te vinden; 

f. artikel 36, eerste lid, onder b, ingeval beëindiging door het overlijden van de student. 
 Ingevolge het tweede lid is terugbetaling of vermindering van het collegegeld in andere 
gevallen dan in het eerste lid beschreven niet toegestaan (artikel 7.48, vijfde lid, van de WHW). 
 Ingevolge artikel 34a, eerste lid, wordt naar aanleiding van een verzoek via Studielink van 
degene die als student is ingeschreven voor een opleiding aan de hogeschool een inschrijving door 
de faculteitsdirecteur voor het desbetreffende studiejaar beëindigd met ingang van de door de 
student opgegeven maand, doch niet eerder dan per de maand volgend op het verzoek.  

 Volgens de voetnoot bij artikel 34a, eerste lid, is de student zelf verantwoordelijk voor zijn 
uitschrijving. 
 
2.3.  In de beslissing van 13 augustus 2015 heeft het CvB zich op het standpunt gesteld dat 
restitutie van betaald collegegeld slechts mogelijk is in de in artikel 7.48, eerste tot en met vierde 
lid, van de WHW genoemde gevallen, die zijn uitgewerkt in artikel 27, eerste lid, van de 
Inschrijvingsregeling van de hogeschool. Restitutie van het wettelijk collegegeld in andere gevallen 

wordt in artikel 7.48, vijfde lid, van de WHW aangemerkt als ondoelmatige besteding van de 
rijksbijdrage. Dat appellant in de maanden september 2014 tot en met januari 2015 geen 

onderwijs heeft gevolgd en dat hij benadeeld zou zijn door besluitvorming van de 
examencommissie over de door hem verzochte vrijstellingen, valt niet onder de hiervoor bedoelde 
gevallen waarin restitutie van collegegeld mogelijk is, aldus het CvB.  
 

2.4.  Appellant betoogt dat het CvB zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de 
faculteitsdirecteur zijn verzoek om restitutie van collegegeld terecht heeft afgewezen. Daartoe 
voert hij aan dat hem is geadviseerd om niet in jaar één te beginnen, zodat hij geen onnodige 
kosten zou maken voor boeken, en om een verzoek om vrijstellingen aan de examencommissie te 
doen. Volgens appellant heeft de examencommissie te laat beslist en ten onrechte gesteld dat het 
aan een student is om per cursus onder overlegging van bewijzen aan te geven waarom hij voor 
een vrijstelling in aanmerking komt. Hij heeft slechts voor lucht betaald, aldus appellant.  

  
2.5. De beslissing van examencommissie, waarbij het verzoek van appellant om vrijstellingen 
voor vakken van de propedeuse is afgewezen, ligt in deze procedure niet ter beoordeling voor. Het 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/Hoofdstuk2/Titel2/Artikel29/geldigheidsdatum_13-08-2015
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College kan daarom geen oordeel geven over de vraag of de examencommissie die beslissing te 

laat heeft genomen en ten onrechte heeft gesteld dat het aan een student is om per cursus onder 
overlegging van bewijzen aan te geven waarom hij voor een vrijstelling in aanmerking komt. 
Appellant heeft tegen die beslissing van de examencommissie geen rechtsmiddel aangewend.  
 Het CvB heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat restitutie van betaald collegegeld 
slechts mogelijk is in de in artikel 7.48, eerste tot en met vierde lid, van de WHW genoemde 
gevallen en dat de situatie van appellant niet onder deze gevallen valt, zodat restitutie van het 
door hem over de maanden september 2014 tot en met januari 2015 betaalde collegegeld zou 

neerkomen op ondoelmatige besteding van de rijksbijdrage. Uit de Inschrijvingsregeling van de 
hogeschool volgt dat de student zelf verantwoordelijk is voor zijn uitschrijving.  
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 
 

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/220 

Rechter(s) : mrs. Borman, Van der Spoel en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 15 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : begeleiding 
bronnenlijst 
bronvermelding 
definitieve versie 
e-mail 

gefraudeerd 
gekopieerd 
intentie 
ongeldig 
op de hoogte 

plagiaat 
plagiaatscan 

richtlijn 
sanctie 
scriptiehandleiding 
studentendossier 

Artikelen : OER: artikel 6.1 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Appellant ontkent niet dat de eerste drie hoofdstukken van de 
door hem ingeleverde scriptie passages bevatten uit 
voorbeeldscripties. Zijn enkele stelling dat hij de originele bronnen 
had opgenomen in een bronnenlijst is onvoldoende om het 
standpunt van de examencommissie, dat bij die passages geen 

juiste bronvermeldingen zijn opgenomen, te weerleggen. Het 
overnemen van passages zonder juiste bronvermelding is volgens de 
OER plagiaat.  

Het is de verantwoordelijkheid van appellant om een scriptie in te 
leveren waarin geen plagiaat wordt gepleegd. De examencommissie 
heeft toegelicht dat in de scriptiehandleiding duidelijk is vermeld wat 
plagiaat is en ter zitting van het College is namens het CBE 

toegelicht dat tevens in de scriptiehandleiding is vermeld dat een 
scriptie waarin is geplagieerd ongeldig wordt verklaard. Bovendien 
heeft de begeleidster van appellant hem per e-mail van 14 oktober 
2014 reeds gewaarschuwd dat de door hem aan haar verstuurde 
scriptieversie gekopieerde passages bevat en dat dit, indien hij deze 
niet aanpast, zou kunnen resulteren in een sanctie. De enkele 

stelling van appellant dat hij zich die e-mail niet kan herinneren, 
maakt het niet aannemelijk dat hij die niet heeft ontvangen. De e-
mail is verzonden naar het e-mailadres van appellant bij de 
hogeschool en ter zitting van het College is namens het CBE 
toegelicht dat de e-mail niet retour is gekomen wegens een onjuist 
e-mailadres. Voorts heeft appellant op een hoorzitting van 9 februari 

2015 verklaard dat hij is vergeten om de passages aan te passen 

aan zijn eigen woorden. Hieruit kan worden afgeleid dat hij er 
waarschijnlijk van op de hoogte was dat die passages mogelijk als 
plagiaat zouden worden aangemerkt als hij die niet zou aanpassen. 
Gelet hierop, leiden de omstandigheden die appellant heeft 
aangevoerd, dat hij tijdelijk geen begeleiding had, dat zijn 
begeleidster de ingediende scriptie zonder commentaar heeft 
ingenomen, dat hij niet de intentie had om te plagiëren en dat de 

overgenomen passages niet de hele scriptie betreffen, niet tot het 
oordeel dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de opgelegde 
sanctie niet disproportioneel is. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 19 februari 2015 heeft de examencommissie van de International 

Business School aan appellant medegedeeld dat is geconstateerd dat hij plagiaat heeft gepleegd bij 
een substantieel deel van zijn scriptie, dat die scriptie niet verder zal worden beoordeeld, dat hij 
aan een nieuwe scriptie met een nieuw onderwerp moet beginnen en dat dit in zijn 
studentendossier zal worden opgenomen.  

 
 Bij beslissing van 21 augustus  2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 9 maart 2016, waar appellant, 
vertegenwoordigd door mr. C.A. Kuijpers, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand, en het CBE, 
vertegenwoordigd door mr. O. Jungst, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 6.1, tweede lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de hogeschool 
(hierna: de OER) wordt onder meer onder plagiaat verstaan: het gebruik maken dan wel 
overnemen van andermans teksten zonder volledige en correcte bronvermelding.  
 

2.2.  Bij e-mail van 14 oktober 2014 heeft appellant van zijn scriptiebegeleidster feedback 
gekregen op de door hem ingeleverde versie van de eerste drie hoofdstukken van zijn scriptie. De 
scriptiebegeleidster wijst appellant erop dat hij stukken van anderen heeft gekopieerd, dat dit 
plagiaat is en dat als hij de passages niet aanpast dit zou kunnen resulteren in een sanctie.  
 Aan de beslissing van 19 februari 2015 heeft de examencommissie ten grondslag gelegd 
dat in een door appellant ingeleverde definitieve versie van zijn scriptie plagiaat is geconstateerd. 
In het bij het CBE ingediende verweerschrift heeft de examencommissie toegelicht dat dit plagiaat 

is geconstateerd met een plagiaatscan en met handmatig verricht onderzoek.  
 In het verslag van een op 9 februari 2015 gehouden hoorzitting staat dat appellant heeft 
toegelicht dat hij het lastig vond om een scriptie te schrijven en dat hij daarom voorbeeldscripties 
heeft bestudeerd. Hij was, totdat zijn begeleidster hem daarover informeerde, totaal vergeten dat 
hij die voorbeeldscripties heeft gebruikt als richtlijn voor zijn eigen scriptie. Het was niet zijn 
intentie om werk van een ander te kopiëren. Hij is vergeten om de passages aan te passen aan zijn 
eigen woorden, aldus appellant volgens dat verslag.  

 
2.3. Het CBE heeft overwogen dat appellant het plagiaat ter zitting van het CBE niet heeft 

ontkend en dat de opgelegde sanctie gezien de aard van het gepleegde plagiaat niet 
disproportioneel is.  
 
2.4.  Hiertegen voert appellant aan dat hij genoodzaakt was een aantal scripties als voorbeeld te 

gebruiken, omdat zijn plan van aanpak in april 2014 was afgewezen, waarna hij zonder begeleiding 
verder moest werken. Hij kan zich de waarschuwing van zijn begeleidster niet herinneren en 
bovendien heeft zij de ingediende scriptie zonder commentaar ingenomen. Het is niet zijn intentie 
geweest om iemand anders werk te gebruiken om er zelf van te profiteren. De examencommissie 
had hem daarom de mogelijkheid moeten bieden om de scriptie aan te passen. Tot slot licht 
appellant toe dat uit de plagiaatscan blijkt dat slechts delen uit de eerste drie hoofdstukken zijn 
geplagieerd. De originele bronnen zijn opgenomen in de bronnenlijst en in hoofdstuk vier tot en 

met acht is niet geplagieerd. Hij stelt nimmer te hebben verklaard dat hij heeft gefraudeerd. Hij 
heeft slechts gebruik gemaakt van door de begeleider beschikbaar gestelde materialen, aldus 
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appellant.  

 
2.5. Appellant ontkent niet dat de eerste drie hoofdstukken van de door hem ingeleverde 
scriptie passages bevatten uit voorbeeldscripties. Zijn enkele stelling dat hij de originele bronnen 
had opgenomen in een bronnenlijst is onvoldoende om het standpunt van de examencommissie, 
dat bij die passages geen juiste bronvermeldingen zijn opgenomen, te weerleggen. Het overnemen 
van passages zonder juiste bronvermelding is volgens de OER plagiaat.  
 Het is de verantwoordelijkheid van appellant om een scriptie in te leveren waarin geen 

plagiaat wordt gepleegd. De examencommissie heeft toegelicht dat in de scriptiehandleiding 
duidelijk is vermeld wat plagiaat is en ter zitting van het College is namens het CBE toegelicht dat 
tevens in de scriptiehandleiding is vermeld dat een scriptie waarin is geplagieerd ongeldig wordt 
verklaard. Bovendien heeft de begeleidster van appellant hem per e-mail van 14 oktober 2014 
reeds gewaarschuwd dat de door hem aan haar verstuurde scriptieversie gekopieerde passages 
bevat en dat dit, indien hij deze niet aanpast, zou kunnen resulteren in een sanctie. De enkele 

stelling van appellant dat hij zich die e-mail niet kan herinneren, maakt het niet aannemelijk dat hij 
die niet heeft ontvangen. De e-mail is verzonden naar het e-mailadres van appellant bij de 
hogeschool en ter zitting van het College is namens het CBE toegelicht dat de e-mail niet retour is 
gekomen wegens een onjuist e-mailadres. Voorts heeft appellant op een hoorzitting van 9 februari 

2015 verklaard dat hij is vergeten om de passages aan te passen aan zijn eigen woorden. Hieruit 
kan worden afgeleid dat hij er waarschijnlijk van op de hoogte was dat die passages mogelijk als 
plagiaat zouden worden aangemerkt als hij die niet zou aanpassen. Gelet hierop, leiden de 

omstandigheden die appellant heeft aangevoerd, dat hij tijdelijk geen begeleiding had, dat zijn 
begeleidster de ingediende scriptie zonder commentaar heeft ingenomen, dat hij niet de intentie 
had om te plagiëren en dat de overgenomen passages niet de hele scriptie betreffen, niet tot het 
oordeel dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de opgelegde sanctie niet disproportioneel 
is. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 

 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/226 

Rechter(s) : mrs. Borman. Olivier en Troostwijk 

Datum uitspraak : 16 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden 

Trefwoorden : application form 
begeleider 
conceptversie 
deadline 
inleveren 

reactie 
scriptie 
scriptiebegeleiding 
scriptiecoördinator 
studievertraging 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Niet in geschil is dat appellant en zijn begeleider begin 
december 2014 een gesprek hebben gehad, dat de begeleider niet 
heeft gereageerd op de mail van appellant van 19 december 2014, 
waarbij hij een opzet voor zijn scriptie had gevoegd, en dat de 

begeleider pas naar aanleiding van mails van appellant in mei 2015 
heeft gereageerd en feedback heeft gegeven. Het had op de weg 
van appellant gelegen om na de mail van 19 december 2014, 
waarop door zijn begeleider niet werd gereageerd, te trachten 
opnieuw contact te zoeken met de begeleider door die te bellen, te 
mailen of langs te gaan. Voorts is ter zitting namens het CBE 
onweersproken gesteld dat appellant geen contact heeft opgenomen 

met de scriptiecoördinator en dat deze de aangewezen persoon is 
indien door studenten problemen worden ondervonden bij de 
scriptiebegeleiding. Aan de andere kant had het op de weg van 

examencommissie gelegen om in een geval als dit de begeleider aan 
te spreken, dan wel een andere begeleider voor appellant te vinden. 
Hoe dan ook, het is niet onredelijk om voor het toewijzen van een 
verzoek om een scriptie in augustus 2015 in te leveren als 

voorwaarde te stellen dat de begeleider verwacht dat de verzoeker 
in staat zal zijn om in die maand een scriptie in te leveren die aan 
de eisen voldoet. Het heeft immers geen nut om een student de 
gelegenheid te geven in afwijking van het reguliere regime in 
augustus 2015 een scriptie in te leveren, indien die student volgens 
de begeleider niet in staat zal zijn dan een scriptie in te leveren die 

aan de eisen voldoet. Nu de begeleider van appellant zich op het 
standpunt heeft gesteld dat de scriptie van appellant ten tijde van 
zijn verzoek onvoldoende gevorderd was om deze naar verwachting 
in augustus 2015 te kunnen inleveren en verdedigen, en hetgeen 
appellant in beroep bij het CBE en bij het College heeft aangevoerd 
als zodanig niet tegen dat oordeel van de examinator is gericht, 

heeft het CBE terecht overwogen dat de examinator het verzoek van 

appellant heeft kunnen afwijzen. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Leiden (hierna: het CBE), 
verweerder. 
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1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 10 juni 2015 heeft een examinator het verzoek van appellant om zijn 
scriptie van de master Crisis and Security Management in augustus 2015 te mogen inleveren 
afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 1 september 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 4 februari 2016, waar appellant, en 

het CBE, vertegenwoordigd door mr. W.J. de Wit, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voorts is 
namens de examencommissie dr. J. Matthys verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Appellant stelt dat hij op 19 december 2014 een opzet voor zijn scriptie naar zijn begeleider 
heeft gestuurd en dat hij daar nooit een reactie op heeft gekregen. Op 30 januari 2015 heeft hij 

daarom gemaild met een student-assistent. Ook daarna heeft hij geen reactie van zijn begeleider 
gekregen en heeft hij zelf verder gewerkt aan zijn scriptie. Op 4 mei 2015 heeft hij per mail een 
conceptversie ingeleverd en gevraagd om een afspraak. Op 12 mei 2015 heeft hij dit verzoek per 
mail herhaald. Op 20 mei 2015 bleek een op die dag geplande afspraak tussen appellant en zijn 
begeleider niet door te kunnen gaan. Op 26 mei 2015 heeft appellant met zijn begeleider 
gesproken. Op 29 mei 2015 heeft hij een nieuwe opzet ingeleverd, waar hij op 7 juni 2015 
commentaar op heeft gekregen. Omdat hij de deadline van 9 juni 2015 niet meer kon halen, heeft 

hij verzocht om zijn scriptie in augustus 2015 te mogen inleveren, aldus appellant. 
  
2.2.  Op Blackboard staat over de scriptie van de master Crisis and Security Management het 
volgende vermeld. 
 
Cohort september 2014 

Mandatory deadlines: first draft: May, 12th, 2015; second and final thesis: June 9th, 2015; 
exception: delay of this deadlines can be asked at the latest at June 9th, 2015. 
 
Onder “how to proceed?” staat onder andere vermeld: the student has to ask permission for this 
additional deadline using the standardized form called ‘application form additional deadline’ (see 
blackboard).  
 

Op het “application form additional deadline master thesis, academic year 2014-2015” staat 
“demand for an additional deadline (delay) August 25, 2015”. Voorts staat daarop vermeld: by 
signing this form the supervisor states that (s)he expects that the student can defend a sufficient 
thesis by August 25. If the supervisor does not think this is feasible, (s)he should not sign. 
 
2.3.  Bij beslissing van 10 juni 2015 heeft de examinator, de scriptiebegeleider van appellant, 
het verzoek van appellant om zijn scriptie in augustus 2015 te mogen inleveren afgewezen, omdat 

de scriptie van appellant volgens hem onvoldoende gevorderd was om deze in augustus in te 
leveren en te verdedigen.  

 
2.4.  Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de examinator heeft 
kunnen beslissen zijn verzoek af te wijzen. Daartoe voert hij aan dat hij te weinig en in een te laat 
stadium begeleiding bij het schrijven van zijn scriptie heeft gekregen. Volgens appellant heeft het 

CBE ten onrechte overwogen dat hij erin heeft berust dat hij geen contact kon krijgen met zijn 
begeleider. Hij moest onderwijl verder met zijn scriptie om geen vertraging op te lopen. Doordat 
zijn verzoek is afgewezen moet hij van september 2015 tot januari 2016 collegegeld betalen om 
zijn scriptie af te ronden en kan hij niet in september 2015 beginnen met een tweede master, aldus 
appellant. 
 
2.5. Niet in geschil is dat appellant en zijn begeleider begin december 2014 een gesprek hebben 

gehad, dat de begeleider niet heeft gereageerd op de mail van appellant van 19 december 2014, 
waarbij hij een opzet voor zijn scriptie had gevoegd, en dat de begeleider pas naar aanleiding van 
mails van appellant in mei 2015 heeft gereageerd en feedback heeft gegeven. Het had op de weg 
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van appellant gelegen om na de mail van 19 december 2014, waarop door zijn begeleider niet werd 

gereageerd, te trachten opnieuw contact te zoeken met de begeleider door die te bellen, te mailen 
of langs te gaan. Voorts is ter zitting namens het CBE onweersproken gesteld dat appellant geen 
contact heeft opgenomen met de scriptiecoördinator en dat deze de aangewezen persoon is indien 
door studenten problemen worden ondervonden bij de scriptiebegeleiding. Aan de andere kant had 
het op de weg van examencommissie gelegen om in een geval als dit de begeleider aan te spreken, 
dan wel een andere begeleider voor appellant te vinden. 
 Hoe dan ook, het is niet onredelijk om voor het toewijzen van een verzoek om een scriptie 

in augustus 2015 in te leveren als voorwaarde te stellen dat de begeleider verwacht dat de 
verzoeker in staat zal zijn om in die maand een scriptie in te leveren die aan de eisen voldoet. Het 
heeft immers geen nut om een student de gelegenheid te geven in afwijking van het reguliere 
regime in augustus 2015 een scriptie in te leveren, indien die student volgens de begeleider niet in 
staat zal zijn dan een scriptie in te leveren die aan de eisen voldoet. Nu de begeleider van appellant 
zich op het standpunt heeft gesteld dat de scriptie van appellant ten tijde van zijn verzoek 

onvoldoende gevorderd was om deze naar verwachting in augustus 2015 te kunnen inleveren en 
verdedigen, en hetgeen appellant in beroep bij het CBE en bij het College heeft aangevoerd als 
zodanig niet tegen dat oordeel van de examinator is gericht, heeft het CBE terecht overwogen dat 
de examinator het verzoek van appellant heeft kunnen afwijzen. 

 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 

 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/227 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 29 maart 2016 

Partijen : appellante en Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : algemeen rechtsbeginsel 
algemeen verbindend voorschrift 
bekostiging 
Centraal register opleidingen hoger onderwijs 
CROHO 

discriminatie 
gezondheidszorg 
hardheidsclausule 
instellingscollegegeld 
overgangsregeling 

overheidsverantwoordelijkheid 
persoonlijke omstandigheden 

rijksbijdrage 
wettelijk collegegeld 

Artikelen : WHW: artikel 7.45a 
artikel 7.46, eerste lid, 3 
artikel 7.46 
Awb: artikel 8:3 
Inschrijvingsbesluit: artikel 2.12  

artikel 2.4  
EVRM: artikel 2 
artikel 14 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.  Anders dan appellante hiertoe aanvoert doet de 

uitzonderingssituatie waarin artikel 7.45a, tweede lid, van de WHW 
voorziet, zich in haar geval niet voor. Verweerder heeft de eerder 

door appellante aan de Universiteit Twente gevolgde master 
Technical Medicine terecht aangemerkt als een opleiding op het 
gebied van gezondheidszorg in de zin van artikel 7.45a, tweede lid, 
van de WHW. Verweerder heeft hiervoor, gelet op de geschiedenis 
van de totstandkoming van de Wet versterking besturing (Tweede 

Kamer, 2008–09, 31 821, nr. 3, pagina 12), terecht redengevend 
geacht dat die opleiding in het Centraal register opleidingen hoger 
onderwijs is geregistreerd in het onderdeel gezondheidszorg. 
 Appellante kan evenmin worden gevolgd in haar betoog dat 
in artikel 7.45a, tweede lid, van de WHW, in strijd met artikel 14 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), een ongerechtvaardigd 

onderscheid wordt gemaakt tussen studenten die eerder een 
opleiding op het gebied van gezondheidszorg hebben gevolgd en 
studenten die dit niet hebben gedaan. Zoals het College heeft 
overwogen in onder meer de uitspraak van 25 juni 2013 in zaak nr. 

CBHO 2013/009 is het maken van onderscheid geen discriminatie, 
indien daarvoor in het licht van de doelen van de in geding zijnde 

regeling redelijke en objectieve gronden bestaan. Uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van de Wet versterking 
besturing blijkt dat is gekozen voor een uitzonderingspositie voor 
studenten die voor het eerst een opleiding op het gebied van 
gezondheidszorg volgen in verband met de bijzondere 
overheidsverantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt in deze sector 
(Eerste Kamer, 2009–10, 31 821, E, pagina 4 ). Het gemaakte 

onderscheid berust daarom op redelijke en objectieve gronden, als 
hiervoor bedoeld, zodat het niet ongeoorloofd is.  
Appellante erkent verder dat de overgangsregeling die is 
opgenomen in artikel 2.12 van het Inschrijvingsbesluit niet op haar 
van toepassing is. Dat het ervoor moet worden gehouden dat 
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verweerder deze regeling heeft toegepast op studenten die, net als 

zij, niet aan de vereisten daarvoor voldoen, zodat het 
gelijkheidsbeginsel ertoe noopt dat verweerder dit ook in haar geval 
doet, kan niet worden gevolgd. Appellante heeft haar betoog immers 
niet onder verwijzing naar concrete gevallen toegelicht. 
Anders dan appellante verder stelt heeft verweerder de door haar 
aangevoerde persoonlijke omstandigheden, te weten haar leeftijd, 
haar inkomsten en de beperkte mogelijkheden om bij een bank een 

lening af te sluiten, bij de beoordeling betrokken. Deze 
omstandigheden noopten verweerder niet tot toepassing van de 
hardheidsclausule. Met verweerder is het College van oordeel dat 
deze omstandigheden appellante niet onderscheiden van andere 
studenten bij wie in verband met het volgen van een tweede master 
op het gebied van gezondheidszorg het instellingscollegegeld in 

rekening wordt gebracht. 
Het betoog faalt 
(…) 
2.6. Een door het desbetreffende instellingsbestuur krachtens 

artikel 7.46, vijfde lid, van de WHW, vastgestelde regeling, waarvan 
de krachtens artikel 7.46, tweede lid, door dat bestuur vastgestelde 
hoogte van het instellingscollegegeld deel uitmaakt, zoals in dit 

geval het Inschrijvingsbesluit, is een algemeen verbindend 
voorschrift. Ingevolge artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van 
de Algemene wet bestuursrecht, kan tegen een besluit inhoudende 
een algemeen verbindend voorschrift geen beroep worden ingesteld. 
In het kader van het beroep tegen een individueel besluit beperkt de 
rechterlijke toetsing zich tot de vraag of een dergelijk voorschrift in 
strijd is met een hoger wettelijk voorschrift of een algemeen 

rechtsbeginsel, of dat toepassing ervan in het voorliggende concrete 
geval kennelijk onredelijk is. Het is aan het regelgevend bevoegd 
gezag, in dit geval het College van Bestuur, om de verschillende 
belangen die bij het nemen van een besluit inhoudende een 
algemeen verbindende voorschrift betrokken zijn, tegen elkaar af te 
wegen. De rechter heeft daarbij niet tot taak om de waarde of het 

maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen moet 
worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen en heeft ook 
overigens daarbij terughoudendheid te betrachten. 
2.7. Anders dan appellante betoogt, bestaat geen verplichting om bij 
de vaststelling van het instellingscollegegeld een (directe) koppeling 
aan te brengen tussen de hoogte van het instellingscollegegeld en 
de bekostiging van een opleiding. Niettemin – zo heeft verweerder 

toegelicht – is bij de berekening en vaststelling van het 
instellingscollegegeld aansluiting gezocht bij de rijksbijdrage voor 
een bekostigde student. Voorts heeft verweerder toegelicht op welke 
wijze de door hem gemaakte berekening van de rijksbijdrage tot 
stand is gekomen en welke rol het onderzoeksdeel daarbij heeft 
gespeeld. Tevens zijn stukken hierover overgelegd. In het licht van 
deze motivering en hetgeen in 2.6. is overwogen, bestaat geen 

grond voor het oordeel dat verweerder de totstandkoming van het 
tarief ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het College heeft eerder in 

gelijke zin overwogen in de uitspraak van 9 september 2015 in zaak 
nr. CBHO 2015/065.  
Het betoog faalt. 
2.8 Dat, zoals appellante verder heeft aangevoerd, artikel 2, van het 

Eerste Protocol van het EVRM zich ertegen verzet dat het 
instellingscollegegeld bij haar in rekening wordt gebracht, kan 
evenmin worden gevolgd. Hierbij neemt het College in aanmerking 
dat het tarief ziet op een tweede studie van appellante in het hoger 
onderwijs. Voorts betrekt het College bij dit oordeel de hiervoor 
onder 2.7. weergegeven toelichting op het vastgestelde tarief. 
Vergelijk de uitspraak van het College van 5 november 2015 in zaak 

nr. CBHO 2015/104. 
Het betoog faalt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, verweerder.  
 

1.  Procesverloop  
 
 Bij beslissing van 7 november 2014 heeft het College van Bestuur van de Universiteit van 
Amsterdam aan appellante meegedeeld dat zij voor haar opleiding Geneeskunde voor de periode 
van 1 februari 2015 tot 31 augustus 2015 een bedrag van € 11.667,- aan instellingscollegegeld 
verschuldigd is. 

 
 Bij beslissing van 9 september 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante 
gemaakte bezwaar onder verwijzing naar het advies van de Geschillenadviescommissie 
Studentenbezwaren van 31 augustus 2015 ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij het College beroep ingesteld.  
 

Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 februari 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. R. Brouwer, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. E.L.C.M. Rijnders, zijn 
verschenen.  

 
2. Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.45a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), is het wettelijke collegegeld verschuldigd door een student die: 
a. blijkens het basisregister onderwijs sedert 1 september 1991 voor een inschrijving aan een 

bacheloropleiding niet eerder een bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een 
masteropleiding niet eerder een mastergraad heeft behaald, en 
b. tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de Wet studiefinanciering 2000, 
behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit. 
Ingevolge het tweede lid geldt de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, niet voor een 
student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg 
volgt. 

 
Ingevolge artikel 7.46, eerste lid, is een student die niet voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld 
in artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid, en niet is ingeschreven voor een 
onderwijseenheid bij de Open Universiteit, het instellingscollegegeld verschuldigd. 
Ingevolge het tweede lid wordt de hoogte van het instellingscollegegeld door het instellingsbestuur 
vastgesteld. Het instellingsbestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of 
groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. 

Ingevolge het derde lid bedraagt het instellingscollegegeld, onverminderd artikel 7.3c, vierde lid, 
ten minste het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid. 

Ingevolge het vijfde lid stelt het instellingsbestuur regels vast met betrekking tot de toepassing van 
dit artikel. 
 
2.2. Het College van Bestuur heeft krachtens voormeld vijfde lid het Inschrijvingsbesluit 

Universiteit van Amsterdam 2014-2015 (hierna: het Inschrijvingsbesluit) vastgesteld. 
In artikel 2.4 van het Inschrijvingsbesluit is bepaald dat het instellingscollegegeld bij inschrijving 
als student voor het studiejaar 2014-2015 voor een masteropleiding Geneeskunde € 20.000,- 
bedraagt.  
 
2.3. Appellante betoogt primair dat zij niet het instellingscollegegeld verschuldigd is.  
 

2.4.  Anders dan appellante hiertoe aanvoert doet de uitzonderingssituatie waarin artikel 7.45a, 
tweede lid, van de WHW voorziet, zich in haar geval niet voor. Verweerder heeft de eerder door 
appellante aan de Universiteit Twente gevolgde master Technical Medicine terecht aangemerkt als 
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een opleiding op het gebied van gezondheidszorg in de zin van artikel 7.45a, tweede lid, van de 

WHW. Verweerder heeft hiervoor, gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet 
versterking besturing (Tweede Kamer, 2008–09, 31 821, nr. 3, pagina 12), terecht redengevend 
geacht dat die opleiding in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs is geregistreerd in het 
onderdeel gezondheidszorg. 
 Appellante kan evenmin worden gevolgd in haar betoog dat in artikel 7.45a, tweede lid, van 
de WHW, in strijd met artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM), een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt 

tussen studenten die eerder een opleiding op het gebied van gezondheidszorg hebben gevolgd en 
studenten die dit niet hebben gedaan. Zoals het College heeft overwogen in onder meer de 
uitspraak van 25 juni 2013 in zaak nr. CBHO 2013/009 is het maken van onderscheid geen 
discriminatie, indien daarvoor in het licht van de doelen van de in geding zijnde regeling redelijke 
en objectieve gronden bestaan. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wet versterking 
besturing blijkt dat is gekozen voor een uitzonderingspositie voor studenten die voor het eerst een 

opleiding op het gebied van gezondheidszorg volgen in verband met de bijzondere 
overheidsverantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt in deze sector (Eerste Kamer, 2009–10, 31 
821, E, pagina 4 ). Het gemaakte onderscheid berust daarom op redelijke en objectieve gronden, 
als hiervoor bedoeld, zodat het niet ongeoorloofd is.  

 Appellante erkent verder dat de overgangsregeling die is opgenomen in artikel 2.12 van het 
Inschrijvingsbesluit niet op haar van toepassing is. Dat het ervoor moet worden gehouden dat 
verweerder deze regeling heeft toegepast op studenten die, net als zij, niet aan de vereisten 

daarvoor voldoen, zodat het gelijkheidsbeginsel ertoe noopt dat verweerder dit ook in haar geval 
doet, kan niet worden gevolgd. Appellante heeft haar betoog immers niet onder verwijzing naar 
concrete gevallen toegelicht. 
 Anders dan appellante verder stelt heeft verweerder de door haar aangevoerde persoonlijke 
omstandigheden, te weten haar leeftijd, haar inkomsten en de beperkte mogelijkheden om bij een 
bank een lening af te sluiten, bij de beoordeling betrokken. Deze omstandigheden noopten 
verweerder niet tot toepassing van de hardheidsclausule. Met verweerder is het College van 

oordeel dat deze omstandigheden appellante niet onderscheiden van andere studenten bij wie in 
verband met het volgen van een tweede master op het gebied van gezondheidszorg het 
instellingscollegegeld in rekening wordt gebracht. 
 Het betoog faalt.  
 
2.5. Subsidiair betoogt appellante dat verweerder ondeugdelijk heeft gemotiveerd waarom het 

instellingscollegegeld in haar geval is vastgesteld op een bedrag van € 11.667,-. 
 
2.6. Een door het desbetreffende instellingsbestuur krachtens artikel 7.46, vijfde lid, van de 
WHW, vastgestelde regeling, waarvan de krachtens artikel 7.46, tweede lid, door dat bestuur 
vastgestelde hoogte van het instellingscollegegeld deel uitmaakt, zoals in dit geval het 
Inschrijvingsbesluit, is een algemeen verbindend voorschrift. Ingevolge artikel 8:3, eerste lid, 
aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, kan tegen een besluit inhoudende een 

algemeen verbindend voorschrift geen beroep worden ingesteld. In het kader van het beroep tegen 
een individueel besluit beperkt de rechterlijke toetsing zich tot de vraag of een dergelijk voorschrift 
in strijd is met een hoger wettelijk voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel, of dat toepassing 
ervan in het voorliggende concrete geval kennelijk onredelijk is. Het is aan het regelgevend 
bevoegd gezag, in dit geval het College van Bestuur, om de verschillende belangen die bij het 
nemen van een besluit inhoudende een algemeen verbindende voorschrift betrokken zijn, tegen 
elkaar af te wegen. De rechter heeft daarbij niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk 

gewicht dat aan de betrokken belangen moet worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen 
en heeft ook overigens daarbij terughoudendheid te betrachten. 

 
2.7. Anders dan appellante betoogt, bestaat geen verplichting om bij de vaststelling van het 
instellingscollegegeld een (directe) koppeling aan te brengen tussen de hoogte van het 
instellingscollegegeld en de bekostiging van een opleiding. Niettemin – zo heeft verweerder 

toegelicht – is bij de berekening en vaststelling van het instellingscollegegeld aansluiting gezocht 
bij de rijksbijdrage voor een bekostigde student. Voorts heeft verweerder toegelicht op welke wijze 
de door hem gemaakte berekening van de rijksbijdrage tot stand is gekomen en welke rol het 
onderzoeksdeel daarbij heeft gespeeld. Tevens zijn stukken hierover overgelegd. In het licht van 
deze motivering en hetgeen in 2.6. is overwogen, bestaat geen grond voor het oordeel dat 
verweerder de totstandkoming van het tarief ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het College heeft 
eerder in gelijke zin overwogen in de uitspraak van 9 september 2015 in zaak nr. CBHO 2015/065.  

 Het betoog faalt. 
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2.8 Dat, zoals appellante verder heeft aangevoerd, artikel 2, van het Eerste Protocol van het 

EVRM zich ertegen verzet dat het instellingscollegegeld bij haar in rekening wordt gebracht, kan 
evenmin worden gevolgd. Hierbij neemt het College in aanmerking dat het tarief ziet op een 
tweede studie van appellante in het hoger onderwijs. Voorts betrekt het College bij dit oordeel de 
hiervoor onder 2.7. weergegeven toelichting op het vastgestelde tarief. Vergelijk de uitspraak van 
het College van 5 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/104. 
 Het betoog faalt. 
 

2.9.  De na bezwaar gehandhaafde beslissing van 7 november 2014 kan de rechterlijke toetsing 
doorstaan. Het beroep is ongegrond. 
 
2.10.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3. Beslissing  

 
 Het College,  
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/229 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 13 januari 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden 

Trefwoorden : administratief beroep 
intakegesprek 
internationale scholen 
kenbaar 
lerarenopleiding 

lesbevoegdheid 
Nederlands 
rechtsregel 
schoolvak 
taaltoets 

toelaatbaar 
Toelatingsexamen 

toelatingsvoorwaarde 
voertaal 

Artikelen : WHW: artikel 7.30c 
Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs: artikel 5.1.1 
artikel 5.2  
artikel 5.3  

Wet op het voortgezet onderwijs: artikel 6a  
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 De beroepstermijn van de beslissing van 2 juni 2015 liep op 
14 juli 2015 af, zodat de beslistermijn eindigde op 23 september 
2015. Nu het CBE de beslissing op zijn op 6 juli 2015 ingediende 

administratief beroep op 14 september 2015 aan appellant heeft 
verzonden is binnen de wettelijke beslistermijn van 10 weken op zijn 

administratief beroep beslist. Voorts is door het CBE een voorlopige 
voorzienig getroffen, zodat appellant kon deelnemen aan de 
verplichte startweek van de opleiding. Wat betreft de stelling van 
appellant dat vanuit de opleiding zou zijn gezegd dat hij zich diende 
te wenden tot de Vrije Universiteit, geldt, naar mevrouw Thomassen 

heeft toegelicht, dat appellant naar voren had gebracht dat bij de 
Vrije Universiteit geen taaleis gold en dat hem daarop is uitgelegd 
dat het hem vrij stond bij die universiteit een lerarenopleiding te 
volgen. Niet valt in te zien dat met die mededeling in strijd met 
enige ongeschreven of geschreven rechtsregel is gehandeld door of 
namens het ICLON. 
Het betoog faalt. 

2.4 Appellant betoogt dat het CBE heeft miskend dat hij niet kon 
weten dat voor hem als toelatingsvoorwaarde voor de 
lerarenopleiding VHO in Scheikunde van het ICLON het behalen van 
een taaltoets op niveau 6 gold. Hiertoe stelt appellant dat op de 

website van het ICLON het behalen van een taaltoets op niveau 6 
niet is vermeld. Volgens appellant is het onredelijk om van hem het 

behalen van een taaltoets op dit niveau te eisen, omdat hij stage zal 
gaan lopen bij een internationale school en hij na het behalen van 
de lesbevoegdheid uitsluitend op internationale scholen les wil gaan 
geven. Ook stelt appellant dat andere studenten uit het buitenland 
niet een taaltoets op niveau 6 hebben hoeven te behalen, maar op 
niveau 4.  
2.4.1 Ter zitting is namens het CBE en door mevrouw Thomassen 

toegelicht dat van studenten die les willen geven op het voortgezet 
onderwijs in artikel 5.3 van de OER wordt vereist dat zij het 
Nederlands voldoende beheersen, omdat in artikel 6a van de Wet op 
het voortgezet onderwijs is bepaald dat het onderwijs wordt 
gegeven in het Nederlands. Verder is uiteengezet dat de vraag of 
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studenten die willen worden toegelaten tot de lerarenopleiding aan 

het ICLON het Nederlands voldoende beheersen blijkt uit het bezit 
van een diploma van het voortgezet onderwijs in Nederland of door 
het behalen van een Nederlandse taaltoets. Die toets vindt plaats 
door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden-
gevorderd (hierna: “TUL-gevorderd”) van het Academisch 
Talencentrum van de Universiteit Leiden. Uitgelegd is dat de 
taaltoets op niveau 6 hetzelfde is als de toets “TUL-gevorderd” en 

dat met ingang van het studiejaar 2015-2016 voor de aanduiding 
van de taaltoets op niveau 6 de aanduiding “TUL-gevorderd” wordt 
gebruikt.  
Nu voorafgaand aan de start van de opleiding op de website van het 
ICLON was vermeld dat studenten toelaatbaar zijn, indien zij een 
goede beheersing van de Nederlandse taal hebben en dat dit wordt 

getoetst door middel van het “TUL-gevorderd” wist appellant of kon 
hij in elk geval weten dat hij die toets, die overeenkomt met de 
taaltoets op niveau 6, diende te behalen alvorens hij zou worden 
toegelaten tot de lerarenopleiding. Ook is door mevrouw Thomassen 

onweersproken gesteld dat meermalen uitgebreid met appellant is 
gesproken over de vereiste taaltoets, het niveau daarvan en de 
benodigde voorbereidingstijd voor het behalen van die toets tijdens 

een intakegesprek in april 2015. Gelet hierop kan appellant dan ook 
niet worden gevolgd in zijn standpunt dat voor hem niet kenbaar 
was dat hij een toets gelijkwaardig aan het niveau 6 diende te 
behalen als toelatingsvoorwaarde voor de lerarenopleiding aan het 
ICLON. Het College is verder van oordeel dat die voorwaarde niet 
onredelijk en onbegrijpelijk is, nu voor het geven van onderwijs in 
het voortgezet onderwijs het noodzakelijk is dat leraren de 

Nederlandse taal goed beheersen om gesprekken met leerlingen, 
ouders en andere docenten te kunnen voeren. Dat appellant, naar 
hij stelt, stage zal lopen bij een internationale school en ook na zijn 
afstuderen van plan is om uitsluitend op internationale scholen les te 
gaan geven, leidt niet tot een ander oordeel. Het behalen van het 
diploma geeft lesbevoegdheid in het Nederlands voortgezet 

onderwijs en daaraan is inherent dat docenten de Nederlandse taal 
op een bepaald niveau beheersen. Daarom gelden voor het 
verkrijgen van de Nederlandse lesbevoegdheid wettelijke vereisten, 
waaronder een goede beheersing van de Nederlandse taal. Dit 
vereiste geldt ook voor docenten die les geven op internationale 
scholen in Nederland.  
Tenslotte heeft mevrouw Thomassen ter zitting gesteld dat in ieder 

geval vanaf dit studiejaar iedere student die niet in het bezit is van 
een in Nederland behaald diploma van het voortgezet onderwijs de 
“TUL-gevorderd”, zijnde de taaltoets op niveau 6, dient te behalen. 
Appellant kan daarom evenmin worden gevolgd in zijn niet met 
nader bewijs onderbouwde stelling dat er studenten zijn die niet uit 
Nederland komen die niet de taaltoets op niveau 6, maar op niveau 
4 als toelatingsvoorwaarde hebben gedaan.  

Het betoog faalt. 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Leiden (hierna: het CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 2 juni 2015 heeft de Bestuursraad van het ICLON appellant 

voorwaardelijk toegelaten tot de lerarenopleiding leraar VHO in scheikunde en het World Teacher 
Programme bij het ICLON onder de voorwaarde dat hij een taaltoets op niveau 6 behaalt met een 
7,5 voor het onderdeel spreekvaardigheid. 
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 Bij beslissing, verzonden op 14 september 2015, heeft het CBE het daartegen door 
appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 
13 oktober 2015, beroep ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 december 2015 waar appellant en het 
CBE, vertegenwoordigd door mr. M.A.C. de Boer, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Tevens 
was aanwezig drs. J.M.H. Thomassen, opleidingsdirecteur lerarenopleiding ICLON.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.30c van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 

gelden voor de inschrijving voor een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs tot leraar 
voor de periode van voorbereidend hoger onderwijs als toelatingseisen dat: 
a. aan de betrokkene de graad Master, bedoeld in artikel 7.10a, is verleend, en 

b. de betrokkene voldoet aan de door het instellingsbestuur te stellen eisen. 
 
 Ingevolge artikel 5.2 van de Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs (hierna: de OER) worden onverminderd hetgeen in artikel 5.1.1 is 
bepaald ten aanzien van de capaciteit degenen tot de opleiding toegelaten: 
- aan wie de graad Master en Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in de 
discipline waartoe het schoolvak behoort is verleend, of aan wie de graad Bachelor en Master van 

een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs in een aan het schoolvak verwante discipline is 
verleend en kan aantonen te voldoen aan de eisen die voor het aanverwante schoolvak zijn 
vastgesteld, waarbij ten minste 180 studiepunten in het Bachelor en Mastertraject op het schoolvak 
waren gericht of 
- kandidaten die de, in bovenstaande paragraaf genoemde, masteropleiding nog niet hebben 
afgerond worden toegelaten als zij een verklaring van de studieadviseur kunnen overleggen waarin 

staat aangegeven dat de kandidaat de masteropleiding naar verwachting bij aanvang van de 
lerarenopleiding zal hebben afgerond. Deze kandidaten kunnen pas het afsluitend examen van de 
lerarenmaster afleggen als zij bewijs kunnen overleggen dat zij de vakmaster hebben behaald en 
- die naar het oordeel van de ICLON-Bestuursraad voldoende kennis van de voertaal van de 
opleiding hebben. 
 
2.3 Appellant betoogt dat hij tijdig administratief beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van 

de Bestuursraad van 2 juni 2015, maar dat dit beroep te laat is behandeld door het CBE om nog 
deel te kunnen nemen aan de lerarenopleiding VHO in Scheikunde per 1 september 2015. Ook stelt 
appellant dat namens het ICLON tegen hem is gezegd dat hij zich diende te wenden tot de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 
 
2.3.1 De beroepstermijn van de beslissing van 2 juni 2015 liep op 14 juli 2015 af, zodat de 
beslistermijn eindigde op 23 september 2015. Nu het CBE de beslissing op zijn op 6 juli 2015 

ingediende administratief beroep op 14 september 2015 aan appellant heeft verzonden is binnen 
de wettelijke beslistermijn van 10 weken op zijn administratief beroep beslist. Voorts is door het 

CBE een voorlopige voorzienig getroffen, zodat appellant kon deelnemen aan de verplichte 
startweek van de opleiding. Wat betreft de stelling van appellant dat vanuit de opleiding zou zijn 
gezegd dat hij zich diende te wenden tot de Vrije Universiteit, geldt, naar mevrouw Thomassen 
heeft toegelicht, dat appellant naar voren had gebracht dat bij de Vrije Universiteit geen taaleis 

gold en dat hem daarop is uitgelegd dat het hem vrij stond bij die universiteit een lerarenopleiding 
te volgen. Niet valt in te zien dat met die mededeling in strijd met enige ongeschreven of 
geschreven rechtsregel is gehandeld door of namens het ICLON. 
  Het betoog faalt. 
 
2.4 Appellant betoogt dat het CBE heeft miskend dat hij niet kon weten dat voor hem als 
toelatingsvoorwaarde voor de lerarenopleiding VHO in Scheikunde van het ICLON het behalen van 

een taaltoets op niveau 6 gold. Hiertoe stelt appellant dat op de website van het ICLON het behalen 
van een taaltoets op niveau 6 niet is vermeld. Volgens appellant is het onredelijk om van hem het 
behalen van een taaltoets op dit niveau te eisen, omdat hij stage zal gaan lopen bij een 
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internationale school en hij na het behalen van de lesbevoegdheid uitsluitend op internationale 

scholen les wil gaan geven. Ook stelt appellant dat andere studenten uit het buitenland niet een 
taaltoets op niveau 6 hebben hoeven te behalen, maar op niveau 4.  
 
2.4.1 Ter zitting is namens het CBE en door mevrouw Thomassen toegelicht dat van studenten 
die les willen geven op het voortgezet onderwijs in artikel 5.3 van de OER wordt vereist dat zij het 
Nederlands voldoende beheersen, omdat in artikel 6a van de Wet op het voortgezet onderwijs is 
bepaald dat het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Verder is uiteengezet dat de vraag of 

studenten die willen worden toegelaten tot de lerarenopleiding aan het ICLON het Nederlands 
voldoende beheersen blijkt uit het bezit van een diploma van het voortgezet onderwijs in Nederland 
of door het behalen van een Nederlandse taaltoets. Die toets vindt plaats door middel van het 
Toelatingsexamen Universiteit Leiden-gevorderd (hierna: “TUL-gevorderd”) van het Academisch 
Talencentrum van de Universiteit Leiden. Uitgelegd is dat de taaltoets op niveau 6 hetzelfde is als 
de toets “TUL-gevorderd” en dat met ingang van het studiejaar 2015-2016 voor de aanduiding van 

de taaltoets op niveau 6 de aanduiding “TUL-gevorderd” wordt gebruikt.  
 Nu voorafgaand aan de start van de opleiding op de website van het ICLON was vermeld 
dat studenten toelaatbaar zijn, indien zij een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben en 
dat dit wordt getoetst door middel van het “TUL-gevorderd” wist appellant of kon hij in elk geval 

weten dat hij die toets, die overeenkomt met de taaltoets op niveau 6, diende te behalen alvorens 
hij zou worden toegelaten tot de lerarenopleiding. Ook is door mevrouw Thomassen onweersproken 
gesteld dat meermalen uitgebreid met appellant is gesproken over de vereiste taaltoets, het niveau 

daarvan en de benodigde voorbereidingstijd voor het behalen van die toets tijdens een 
intakegesprek in april 2015. Gelet hierop kan appellant dan ook niet worden gevolgd in zijn 
standpunt dat voor hem niet kenbaar was dat hij een toets gelijkwaardig aan het niveau 6 diende 
te behalen als toelatingsvoorwaarde voor de lerarenopleiding aan het ICLON. Het College is verder 
van oordeel dat die voorwaarde niet onredelijk en onbegrijpelijk is, nu voor het geven van 
onderwijs in het voortgezet onderwijs het noodzakelijk is dat leraren de Nederlandse taal goed 
beheersen om gesprekken met leerlingen, ouders en andere docenten te kunnen voeren. Dat 

appellant, naar hij stelt, stage zal lopen bij een internationale school en ook na zijn afstuderen van 
plan is om uitsluitend op internationale scholen les te gaan geven, leidt niet tot een ander oordeel. 
Het behalen van het diploma geeft lesbevoegdheid in het Nederlands voortgezet onderwijs en 
daaraan is inherent dat docenten de Nederlandse taal op een bepaald niveau beheersen. Daarom 
gelden voor het verkrijgen van de Nederlandse lesbevoegdheid wettelijke vereisten, waaronder een 
goede beheersing van de Nederlandse taal. Dit vereiste geldt ook voor docenten die les geven op 

internationale scholen in Nederland.  
  Tenslotte heeft mevrouw Thomassen ter zitting gesteld dat in ieder geval vanaf dit 
studiejaar iedere student die niet in het bezit is van een in Nederland behaald diploma van het 
voortgezet onderwijs de “TUL-gevorderd”, zijnde de taaltoets op niveau 6, dient te behalen. 
Appellant kan daarom evenmin worden gevolgd in zijn niet met nader bewijs onderbouwde stelling 
dat er studenten zijn die niet uit Nederland komen die niet de taaltoets op niveau 6, maar op 
niveau 4 als toelatingsvoorwaarde hebben gedaan.  

 Het betoog faalt. 
 
2.5  Het beroep is ongegrond.  
 
2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/231 

Rechter(s) : mr. Scholten-Hinloopen  

Datum uitspraak : 23 mei 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : administratief beroep 
beoordeling 
beperking 
bezwaar 
bezwaarprocedure 

bijzondere omstandigheden 
herkansing 
klacht 
niet ontvankelijk 
Osiris 

rechtsgevolgen 
resultaat 

studentenvolgsysteem 
studiebegeleiding 
studievoortgang 
tentamenresultaat 
termijn [van 30 werkdagen] 
termijn  [6 weken] 
termijnoverschrijding 

verschoonbaar 
Artikelen : WHW: artikel 7.59a lid 4 

Awb: artikel 8:72  
OER: artikel 10.1.3.h.5  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt allereerst vast dat artikel 10.1.3.h.5 van de 
OER voorschrijft dat studenten, kennelijk voorafgaand aan een 

eventuele administratieve beroepsprocedure tegen het resultaat van 
een tentamen bezwaar maken bij de examencommissie. De WHW 
biedt voor een bezwaarprocedure voorafgaand aan een 
administratief beroep-procedure echter geen grondslag en een 
dergelijke extra procedure werkt voor studenten vertragend. Dit 

betekent dat verweerder voorbij had moeten gaan aan de beslissing 
van de examencommissie van 29 mei 2015 en het op 26 april 2015 
gemaakte bezwaar als administratief beroep in behandeling had 
moeten nemen. Reeds hierom is het beroep gegrond en dient de 
bestreden beslissing te worden vernietigd. Het College zal 
vervolgens onderzoeken of er aanleiding bestaat om met toepassing 
van artikel 8:72 van de Awb de rechtsgevolgen van de vernietigde 

beslissing in stand te laten.  
2.5. Het College stelt vast, hetgeen ook niet in geschil is, dat het 
door appellant gemaakte bezwaar buiten de voor het instellen van 
administratief beroep geldende  termijn is ingediend. Het geschil 

spitst zich toe op de vraag of verweerder de overschrijding van deze 
termijn terecht niet verschoonbaar heeft geacht.  

Uit het nadere stuk van verweerder kan worden afgeleid dat in Osiris 
geen rechtsmiddelenvoorlichting is opgenomen op grond waarvan 
appellant ervan op de hoogte had kunnen zijn dat hij tegen de 
invoering van “NA” in Osiris binnen een termijn van zes weken na de 
mutatiedatum administratief beroep kon instellen en waarin was 
aangegeven dat een termijnoverschrijding tot niet-ontvankelijkheid 
kan leiden. Weliswaar heeft verweerder verwezen naar het bepaalde 

in artikel 10.1.3.h.5. van de OER dat tegen een beoordeling in 
bezwaar kan worden gegaan na het bekend worden van het 
tentamenresultaat, maar deze verwijzing is in dit geval onvoldoende 
om aan te nemen dat appellant kan worden verweten niet eerder 
tegen de mutatie in Osiris te zijn opgekomen. Daarbij neemt het 
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College in aanmerking dat appellant, omdat geen cijfer was 

ingevoerd en de betrokken docent was vertrokken van de opleiding, 
ervan is uitgegaan dat het door hem bij de herkansing ingeleverde 
werkstuk in het geheel niet was beoordeeld, dat appellant en zijn 
vader, door verweerder niet betwist, na de invoering van de 
beoordeling in Osiris contact met de opleiding hebben gehouden, 
kennelijk zonder dat de opleiding hen daarbij op voormelde termijn 
heeft gewezen, en dat op het moment waarop de uitnodiging voor 

een gesprek met de directeur van het instituut over de 
studievoortgang en studiebegeleiding van appellant is gedaan de 
termijn voor administratief beroep van zes weken nog niet was 
verstreken. In dit geval acht het College dan ook bijzondere 
omstandigheden aanwezig, die het oordeel rechtvaardigen dat 
appellant de termijnoverschrijding redelijkerwijs niet kan worden 

verweten. Verweerder heeft de termijnoverschrijding dan ook ten 
onrechte niet verschoonbaar geacht.  
Voor zover verweerder in het nadere stuk nog heeft gesteld dat door 
appellant geen werkstuk is ingeleverd, gaat het College hieraan in 

de thans aanhangige procedure voorbij, nu dit niet ten grondslag ligt 
aan de bestreden beslissing. Dit kan aan de orde komen bij het 
opnieuw beslissen op het administratief beroep. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Op 17 februari 2015 is in het elektronisch studentenvolgsysteem Osiris "NA" als resultaat 
van de toets van de door appellant gevolgde cursus SMBPRJ28R1 (hierna: het project) ingevoerd. 

 
 Bij beslissing van 29 mei 2015 heeft de voorzitter van de examencommissie namens de 
examencommissie het daartegen door appellant gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Bij beslissing van 9 september 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 december 2015, waar appellant, 
bijgestaan door zijn vader, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.H. Trimpe, secretaris van 
verweerder, zijn verschenen. Voorts is verschenen mr. E.E. van Herwijnen, voorzitter van de 

examencommissie. 
  

 Op verzoek van het College heeft verweerder na heropening van het onderzoek een nader 
stuk ingediend, waarna het onderzoek is gesloten. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge artikel 7.59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna : de WHW) bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of 
bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 zes weken. 
 Ingevolge artikel 10.1.3.h.5 van de toepasselijke Onderwijs-en examenregeling (hierna: de 
OER) heeft de student na het officieel bekend worden van de tentamenresultaten de gelegenheid 
om binnen 30 werkdagen bezwaar aan te tekenen tegen de beoordeling.  

 
2.2. Bij de bestreden beslissing heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat de  
examencommissie het bezwaar van appellant terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat dit 
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eerst op 26 april 2015 en derhalve buiten de in artikel 10.1.3.h.5 van de OER vermelde termijn van 

30 werkdagen is ingediend. Volgens verweerder is met het invoeren van de afkorting “NA” , welke 
staat voor “Niet Afgerond”, in Osiris op de mutatiedatum 17 februari 2015 de beoordeling van het 
project officieel bekend geworden als bedoeld in artikel 10.1.3.h.5 van de OER en is de termijn om 
daartegen bezwaar te maken, aangevangen. Hetgeen appellant heeft aangevoerd, is volgens 
verweerder geen geldige verontschuldiging van de termijnoverschrijding. 
 
2.3. Appellant betoogt dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Hiertoe voert hij 

samengevat aan dat hij bij de herkansing van het project in februari 2015 een door hem aangepast 
werkstuk heeft ingeleverd, maar dat hij voor dit werkstuk nooit een beoordeling heeft ontvangen. 
Verder voert hij aan dat hij studeert met een beperking, waarvoor hij studiebegeleiding vanuit het 
bureau Studentzaken krijgt en dat hij over de voortgang van het project nog in gesprek was met 
de studentendecaan en de coördinator studentzaken. Hij ging ervan uit dat er geen beoordeling van 
het door hem ingeleverde werkstuk had plaatsgevonden en wijst er daarbij op dat de betrokken 

docent, mevrouw Stanisic, inmiddels was vertrokken van de opleiding. Volgens appellant was het 
gesprek daarover nog in volle gang. Appellant heeft in dit verband een uitnodiging overgelegd aan 
zijn vader van de directeur van het instituut van 25 maart 2015 voor een gesprek over de 
studievoortgang en studiebegeleiding van appellant. Appellant stelt dat dit gesprek ook heeft 

plaatsgevonden en dat hem toen is geadviseerd om over de gang van zaken bij de beoordeling van 
het project een klacht in te dienen, welk advies hij heeft opgevolgd.  
 

2.4. Het College stelt allereerst vast dat artikel 10.1.3.h.5 van de OER voorschrijft dat 
studenten, kennelijk voorafgaand aan een eventuele administratieve beroepsprocedure tegen het 
resultaat van een tentamen bezwaar maken bij de examencommissie. De WHW biedt voor een 
bezwaarprocedure voorafgaand aan een administratief beroep-procedure echter geen grondslag en 
een dergelijke extra procedure werkt voor studenten vertragend. Dit betekent dat verweerder 
voorbij had moeten gaan aan de beslissing van de examencommissie van 29 mei 2015 en het op 
26 april 2015 gemaakte bezwaar als administratief beroep in behandeling had moeten nemen. 

Reeds hierom is het beroep gegrond en dient de bestreden beslissing te worden vernietigd. Het 
College zal vervolgens onderzoeken of er aanleiding bestaat om met toepassing van artikel 8:72 
van de Awb de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing in stand te laten.  
 
2.5. Het College stelt vast, hetgeen ook niet in geschil is, dat het door appellant gemaakte 
bezwaar buiten de voor het instellen van administratief beroep geldende  termijn is ingediend. Het 

geschil spitst zich toe op de vraag of verweerder de overschrijding van deze termijn terecht niet 
verschoonbaar heeft geacht.  
Uit het nadere stuk van verweerder kan worden afgeleid dat in Osiris geen 
rechtsmiddelenvoorlichting is opgenomen op grond waarvan appellant ervan op de hoogte had 
kunnen zijn dat hij tegen de invoering van “NA” in Osiris binnen een termijn van zes weken na de 
mutatiedatum administratief beroep kon instellen en waarin was aangegeven dat een 
termijnoverschrijding tot niet-ontvankelijkheid kan leiden. Weliswaar heeft verweerder verwezen 

naar het bepaalde in artikel 10.1.3.h.5. van de OER dat tegen een beoordeling in bezwaar kan 
worden gegaan na het bekend worden van het tentamenresultaat, maar deze verwijzing is in dit 
geval onvoldoende om aan te nemen dat appellant kan worden verweten niet eerder tegen de 
mutatie in Osiris te zijn opgekomen. Daarbij neemt het College in aanmerking dat appellant, omdat 
geen cijfer was ingevoerd en de betrokken docent was vertrokken van de opleiding, ervan is 
uitgegaan dat het door hem bij de herkansing ingeleverde werkstuk in het geheel niet was 
beoordeeld, dat appellant en zijn vader, door verweerder niet betwist, na de invoering van de 

beoordeling in Osiris contact met de opleiding hebben gehouden, kennelijk zonder dat de opleiding 
hen daarbij op voormelde termijn heeft gewezen, en dat op het moment waarop de uitnodiging 

voor een gesprek met de directeur van het instituut over de studievoortgang en studiebegeleiding 
van appellant is gedaan de termijn voor administratief beroep van zes weken nog niet was 
verstreken. In dit geval acht het College dan ook bijzondere omstandigheden aanwezig, die het 
oordeel rechtvaardigen dat appellant de termijnoverschrijding redelijkerwijs niet kan worden 

verweten. Verweerder heeft de termijnoverschrijding dan ook ten onrechte niet verschoonbaar 
geacht.  
 Voor zover verweerder in het nadere stuk nog heeft gesteld dat door appellant geen 
werkstuk is ingeleverd, gaat het College hieraan in de thans aanhangige procedure voorbij, nu dit 
niet ten grondslag ligt aan de bestreden beslissing. Dit kan aan de orde komen bij het opnieuw 
beslissen op het administratief beroep. 
 

2.6. Uit het vorenoverwogene volgt dat voor het instandlaten van de rechtsgevolgen van de 
bestreden beslissing geen aanleiding bestaat en dat ook de beslissing van 29 mei 2015 van de 
examencommissie voor vernietiging in aanmerking komt. 
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2.7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.  
  
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool Rotterdam van 9 september 2015; 
 III. verklaart het door appellant tegen de beslissing van de examencommissie van 29 
  mei 2015 ingestelde administratief beroep gegrond; 

 IV. vernietigt die beslissing van de examencommissie; 
 V. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam 
  aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/232 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Scholten-Hinloopen en Streefkerk 

Datum uitspraak : 29 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : aangifte 
berisping 
bronvermelding 
concept-verslag 
disproportioneel 

fraude 
ongeldigverklaring 
persoonlijke omstandigheden 
plagiaat 
plagiaatdetectieprogramma 

sanctie 
uitgesloten 

uitsluiting 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b 
Reglement tentaminering en examinering: artikel 11.10 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.Voor zover appellant in beroep bij het College betoogt dat geen 

sprake is van plagiaat, omdat het slechts een concept-verslag 
betrof, faalt dit betoog. Daartoe wordt overwogen dat vaststaat dat 
appellant een verslag heeft ingeleverd dat voor 75% letterlijk is 
overgenomen uit een verslag met hetzelfde onderwerp van een 
medestudent. Door het verslag te laten doorgaan voor eigen werk 
heeft appellant plagiaat als bedoeld in artikel 11.10, derde lid, 

aanhef en onder a en f, van het Reglement gepleegd. 
2.4. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte heeft overwogen 

dat de opgelegde sanctie niet disproportioneel is. Hij voert daartoe 
aan dat hij als gevolg van de sanctie niet kan deelnemen aan de 
tentamens van blok 1 van het studiejaar 2015-2016. Nu het 
beweerde plagiaat reeds eind maart is ontdekt, had de 
examencommissie de sanctie uiterlijk op 1 mei 2015 moeten laten 

ingaan en niet op 1 juni 2015, zodat hij die tentamens nog had 
kunnen maken, aldus appellant.  
2.4.1. Het College is van oordeel dat verweerder zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat de aan appellant opgelegde sanctie niet 
disproportioneel is. Het College neemt daarbij in aanmerking dat 
appellant een substantieel deel van zijn verslag heeft overgenomen 
van een medestudent. Voorts neemt het College daarbij in 

aanmerking dat de opgelegde sanctie, een uitsluiting voor de duur 
van twee studieblokken, in overeenstemming is met het Reglement 
en dat het Reglement in overeenstemming is met artikel 7.12b, 
tweede lid, van de WHW. De overige door appellant aangevoerde 

omstandigheden leiden, gelet op de ernst van het plagiaat, evenmin 
tot het oordeel dat de opgelegde sanctie disproportioneel dan wel 

anderszins niet passend zou zijn.  
Het betoog faalt 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, 
verweerder. 
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1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 15 juni 2015 heeft de examencommissie Instituut voor Financieel 
Management de door appellant gemaakte opdracht voor het vak FBEEICT8033 ongeldig verklaard 
en hem met ingang van 1 juni 2015 voor de duur van zes maanden uitgesloten van deelname aan 
alle tentamens, examens en andere vormen van toetsing van de opleiding.  
  
 Bij beslissing van 16 oktober 2015 heeft verweerder het door appellant ingestelde 

administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 februari 2016, waar verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. L.M. Petersen, is verschenen. Namens de examencommissie is mr. 
J.A.M. Lemans verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) kan de examencommissie, indien een student of 
extraneus fraudeert, betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te 
wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen 
termijn van ten hoogste een jaar.  
 Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de 
taken en bevoegdheden, bedoeld in het tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband 
kan nemen.  

 
 Ingevolge artikel 11.10, eerste lid, van het Reglement tentaminering en examinering wordt 
onder fraude en plagiaat verstaan het handelen of nalaten van een student waardoor een juist 
oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.  
 Ingevolge derde lid, aanhef en onder a en f, wordt onder plagiaat in ieder geval verstaan 
het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens, ideeën, beeldmateriaal, 

prototypen en dergelijke, zonder volledige en correcte bronvermelding en het overnemen van werk 
van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk.  
 Ingevolge artikel 11.12, tweede lid, aanhef en onder b, wordt plagiaat door de 
examencommissie als volgt bestraft: bij gedragingen zoals omschreven in artikel 11.10, derde lid, 
waarbij het hele werkstuk dan wel aanzienlijke delen daarvan, inclusief het als eigen werk 
gepresenteerde onderzoek, afkomstig is van bestaand materiaal en elders gepubliceerd onderzoek 
dan wel literatuur, volgt ongeldigverklaring van het ingeleverde werkstuk, een berisping en 

volledige uitsluiting van deelname aan alle tentamens, examens of andere vormen van toetsing 
voor een periode van zes maanden.  
 
2.2. De examencommissie heeft aan de beslissing van 15 juni 2015 ten grondslag gelegd dat 
appellant plagiaat heeft gepleegd bij het maken van een zogeheten  
ITL-verslag in het kader van het vak FBEEICT8033. De examencommissie heeft daartoe overwogen 
dat het van docent Looman een aangifte heeft ontvangen. Hierin is vermeld dat Looman met 

behulp van het plagiaatdetectieprogramma Ephorus heeft geconstateerd dat het ITL-verslag voor 
75% letterlijk is overgenomen uit een verslag met hetzelfde onderwerp van een medestudent. 

Voorts is van het resterende gedeelte van het verslag geen enkele bron vermeld. De omstandigheid 
dat het een concept-verslag betreft, doet hieraan niet af nu het verslag is ingeleverd en de 
beoordelende docent er van uit mag gaan dat het verslag voldoet aan de hieraan te stellen eisen, 
aldus de examencommissie.  

 Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie gehandhaafd en daarbij 
overwogen dat de opgelegde sanctie niet disproportioneel is. In dat verband heeft verweerder van 
belang geacht dat de door appellant naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden plagiaat 
niet rechtvaardigen. Verweerder heeft voorts van belang geacht dat aan appellant een voorlopige 
voorziening was toegewezen inhoudende dat hij hangende het beroep in de gelegenheid is gesteld 
deel te nemen aan tentamens, examens en andere vormen van toetsing van de opleiding. 
Verweerder heeft verder van belang geacht dat de opgelegde sanctie in overeenstemming is met 

het Reglement. 
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2.3. Voor zover appellant in beroep bij het College betoogt dat geen sprake is van plagiaat, 

omdat het slechts een concept-verslag betrof, faalt dit betoog. Daartoe wordt overwogen dat 
vaststaat dat appellant een verslag heeft ingeleverd dat voor 75% letterlijk is overgenomen uit een 
verslag met hetzelfde onderwerp van een medestudent. Door het verslag te laten doorgaan voor 
eigen werk heeft appellant plagiaat als bedoeld in artikel 11.10, derde lid, aanhef en onder a en f, 
van het Reglement gepleegd. 
 
2.4. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte heeft overwogen dat de opgelegde sanctie 

niet disproportioneel is. Hij voert daartoe aan dat hij als gevolg van de sanctie niet kan deelnemen 
aan de tentamens van blok 1 van het studiejaar 2015-2016. Nu het beweerde plagiaat reeds eind 
maart is ontdekt, had de examencommissie de sanctie uiterlijk op 1 mei 2015 moeten laten ingaan 
en niet op 1 juni 2015, zodat hij die tentamens nog had kunnen maken, aldus appellant.   
 
2.4.1. Het College is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de 

aan appellant opgelegde sanctie niet disproportioneel is. Het College neemt daarbij in aanmerking 
dat appellant een substantieel deel van zijn verslag heeft overgenomen van een medestudent. 
Voorts neemt het College daarbij in aanmerking dat de opgelegde sanctie, een uitsluiting voor de 
duur van twee studieblokken, in overeenstemming is met het Reglement en dat het Reglement in 

overeenstemming is met artikel 7.12b, tweede lid, van de WHW. De overige door appellant 
aangevoerde omstandigheden leiden, gelet op de ernst van het plagiaat, evenmin tot het oordeel 
dat de opgelegde sanctie disproportioneel dan wel anderszins niet passend zou zijn.  

 Het betoog faalt.  
 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
 
2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  117 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/233 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 8 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE NHTV 

Trefwoorden : afstudeerzitting 
ambassade 
buitenland 
communicatiemiddelen 
niet gerechtvaardigde verschillen 

Onderwijs- en Examenregeling 
onderwijsinstelling 
onregelmatigheden 
persoonlijke belangen 
samenwerkingsverband 

stage 
tentamens 

terughoudende toets 
video conference 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b 
WHW: artikel 7.13 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Hetgeen appellant heeft aangevoerd biedt geen grond voor het 

oordeel dat sprake is van niet gerechtvaardigde verschillen in 
behandeling tussen hem en andere studenten aan wie wel de 
mogelijkheid van een afstudeerzitting in het buitenland wordt 
geboden. De examencommissie heeft gezien het belang dat is 
gemoeid met een deugdelijke examinering in redelijkheid kunnen 
vasthouden aan de kwaliteitseisen waarmee een in het buitenland te 

houden afstudeerzitting volgens haar moet zijn omkleed. De 
belangen van appellant om daarvan in zijn geval af te wijken zijn 

onderkend maar de examencommissie heeft daarin geen aanleiding 
hoeven zien medewerking te verlenen aan de door appellant 
voorgestelde wijze van examinering tijden de afstudeerzitting. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
het college van beroep voor de examens van de NHTV Breda, verweerder (hierna ook: CBE) 
 
Procesverloop  
 

Bij beslissing van 5 juni 2015 heeft de examencommissie NHTV Academie voor Hotel en Facility 
Management aan appellant meegedeeld dat zijn verzoek om zijn afstudeerzitting (slotassessment-4 
NHTV) in Rio de Janeiro te houden is afgewezen. 
 

Bij brief van 3 juli 2015 is namens appellant tegen deze beslissing administratief beroep ingesteld 
bij verweerder.  

 
Bij beslissing van 9 september 2015 heeft verweerder het beroep tegen de beslissing van 5 juni 
2015 ongegrond verklaard.  
 
Bij brief van 18 oktober 2015 is namens appellant tegen deze beslissing bij het College beroep 
ingesteld.  
 

Op 18 november 2015 is een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft het beroep behandeld op 15 februari 2016. Appellant heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn vader. Verweerder werd vertegenwoordigd door mr. C.P.J.M van de 
Ven, advocaat, P. Staal en J. van Hoek, beiden werkzaam bij de NHTV. 
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2.  Overwegingen  
 
2.1. Ingevolge artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) is de examencommissie verantwoordelijk voor de vaststelling of een student voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in de onderwijs- en examenregeling ten aanzien van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn voor de toekenning door de onderwijsinstelling van een graad en moet 
zij de kwaliteit en de organisatie van de procedures rondom tentamens en examens borgen. 

Ingevolge artikel 7.13 van de WHW dient, voor zover hier van belang, in de OER te worden 
vastgelegd op welke wijze tentamens dienen te worden afgelegd. 
De inrichting van de door appellant gevolgde opleiding is vastgelegd in de studiegids 2013-2014 die 
feitelijk de regels uit de OER bevat. 
 
2.2. Appellant is in januari 2014 voor een stage in het kader van zijn bacheloropleiding 

International Real Estate & Facility aan de NHTV Academie voor Hotel en Facility Management 
vertrokken naar Rio de Janeiro. Na afronding van deze stage in juli 2014 is hij in Brazilië gebleven 
om te werken. Vanuit Rio de Janeiro heeft hij de examencommissie gemotiveerd verzocht zijn 
afstudeerzitting daar te houden. Hij heeft bij zijn verzoek (impliciet) erkend dat hij zich realiseert 

dat de Onderwijs- en Examenregeling (hierna: de OER) geen directe basis biedt voor zijn verzoek, 
maar moderne communicatiemiddelen maken het volgens hem mogelijk om via een video 
conference een afstudeerzitting te beleggen. Appellant heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn 

persoonlijke belangen zwaarder dienen te wegen dan de belangen van de examencommissie. Hij 
heeft in dit verband aangevoerd dat hij al enige tijd in Brazilië werkt, maar dat hij (waarschijnlijk) 
zijn werk verliest als hij het land verlaat, terwijl het voor hem lastig wordt opnieuw een visum te 
verkrijgen om naar Brazilië te reizen als hij voor zijn afstudeerzitting naar Nederland zou moeten 
komen. Hij heeft bij het verzoek meegedeeld bereid te zijn mee te denken over de technische 
realisering van de zitting en over eventuele garanties om onregelmatigheden bij de zitting te 
voorkomen. 

 
2.3.  Verweerder heeft de afwijzing van het verzoek van appellant door de examencommissie in 
stand gelaten. Verweerder heeft erop gewezen dat de examencommissie studenten aan opleidingen 
als die van appellant steeds vaker de mogelijkheid biedt een afstudeerzitting te houden in het 
buitenland. De zittingen worden in dergelijke gevallen gehouden bij onderwijsinstellingen in het 
buitenland waar inhoudelijke samenwerkingsverbanden mee worden onderhouden, zodat de 

kwaliteit van de tentaminering kan worden verzekerd. De OER van de opleiding voorziet echter niet 
in tentaminering op deze wijze. Bovendien is er – nog – geen samenwerkingsverband met een 
onderwijsinstelling in Brazilië zodat het ook om die reden niet mogelijk is aan het verzoek van 
appellant tegemoet te komen. Het aanwijzen van bijvoorbeeld ambassadepersoneel om toezicht te 
houden op het verloop van de afstudeerzitting, zoals door appellant voorgesteld, acht verweerder 
in navolging van de examencommissie niet wenselijk omdat de verlangde kwaliteit als hiervoor 
bedoeld dan niet is verzekerd. 

 
2.4.  Tussen partijen is niet in geschil dat de WHW en de OER van de opleiding van appellant niet 
expliciet de mogelijkheid bieden een afstudeerzitting op de wijze als door appellant voorgesteld te 
houden in het buitenland.  
 
2.5. Dat betekent dat de examencommissie, mede gelet op de hiervoor weergegeven taak en 
verantwoordelijkheid die haar in dezen in de WHW is toebedeeld, bij de beoordeling van een 

dergelijk verzoek een grote mate van vrijheid heeft om daarop al dan niet positief te beslissen. Dit 
brengt evenzeer mee dat het College een daarbij passende terughoudende toets moet aanleggen 

bij de beoordeling van de bestreden beslissing.  
 
2.6. Hetgeen appellant heeft aangevoerd biedt geen grond voor het oordeel dat sprake is van 
niet gerechtvaardigde verschillen in behandeling tussen hem en andere studenten aan wie wel de 

mogelijkheid van een afstudeerzitting in het buitenland wordt geboden. De examencommissie heeft 
gezien het belang dat is gemoeid met een deugdelijke examinering in redelijkheid kunnen 
vasthouden aan de kwaliteitseisen waarmee een in het buitenland te houden afstudeerzitting 
volgens haar moet zijn omkleed. De belangen van appellant om daarvan in zijn geval af te wijken 
zijn onderkend maar de examencommissie heeft daarin geen aanleiding hoeven zien medewerking 
te verlenen aan de door appellant voorgestelde wijze van examinering tijden de afstudeerzitting. 
 

2.7.  Gelet op het voorgaande kan de door het CBE gehandhaafde beslissing van de 
examencommissie van  
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5 juni 2015 de hiervoor beschreven beperkte rechterlijke toetsing doorstaan, zodat het beroep 

ongegrond zal worden verklaard. 
 
2.8.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing  
 
 Het College  

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/236 

Rechter(s) : mrs. Borman, Van der Spoel en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 15 maart 2016 

Partijen : appellant en Fontys Hogescholen 

Trefwoorden : definitie                                                                             
examination protocol 
fraude 
overtreden 
sanctie 

telefoon 
trilstand 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b 
OER: artikel 1  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) kan de 
examencommissie, indien een student of extraneus fraudeert, de 
betrokkene het recht ontnemen één of meer door de 
examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te 
leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen 
termijn van ten hoogste een jaar. 
Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over 

de uitvoering van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, en 
over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 
Ingevolge artikel 1 van de Onderwijs en Examenregeling 2014-2015 
van International Business and Management Studies (hierna: de 
OER) wordt onder fraude verstaan: “any act or omission that either 
partially or fully impairs the correct assessment of a person’s 

knowledge, insight, skills, competencies, professional attitude, 
powers of reflection, etc”. 

2.4. In het “examination protocol” van september 2014 staat: 
“during all examinations and/or tests every Fontys International 
Business School student is required to comply with following rules, 
being the examination protocol: before the exam: mobile phones 
must be turned off AND put away in bags or coat. During the exams 

students may not retrieve any (additional) study materials from 
their coats and/or bags.” 
2.5. In artikel 1 van de OER is gedefinieerd wat onder fraude als 
bedoeld in artikel 7.12b, tweede lid, van de WHW wordt verstaan. In 
het “examination protocol” staan regels waaraan studenten zich 
tijdens tentamens dienen te houden. Niet in geschil is dat appellant 
de hierin opgenomen regel, dat telefoons uit moeten staan en in een 

tas of jas moeten zijn opgeborgen, heeft overtreden. In het 
“examination protocol” staat niet dat overtreding van de daarin 
opgenomen regels als fraude wordt aangemerkt. Voor studenten 
dient op voorhand duidelijk te zijn wat onder fraude wordt verstaan 

en voor welke regels geldt dat overtreding daarvan als fraude wordt 
aangemerkt. Het CBE heeft derhalve ten onrechte overwogen dat de 

examencommissie zich op het standpunt mocht stellen dat het 
enkele feit dat appellant in strijd met het “examination protocol” 
heeft gehandeld, betekent dat hij fraude heeft gepleegd. Reeds 
daarom heeft de examencommissie ten onrechte bij beslissing van 
23 juni 2015 aan appellant een sanctie opgelegd wegens fraude.  
Het betoog slaagt 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van Fontys Hogescholen (hierna: het CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 23 juni 2015 heeft de examencommissie van de International Business 
School aan appellant medegedeeld dat is geconstateerd dat hij heeft gefraudeerd bij het tentamen 
ALA03, Management & Control, dat hij voor dat tentamen geen cijfer zal krijgen, dat hij zal worden 

uitgesloten van de volgende tentamenkans van dat vak en dat dit zal worden opgenomen in zijn 
studentendossier.  
 
 Bij beslissing van 23 september 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 9 maart 2016, waar appellant, 
vergezeld door S, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. M.E.C. Hesseling - Hertsenberg, zijn 
verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Het CBE heeft overwogen dat uit de stukken en hetgeen ter zitting is verklaard vast is 
komen te staan dat appellant tijdens het tentamen een telefoon uit zijn tas heeft gehaald. 
Appellant wist, dan wel had moeten en kunnen weten, dat dit gedrag niet is toegestaan en zou 
worden aangemerkt als fraude. Volgens het CBE speelt geen rol of appellant wel of geen gebruik 

heeft gemaakt van de telefoon. De examencommissie heeft zich op het standpunt mogen stellen 
dat de omstandigheid dat appellant in strijd met de geldende regels een telefoon uit zijn tas heeft 
gepakt, voldoende basis was om een sanctie op te leggen, aldus het CBE.  
 
2.2. Appellant voert aan dat het enkele pakken van zijn telefoon geen fraude is. Hij wilde slechts 
zijn telefoon op de trilstand zetten zodat hij een telefoontje over zijn vader, die ernstige ziek was, 

kon aannemen. De surveillant heeft gezien dat hij niet op zijn telefoon heeft gekeken, aldus 
appellant. 
 
2.3. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) kan de examencommissie, indien een student of 
extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie 
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 

bepalen termijn van ten hoogste een jaar. 
 Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de 
bevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 
 
  Ingevolge artikel 1 van de Onderwijs en Examenregeling 2014-2015 van International 
Business and Management Studies (hierna: de OER) wordt onder fraude verstaan: “any act or 
omission that either partially or fully impairs the correct assessment of a person’s knowledge, 

insight, skills, competencies, professional attitude, powers of reflection, etc”. 
 

2.4.  In het “examination protocol” van september 2014 staat: “during all examinations and/or 
tests every Fontys International Business School student is required to comply with following rules, 
being the examination protocol: before the exam: mobile phones must be turned off AND put away 
in bags or coat. During the exams students may not retrieve any (additional) study materials from 

their coats and/or bags.” 
 
 
2.5. In artikel 1 van de OER is gedefinieerd wat onder fraude als bedoeld in artikel 7.12b, 
tweede lid, van de WHW wordt verstaan. In het “examination protocol” staan regels waaraan 
studenten zich tijdens tentamens dienen te houden. Niet in geschil is dat appellant de hierin 
opgenomen regel, dat telefoons uit moeten staan en in een tas of jas moeten zijn opgeborgen, 

heeft overtreden. In het “examination protocol” staat niet dat overtreding van de daarin 
opgenomen regels als fraude wordt aangemerkt. Voor studenten dient op voorhand duidelijk te zijn 
wat onder fraude wordt verstaan en voor welke regels geldt dat overtreding daarvan als fraude 
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wordt aangemerkt. Het CBE heeft derhalve ten onrechte overwogen dat de examencommissie zich 

op het standpunt mocht stellen dat het enkele feit dat appellant in strijd met het “examination 
protocol” heeft gehandeld, betekent dat hij fraude heeft gepleegd. Reeds daarom heeft de 
examencommissie ten onrechte bij beslissing van 23 juni 2015 aan appellant een sanctie opgelegd 
wegens fraude.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.6. Het beroep is gegrond. De beslissing 23 september 2015 dient te worden vernietigd. Het 

College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het College zal het door appellant bij het 
CBE ingestelde beroep gegrond verklaren en de beslissing van de examencommissie van 23 juni 
2015 vernietigen. 
 
2.7.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 

I. verklaart het beroep gegrond; 

II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van Fontys 
Hogescholen van 23 september 2015, kenmerk: JZ/2015/790 1381/mh; 

III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van Fontys 
Hogescholen ingestelde beroep gegrond;  

IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van de International Business 
School van 23 juni 2015, kenmerk: Simm/Ess; 

V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 

23 september 2015; 
VI. verstaat dat het College van Beroep voor de Examens van Fontys Hogescholen 

het door appellant betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
aan hem vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/239 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk en Verheij 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellante en Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : aanhouding 
bevoegdheid 
bijzondere instelling 
dwangsom 
dwangsombepalingen 

hoorzitting 
ingebrekestelling 
intrekken 
instellingscollegegeld 
intrekking 

motiveringsgebrek 
niet tijdig 

proceskostenveroordeling 
rechtsbijstand 

Artikelen : Awb: artikel 4:17  
artikel 7:15 
artikel 8:72 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.1.2 In haar e-mail van 8 september 2015 heeft appellante 
verweerder meegedeeld dat de toegezonden informatie, op één 
onderdeel na, op zich het bedrag van het haar in rekening gebrachte 
instellingscollegegeld zou kunnen motiveren en daarmee het 
motiveringsgebrek kan herstellen. In haar e-mail van 18 september 
2015 heeft appellante verweerder meegedeeld dat vorenbedoeld 

onderdeel haar voldoende duidelijk is met de toegezonden nadere 
informatie. Verweerder heeft op grond van deze e-mails ten 

onrechte aangenomen dat appellante haar bezwaar heeft 
ingetrokken. In de e-mails heeft appellante immers niet expliciet 
vermeld dat zij haar bezwaar wenst in te trekken. Appellante heeft 
terecht aangevoerd dat intrekking van het bezwaar slechts 
uitdrukkelijk kan plaatsvinden.  

Het betoog slaagt.  
(…) 
2.3.2 In eerdere uitspraken (zie de uitspraken van 17 december 
2012 in zaak nr. 2012/207.5 en 26 augustus 2014 in zaak nr. 
2015/059; www.cbho.nl) heeft het College geoordeeld dat de 
dwangsombepalingen ook van toepassing zijn op bijzondere 
instellingen. Het College ziet geen aanleiding daarvan terug te 

komen.  
Het betoog slaagt. 
(…) 
2.5 Het beroep is gegrond. De beslissing van 29 september 2015 

dient te worden vernietigd. Het College zal met toepassing van 
artikel 8:72, derde lid, van de Awb zelf in de zaak voorzien. Gelet op 

de e-mails van de gemachtigde van appellante van 8 september 
2015, 18 september 2015 en 3 oktober 2015 is er geen aanleiding 
de beslissing van 2 juni 2014 te herroepen, maar kan deze met 
verbetering van de motivering worden gehandhaafd. Gelet op artikel 
7:15, tweede lid, van de Awb is reeds daarom voor vergoeding van 
rechtsbijstand in bezwaar geen plaats. De door verweerder 
verbeurde dwangsom wordt vastgesteld op € 1.260,00. 

2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Nu 
het College over niet meer informatie beschikt dan waarover het 
College beschikte in de uitspraak van het College van 26 januari 
2016 in zaak nr. 2015/210 (www.cbho.nl), en de gemachtigde van 
appellante niet ter zitting van het College is verschenen, sluit het 
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College zich aan bij die uitspraak. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 2 juni 2014 heeft het Hoofd Centrale Studentenadministratie namens 

verweerder aan appellante meegedeeld dat haar voor het studiejaar 2014-2015 een bedrag van € 
5.500,00 aan instellingscollegegeld in rekening wordt gebracht. 
 
 Appellante heeft hiertegen bij brief van 14 juli 2014 bezwaar gemaakt.  

 
 Bij e-mail van 23 juli 2015 heeft appellante verweerder in gebreke gesteld ter zake van het 
niet tijdig nemen van een beslissing op haar bezwaar. Ter zitting van de Geschillenadviescommissie 

van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: de VU) op 25 augustus 2015 heeft appellante gesteld 
dat verweerder ingevolge artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) een 
dwangsom verschuldigd is.  
 
 Bij beslissing van 29 september 2015 heeft verweerder appellante meegedeeld dat hij 
ervan uitgaat dat appellante het bezwaar heeft ingetrokken. Verder heeft hij zich op het standpunt 
gesteld dat het hem niet mogelijk is te beslissen over de vaststelling van een dwangsom. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief van 26 oktober 2015 beroep bij het College 
ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 maart 2016, waar verweerder, 

vertegenwoordigd door drs. A.M. van Donk, werkzaam bij de VU, is verschenen.  
 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte heeft aangenomen dat zij haar bezwaar 
tegen de beslissing van 2 juni 2014 heeft ingetrokken.  

 
2.1.1 Verweerder heeft zijn standpunt in dit verband als volgt toegelicht. Appellante heeft 
ingestemd met de aanhouding van de behandeling van haar bezwaar in afwachting van de uitkomst 
op haar beroep bij het College tegen het in rekening gebrachte instellingscollegegeld voor het 
studiejaar 2013-2014. Op 20 juli 2015 heeft het College dit beroep ongegrond verklaard. Op 23 juli 
2015 heeft appellante kenbaar gemaakt dat zij hierin geen aanleiding ziet haar bezwaar in te 
trekken. Op 25 augustus 2015 heeft de Geschillenadviescommissie van de VU het bezwaar in een 

hoorzitting behandeld. Ter zitting is afgesproken dat verweerder appellante informatie zal 
toezenden over de wijze waarop de instellingscollegegelden 2014-2015 zijn vastgesteld. Op 31 
augustus 2015 heeft hij appellante deze informatie toegezonden. Op 8 september 2015 heeft 

appellante ter zake van één onderdeel om een nadere verduidelijking verzocht. Op 
11 september 2015 heeft verweerder appellante op dit punt nadere informatie toegezonden. Op 
18 september 2015 heeft appellante meegedeeld dat de aanvullende informatie voor haar 

voldoende is. Gelet hierop, heeft hij ervan mogen uitgaan dat appellante haar bezwaar heeft 
ingetrokken.  
 
2.1.2 In haar e-mail van 8 september 2015 heeft appellante verweerder meegedeeld dat de 
toegezonden informatie, op één onderdeel na, op zich het bedrag van het haar in rekening 
gebrachte instellingscollegegeld zou kunnen motiveren en daarmee het motiveringsgebrek kan 
herstellen. In haar e-mail van 18 september 2015 heeft appellante verweerder meegedeeld dat 

vorenbedoeld onderdeel haar voldoende duidelijk is met de toegezonden nadere informatie. 
Verweerder heeft op grond van deze e-mails ten onrechte aangenomen dat appellante haar 
bezwaar heeft ingetrokken. In de e-mails heeft appellante immers niet expliciet vermeld dat zij 
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haar bezwaar wenst in te trekken. Appellante heeft terecht aangevoerd dat intrekking van het 

bezwaar slechts uitdrukkelijk kan plaatsvinden.  
 Het betoog slaagt.  
 
2.2 Nu appellante haar bezwaar niet heeft ingetrokken, moet worden vastgesteld dat 
verweerder niet tijdig op dit bezwaar heeft beslist.  
 
2.3 Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte geen dwangsom heeft vastgesteld. Volgens 

haar heeft verweerder ten onrechte overwogen dat hij daartoe niet bevoegd is.  
 
2.3.1 Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat het hem niet mogelijk is een beslissing 
over een dwangsom vast te stellen, nu de VU een bijzondere instelling is als bedoeld in de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, en artikel 4:17 van de Awb niet van 
toepassing is op bijzondere instellingen.  

 
2.3.2 In eerdere uitspraken (zie de uitspraken van 17 december 2012 in zaak nr. 2012/207.5 en 
26 augustus 2014 in zaak nr. 2015/059; www.cbho.nl) heeft het College geoordeeld dat de 
dwangsombepalingen ook van toepassing zijn op bijzondere instellingen. Het College ziet geen 

aanleiding daarvan terug te komen.  
 Het betoog slaagt. 
 

2.4 Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, van de Awb verbeurt het bestuursorgaan indien een 
beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag 
dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen.  
 Ingevolge het tweede lid bedraagt de dwangsom de eerste veertien dagen € 20 per dag, de 
daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.  
 Ingevolge het derde lid is de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag 
waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de 

beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke 
ingebrekestelling heeft ontvangen.  
  
2.4.1 Met toepassing van voormelde bepalingen stelt het College de door verweerder ingevolge 
artikel 4:17 van de Awb verbeurde dwangsom vast op € 1.260,00. 
 

2.5 Het beroep is gegrond. De beslissing van 29 september 2015 dient te worden vernietigd. 
Het College zal met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb zelf in de zaak voorzien. 
Gelet op de e-mails van de gemachtigde van appellante van 8 september 2015, 18 september 2015 
en 3 oktober 2015 is er geen aanleiding de beslissing van 2 juni 2014 te herroepen, maar kan deze 
met verbetering van de motivering worden gehandhaafd. Gelet op artikel 7:15, tweede lid, van de 
Awb is reeds daarom voor vergoeding van rechtsbijstand in bezwaar geen plaats. De door 
verweerder verbeurde dwangsom wordt vastgesteld op € 1.260,00. 

 
2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Nu het College over niet meer 
informatie beschikt dan waarover het College beschikte in de uitspraak van het College van 26 
januari 2016 in zaak nr. 2015/210 (www.cbho.nl), en de gemachtigde van appellante niet ter 
zitting van het College is verschenen, sluit het College zich aan bij die uitspraak. 
 
 

http://www.cbho.nl/
http://www.cbho.nl/
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
  
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit  

  Amsterdam van 29 september 2015; 
 III. verklaart het bezwaar alsnog ongegrond; 
 IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing;  
 V. stelt de door het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam  
  verbeurde dwangsom als bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene wet  
  bestuursrecht vast op € 1.260,00 (zegge: twaalfhonderdzestig euro); 

 VI. gelast dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam aan  
  appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht 
  van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/240 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
motivering 
onvoldoende 
participatie 

persoonlijke omstandigheden 
rechtsmiddelenvoorlichting 
studievertraging 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA terecht 
in stand gelaten. Het College stelt vast dat appellant geen 
rechtsmiddel heeft aangewend tegen de onvoldoendes voor de 
vakken PL en BOKS. Deze onvoldoendes kunnen in dit geding niet 
ter discussie worden gesteld. Voorts heeft verweerder ter zitting van 
het College onweersproken gesteld dat appellant ook andere 
onderdelen dan participatie niet heeft gehaald. Appellant was ermee 

bekend dat behaalde punten pas daadwerkelijk werden toegekend 
als alle onderdelen van het vak met succes waren afgerond. Dat de 
motivering van de bestreden beslissing eerst op 25 november 2015 
volledig op schrift is gesteld en bij de bestreden beslissing geen 
rechtsmiddelenvoorlichting is vermeld, kan appellant niet baten, nu 
hij tijdig beroep heeft ingesteld en de gelegenheid heeft gehad 

gronden tegen de motivering te formuleren. Overigens merkt het 
College op dat de volledige motivering van 25 november niet afwijkt 

van de beknopte motivering die hem op 16 september 2015 is 
gemaild. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 14 juli 2015 heeft de domeinvoorzitter appellant een bindend negatief 
studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de opleiding Oefentherapeut-Mensendieck . 
  

 Bij beslissing van 25 november 2015 heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 januari 2016, waar appellant, 
bijgestaan door zijn vader E.R. Aukema, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. O. Jungst, 
secretaris van verweerder, zijn verschenen.  
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2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 

betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 

omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 

 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 

staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. De examencommissie heeft het BNSA gegeven omdat appellant in zijn eerste studiejaar 
niet tenminste 50 studiepunten heeft gehaald. Appellant heeft 41 studiepunten gehaald. 
Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten omdat appellant geen persoonlijke omstandigheden 
ter verklaring van de studievertraging heeft aangevoerd.  
 

2.3. Appellant betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert hij aan dat de studievertraging is te wijten aan onvoldoendes voor zijn participatie bij de 
vakken PL en BOKS. Hierdoor zijn de dertien voor die vakken behaalde punten vervallen. Volgens 
appellant heeft hij eerst op 13 juli 2015 te horen gekregen dat hij onvoldoendes voor de 
participatie had gekregen en heeft hij voldoende kennis om tot het tweede studiejaar te worden 
toegelaten. Appellant voert aan dat hem ten onrechte onvoldoendes voor de participatie zijn 
gegeven. Voorts voert hij aan dat de volledige motivering van de bestreden beslissing eerst op 

schrift is gesteld nadat hij beroep heeft ingesteld en bij de bestreden beslissing ten onrechte geen 
rechtsmiddelenvoorlichting is vermeld. 

 
2.3.1. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. Het 
College stelt vast dat appellant geen rechtsmiddel heeft aangewend tegen de onvoldoendes voor de 
vakken PL en BOKS. Deze onvoldoendes kunnen in dit geding niet ter discussie worden gesteld. 

Voorts heeft verweerder ter zitting van het College onweersproken gesteld dat appellant ook 
andere onderdelen dan participatie niet heeft gehaald. Appellant was ermee bekend dat behaalde 
punten pas daadwerkelijk werden toegekend als alle onderdelen van het vak met succes waren 
afgerond. Dat de motivering van de bestreden beslissing eerst op 25 november 2015 volledig op 
schrift is gesteld en bij de bestreden beslissing geen rechtsmiddelenvoorlichting is vermeld, kan 
appellant niet baten, nu hij tijdig beroep heeft ingesteld en de gelegenheid heeft gehad gronden 
tegen de motivering te formuleren. Overigens merkt het College op dat de volledige motivering van 

25 november niet afwijkt van de beknopte motivering die hem op 16 september 2015 is gemaild. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond 
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2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/247.5 

Rechter(s) : mrs. Borman, Lubberdink en Streefkerk 

Datum uitspraak : 6 juni 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : beroepspraktijk 
bijzondere omstandigheden 
bronverwijzing 
deskundige 
ernstige fraude 

fraude 
herkansing 
informatie 
intentie 
kwaliteit van de tentamens en examens 

meesterproef 
motiveren 

niet geldig verklaren 
objectieve maatstaven 
OER 
onregelmatigheden 
plagiaat 
reparatiemogelijkheid 
sanctie 

schrijfopdracht 
startbekwaam 
toetsgelegenheid 
uitsluiting van tentamens 
vermoeden 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7.3 

WHW: artikel 7.12b 
Awb: artikel 6:19  
OER: artikel 38 
studiegids Journalistiek 2014-2105: artikel 4.4.2 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : Het (vermoeden van) plagiaat 
2.3. Het College heeft reeds vaker geoordeeld dat plagiaat een 
vorm van fraude is die met inachtneming van de in de WHW en OER 
neergelegde regels kan worden bestraft. Gewezen wordt op de ook 
door verweerder genoemde uitspraken CBHO 2014/096 en CBHO 
2014/217. In deze laatste uitspraak is ook bepaald dat de vraag of 
sprake is geweest van fraude dient te worden beoordeeld aan de 

hand van objectieve maatstaven en dat de intenties van de 
betrokken student niet van belang zijn. 
(..) 
2.5. Aan appellante kan worden toegegeven dat de algemene 

informatie over bronvermeldingen niet erg helder is, maar daarnaast 
kan ook worden vastgesteld dat appellante van de geldende 

voorschriften op de hoogte moet zijn geweest. Zij had eerder 
literatuuronderzoek verricht en zich – ook – toen op de hoogte 
gesteld, althans kunnen stellen van de regels inzake die 
bronvermeldingen. Bij die eerdere gelegenheden zijn geen 
onregelmatigheden vastgesteld, wat erop duidt dat appellante de 
regels op juiste wijze wist toe te passen. Dat er in het onderwijs 
onvoldoende aandacht is besteed aan de wijze waarop in eigen 

teksten gebruik moet worden gemaakt van bronvermeldingen, is 
door appellante gesteld, maar het College ziet geen aanleiding het 
standpunt van verweerder dat hieraan bij diverse door appellante 
gevolgde vakken aandacht wordt besteed, voor onjuist te houden.  
2.5.1. Het College voegt hieraan toe dat het niet de opvatting van 
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de door appellante geraadpleegde docent/deskundige X volgt, nu 

deze niet aansluit op de vaste rechtspraak zoals verkort 
weergegeven in overweging 2.3. Ook overigens bevat de 
correspondentie met X geen aanleiding voor een ander oordeel. 
(…) 
2.8. Bij het opleggen van een sanctie moet met alle omstandigheden 
van het geval rekening worden gehouden. Verweerder heeft in zijn 
beslissing van 26 oktober 2015 als een van de bijzondere 

omstandigheden benoemd dat de omvang van het plagiaat beperkt 
is geweest en geoordeeld dat de sanctie niet passend is. Het College 
onderschrijft dit oordeel. 
2.8.1. Het College is van oordeel dat de aan appellante opgelegde 
sanctie, gelet op alle omstandigheden van het geval, te zwaar is. De 
geconstateerde onregelmatigheden rechtvaardigen wel de gegeven 

toekenning van een “NG”. De geconstateerde onregelmatigheden 
rechtvaardigen echter niet het ontnemen van het recht van 
deelname aan de eerstvolgende toetsgelegenheid. De beslissing van 
9 november 2015 moet in zoverre worden herroepen. 

 
De vrijstelling 
2.9. Appellante betoogt dat op haar afstuderen de bepalingen uit de 

OER van toepassing zijn zoals deze luidden ten tijde van het 
moment dat zij haar studie Journalistiek begon en dat de 
examencommissie bij de wijziging van de OER voor het studiejaar 
2014-2015 had behoren te motiveren waarom met de nieuwe 
regeling de kwaliteit van het onderwijs wordt bevorderd. 
2.9.1. Appellante kan niet in dit betoog worden gevolgd. Aan de 
onderwijsinstelling komt de bevoegdheid toe een onderwijs- en 

examenregeling te maken en deze te wijzigen, zolang de bepalingen 
in overeenstemming zijn met de WHW. Een verplichting om te 
motiveren waarom een wijziging de kwaliteit van het onderwijs 
bevordert, vloeit niet voort uit de WHW en kan ook anderszins niet 
worden aangenomen. Voldoende in dit verband is dat de kwaliteit 
van de tentamens en examens is gewaarborgd. Dat die kwaliteit niet 

zou zijn gewaarborgd met de regeling in de OER voor het studiejaar 
2014-2015 is niet gebleken. Van strijd met het bepaalde in de 
artikelen 7.3 en 7.12b van de WHW is geen sprake. 
Terecht heeft verweerder erop gewezen dat een student zich bij 
aanvang van zijn studie niet direct inschrijft voor de gehele 
opleiding, maar dat de inschrijving beperkt is tot een studiejaar. Bij 
de jaarlijkse inschrijving is telkens de op de voor het desbetreffende 

studiejaar geldende OER van toepassing, inclusief eventueel daarbij 
geldende overgangsregelingen. Dat appellante onder een 
overgangsregeling zou vallen die maakt dat op haar de OER van 
toepassing is die gold ten tijde van de inschrijving voor het eerste 
studiejaar, is niet gebleken. 
 
Herbeoordeling na reparatie 

2.10. Verweerder heeft toegelicht dat de cursus Afstuderen de 
status van een meesterproef heeft waarbij het uitgangspunt is dat 

de student aantoont onder tijdsdruk in staat te zijn het geheel van 
de drie onderdelen van dit examen met voldoendes af te ronden in 
lijn met wat in de beroepspraktijk wordt verwacht van een 
startbekwame student. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is 

overwogen is het College van oordeel dat de toekenning van een 
“NG” een passende reactie is op hetgeen is geconstateerd. Met de 
examencommissie en verweerder is het College van oordeel dat de 
examencommissie niet gehouden is een reparatiemogelijkheid te 
bieden, gelet op de geconstateerde onregelmatigheid.  Een 
herkansing van onderdeel 2 van het examen is nodig om daarvoor 
een beoordeling te ontvangen.  

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  132 

Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens Hogeschool Utrecht (hierna ook: CBE), verweerder.  
 

Procesverloop  
 
Bij beslissing van 14 september 2015 heeft de examencommissie Instituut voor Media van de 
Hogeschool Utrecht (hierna ook: de examencommissie) opdracht 2 van de cursus Afstuderen van 
appellante niet geldig verklaard en appellante het recht ontnomen de eerstvolgende twee 
gelegenheden dat de cursus Afstuderen wordt getoetst, dit tentamen af te leggen. 

 
Bij beslissing van 28 september 2015 heeft de examencommissie geweigerd vrijstelling te verlenen 
voor de literatuuropdracht van de cursus Afstuderen en is het verzoek om de opdrachten bij de 
cursus Afstuderen na verwerking van feedback opnieuw te mogen inleveren, afgewezen. 

 
Bij beslissing van 26 oktober 2015 heeft verweerder het door appellante tegen deze beslissingen 
ingestelde beroep gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond verklaard, de beslissing van 14 

september 2015 vernietigd en de examencommissie opgedragen in zoverre een nieuwe beslissing 
te nemen met inachtneming van zijn uitspraak. 
 
Bij brief van 3 november 2015 heeft appellante tegen de beslissing van 26 oktober 2015 bij het 
College beroep ingesteld.  
 
Op 9 november 2015 heeft de examencommissie een nieuwe beslissing genomen, waarbij opnieuw 

opdracht 2 niet geldig is verklaard, maar de uitsluiting van het volgende tentamen is beperkt tot de 
eerstvolgende gelegenheid. 
 
Op 24 november 2015 is een verweerschrift bij het College ingediend. 
 
Het College heeft het beroep behandeld op 9 december 2015, waar appellante is verschenen, 

bijgestaan door mr. K.J. Slump. Verweerder is vertegenwoordigd door mr. M.M. Slump, ambtelijk 
secretaris van verweerder. 
 
Nadien hebben partijen nog nadere stukken ingezonden. Het College heeft het onderzoek 
vervolgens gesloten. 
 
 

2.  Overwegingen  
 
2.1.  Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek kan indien een student of extraneus fraudeert, de examencommissie 
de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen 
tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn 
van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de 

examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen.  
De examencommissie stelt ingevolge het derde lid van dit artikel regels vast over de uitvoering van 

de taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en 
over de maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 
 
In artikel 38 van de onderwijs- en examenregeling (hierna: OER) is de regeling opgenomen met 

betrekking tot onregelmatigheden bij het afleggen van examens en tentamens. Daarin is, voor 
zover hier van belang, bepaald dat indien een student fraudeert de examencommissie de 
betrokkene het recht kan ontnemen één of meer tentamens af te leggen, gedurende een door de 
examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste één jaar.  
In artikel 4.4.2 van de studiegids Journalistiek 2014-2105 is vermeld dat onder fraude ook plagiaat 
wordt verstaan. 
 

Het (vermoeden van) plagiaat 
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2.2.  Twee examinatoren hebben aan de examencommissie een vermoeden van 

onregelmatigheden gemeld met betrekking tot een door appellante ingeleverd werk voor de cursus 
Afstuderen. Dit vermoeden betrof opdracht 2 van deze cursus die bestaat uit het schrijven van een 
onderzoeksverslag en een artikel voor vakgenoten. De onregelmatigheid bestaat in diverse (zeer) 
gebrekkige bronverwijzingen. De examencommissie heeft de gebreken gekwalificeerd als plagiaat 
en daarom ten aanzien van appellante haar besluit genomen. 
 
2.3. Het College heeft reeds vaker geoordeeld dat plagiaat een vorm van fraude is die met 

inachtneming van de in de WHW en OER neergelegde regels kan worden bestraft. Gewezen wordt 
op de ook door verweerder genoemde uitspraken CBHO 2014/096 en CBHO 2014/217. In deze 
laatste uitspraak is ook bepaald dat de vraag of sprake is geweest van fraude dient te worden 
beoordeeld aan de hand van objectieve maatstaven en dat de intenties van de betrokken student 
niet van belang zijn. 
 

2.4.  Partijen, en ook de examencommissie, hebben zich uitgebreid uitgelaten over de 
onvolkomenheden die in het werk van appellante zijn geconstateerd. Appellante heeft daarbij – 
onder meer – gewezen op de niet eenduidige informatie die is verstrekt over de eisen die op het 
punt van de bronverwijzingen worden gesteld en op het in dit opzicht gebrekkige onderwijs aan de 

instelling waar zij studeert Zij heeft er verder op gewezen dat zij alle geraadpleegde bronnen heeft 
vermeld. Verweerder heeft gesteld dat het onderwijs op dit punt niet tekort geschoten is en daarbij 
gewezen op de aan appellante kenbaar gemaakte eisen ten aanzien van de schrijfopdracht. 

 
2.5.  Aan appellante kan worden toegegeven dat de algemene informatie over bronvermeldingen 
niet erg helder is, maar daarnaast kan ook worden vastgesteld dat appellante van de geldende 
voorschriften op de hoogte moet zijn geweest. Zij had eerder literatuuronderzoek verricht en zich – 
ook – toen op de hoogte gesteld, althans kunnen stellen van de regels inzake die 
bronvermeldingen. Bij die eerdere gelegenheden zijn geen onregelmatigheden vastgesteld, wat 
erop duidt dat appellante de regels op juiste wijze wist toe te passen. Dat er in het onderwijs 

onvoldoende aandacht is besteed aan de wijze waarop in eigen teksten gebruik moet worden 
gemaakt van bronvermeldingen, is door appellante gesteld, maar het College ziet geen aanleiding 
het standpunt van verweerder dat hieraan bij diverse door appellante gevolgde vakken aandacht 
wordt besteed, voor onjuist te houden.  
 
2.5.1. Het College voegt hieraan toe dat het niet de opvatting van de door appellante 

geraadpleegde docent/deskundige X volgt, nu deze niet aansluit op de vaste rechtspraak zoals 
verkort weergegeven in overweging 2.3. Ook overigens bevat de correspondentie met X geen 
aanleiding voor een ander oordeel. 
 
2.6. Gelet op wat is overwogen in 2.3 tot en met 2.5.1 faalt het betoog van appellante dat geen 
sprake is geweest van plagiaat en dat haar, zo al sprake zou zijn van plagiaat, niet te verwijten valt 
dat zij dat heeft gepleegd. Dit betekent dat het beroep tegen het besluit van 26 oktober 2015 in 

zoverre ongegrond moet worden verklaard. 
 
2.7. Ingevolge artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht heeft een bezwaar of beroep 
van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het 
bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Dat betekent dat het College 
ook de beslissing van 9 november 2015 in zijn beoordeling zal betrekken. 
 

2.8.  Bij het opleggen van een sanctie moet met alle omstandigheden van het geval rekening 
worden gehouden. Verweerder heeft in zijn beslissing van 26 oktober 2015 als een van de 

bijzondere omstandigheden benoemd dat de omvang van het plagiaat beperkt is geweest en 
geoordeeld dat de sanctie niet passend is. Het College onderschrijft dit oordeel. 
 
2.8.1.  Het College is van oordeel dat de aan appellante opgelegde sanctie, gelet op alle 

omstandigheden van het geval, te zwaar is. De geconstateerde onregelmatigheden rechtvaardigen 
wel de gegeven toekenning van een “NG”. De geconstateerde onregelmatigheden rechtvaardigen 
echter niet het ontnemen van het recht van deelname aan de eerstvolgende toetsgelegenheid. De 
beslissing van 9 november 2015 moet in zoverre worden herroepen. 
 
De vrijstelling 
 

2.9. Appellante betoogt dat op haar afstuderen de bepalingen uit de OER van toepassing zijn 
zoals deze luidden ten tijde van het moment dat zij haar studie Journalistiek begon en dat de 
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examencommissie bij de wijziging van de OER voor het studiejaar 2014-2015 had behoren te 

motiveren waarom met de nieuwe regeling de kwaliteit van het onderwijs wordt bevorderd. 
 
2.9.1. Appellante kan niet in dit betoog worden gevolgd. Aan de onderwijsinstelling komt de 
bevoegdheid toe een onderwijs- en examenregeling te maken en deze te wijzigen, zolang de 
bepalingen in overeenstemming zijn met de WHW. Een verplichting om te motiveren waarom een 
wijziging de kwaliteit van het onderwijs bevordert, vloeit niet voort uit de WHW en kan ook 
anderszins niet worden aangenomen. Voldoende in dit verband is dat de kwaliteit van de 

tentamens en examens is gewaarborgd. Dat die kwaliteit niet zou zijn gewaarborgd met de regeling 
in de OER voor het studiejaar 2014-2015 is niet gebleken. Van strijd met het bepaalde in de 
artikelen 7.3 en 7.12b van de WHW is geen sprake. 
Terecht heeft verweerder erop gewezen dat een student zich bij aanvang van zijn studie niet direct 
inschrijft voor de gehele opleiding, maar dat de inschrijving beperkt is tot een studiejaar. Bij de 
jaarlijkse inschrijving is telkens de op de voor het desbetreffende studiejaar geldende OER van 

toepassing, inclusief eventueel daarbij geldende overgangsregelingen. Dat appellante onder een 
overgangsregeling zou vallen die maakt dat op haar de OER van toepassing is die gold ten tijde van 
de inschrijving voor het eerste studiejaar, is niet gebleken. 
 

Herbeoordeling na reparatie 
 
2.10. Verweerder heeft toegelicht dat de cursus Afstuderen de status van een meesterproef heeft 

waarbij het uitgangspunt is dat de student aantoont onder tijdsdruk in staat te zijn het geheel van 
de drie onderdelen van dit examen met voldoendes af te ronden in lijn met wat in de 
beroepspraktijk wordt verwacht van een startbekwame student. Zoals volgt uit hetgeen hiervoor is 
overwogen is het College van oordeel dat de toekenning van een “NG” een passende reactie is op 
hetgeen is geconstateerd. Met de examencommissie en verweerder is het College van oordeel dat 
de examencommissie niet gehouden is een reparatiemogelijkheid te bieden, gelet op de 
geconstateerde onregelmatigheid.  Een herkansing van onderdeel 2 van het examen is nodig om 

daarvoor een beoordeling te ontvangen.  
 
2.11. Het voorgaande leidt tot de hierna onder 3 weergegeven beslissing. Van voor vergoeding in 
aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. 
 
 

3.  Beslissing  
 
 Het College  
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep tegen de beslissing van 26 oktober 2015 ongegrond;  

 II. verklaart het beroep tegen de beslissing van 9 november 2015 gegrond; 
 III. herroept de beslissing van 9 november 2015 voor zover daarin is bepaald dat 
  appellante het recht wordt ontnomen de eerstvolgende gelegenheid dat de cursus 
  Afstuderen wordt getoetst, dit tentamen af te leggen en bepaalt dat deze uitspraak 
  in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit; 
 IV. gelast dat het college van beroep voor de examens Hogeschool Utrecht het door 
  appellante betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar 

  vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/249 

Rechter(s) : mr. N. Verheij  

Datum uitspraak : 20 januari 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : beroepstermijn 
niet-ontvankelijk 
PostNL 
poststempel 
termijn 

tijdig 
tweede werkdag 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7:59a, vierde lid 
Awb: artikel 6:8, eerste lid,  

artikel 6:9, eerste en tweede lid 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1  Sinds de uitspraak van 17 augustus 2011 in zaak nr. 
201011168/1/H3 (www.raadvanstate.nl) hanteert de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State het uitgangspunt dat 
een via PostNL verzonden poststuk in ieder geval wordt geacht tijdig 
ter post te zijn bezorgd als het de eerste of tweede werkdag na de 
laatste dag van de beroepstermijn is ontvangen, tenzij op grond van 

de vaststaande feiten aannemelijk is dat het later dan de laatste dag 
van de termijn ter post is bezorgd. Het College volgt deze 
jurisprudentielijn.  
Niet in geschil is dat het beroepschrift van appellant tegen de 
beslissing van de examencommissie van 6 juli 2015 via PostNL is 
verzonden en dat de poststempel van PostNL onleesbaar is. Nu het 

beroepschrift blijkens de stempel van binnenkomst van het CBE op 
19 augustus 2015, de tweede werkdag na de laatste dag van de 

beroepstermijn, bij het CBE is binnen gekomen en niet is gebleken 
van feiten op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat 
het beroepschrift later dan de laatste dag van de beroepstermijn ter 
post is bezorgd, wordt het beroepschrift, gelet op het vorenstaande, 
geacht tijdig ter post te zijn bezorgd. Het CBE had het beroepschrift 

van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van 6 
juli 2015 dan ook ontvankelijk moeten achten. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 

 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 6 juli 2015 heeft de examencommissie van de Erasmus School of Law het 
verzoek van appellant om vrijstelling voor het vak Europees Belastingrecht afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 2 oktober 2015 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 3 november 
2015, beroep ingesteld.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2016 waar appellant, 

vertegenwoordigd door mr. P.F. Slob, advocaat te Rotterdam, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. drs. W.A. Kleinjan, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7:59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of bezwaar als bedoeld 

in paragraaf 2 zes weken.  
  Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) 
vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop de beslissing op de voorgeschreven 
wijze is bekendgemaakt.  
  Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, van de Awb is een bezwaar- of beroepschrift tijdig 
ingediend, indien het voor het einde van de termijn is ontvangen.  

  Ingevolge artikel 6:9, tweede lid, van de Awb is een bezwaar- of beroepschrift bij 
verzending per post tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, 
mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. 
 

2.2 De beslissing van de examencommissie is op 6 juli 2015 genomen en op die dag aan 
appellant meegedeeld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen die beslissing liep, 
gelet op het bepaalde in artikel 6:8, eerste lid, van de Awb, af op 17 augustus 2015. Het 

beroepschrift van appellant, waarvan een leesbaar poststempel van PostNL op de enveloppe 
ontbreekt, is op 19 augustus 2015 bij het CBE per post binnen gekomen. 
 
2.3 Appellant betoogt dat het CBE heeft miskend dat hij zijn beroepschrift wel tijdig ter post 
heeft bezorgd als bedoeld in artikel 6:9, tweede lid, van de Awb en dat dit dan ook ten onrechte 
niet-ontvankelijk is verklaard. Hiertoe stelt hij dat hij zijn beroepschrift op 12 augustus 2015 via 
PostNL heeft verzonden en dat hem niet kan worden aangerekend dat dit pas op 19 augustus 2015 

bij het CBE is binnen gekomen. Appellant voert in dit verband aan dat artikel 6:9, tweede lid, van 
de Awb bepaalt dat een bezwaar- of beroepschrift bij verzending per post tijdig is ingediend indien 
het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop 
van de termijn is ontvangen en dat hij hieraan voldoet. Ook wijst appellant op jurisprudentie van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep waaruit 
blijkt dat een per post ingediend bezwaar- of beroepschrift, waarbij een leesbaar poststempel van 

PostNL ontbreekt, wordt geacht tijdig te zijn verzonden, indien het is ontvangen op de eerste of 
tweede werkdag na het verstrijken van de bezwaar- of beroepstermijn.  
 
2.3.1  Sinds de uitspraak van 17 augustus 2011 in zaak nr. 201011168/1/H3 
(www.raadvanstate.nl) hanteert de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het 
uitgangspunt dat een via PostNL verzonden poststuk in ieder geval wordt geacht tijdig ter post te 
zijn bezorgd als het de eerste of tweede werkdag na de laatste dag van de beroepstermijn is 

ontvangen, tenzij op grond van de vaststaande feiten aannemelijk is dat het later dan de laatste 
dag van de termijn ter post is bezorgd. Het College volgt deze jurisprudentielijn.  
  Niet in geschil is dat het beroepschrift van appellant tegen de beslissing van de 
examencommissie van 6 juli 2015 via PostNL is verzonden en dat de poststempel van PostNL 
onleesbaar is. Nu het beroepschrift blijkens de stempel van binnenkomst van het CBE op 19 
augustus 2015, de tweede werkdag na de laatste dag van de beroepstermijn, bij het CBE is binnen 
gekomen en niet is gebleken van feiten op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het 

beroepschrift later dan de laatste dag van de beroepstermijn ter post is bezorgd, wordt het 
beroepschrift, gelet op het vorenstaande, geacht tijdig ter post te zijn bezorgd. Het CBE had het 

beroepschrift van appellant tegen de beslissing van de examencommissie van 6 juli 2015 dan ook 
ontvankelijk moeten achten. 
 
2.4 Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 2 oktober 2015 dient te worden 

vernietigd. Nu het College niet beschikt over het negatief advies van de examinator van het vak 
Europees Belastingrecht betreffende het verzoek van appellant om vrijstelling van dat vak, ziet het 
College geen aanleiding het administratief beroep van appellant tegen de beslissing van de 
examencommissie van 6 juli 2015 te beoordelen. Het CBE dient een nieuwe beslissing te nemen op 
het administratief beroep van appellant tegen die beslissing met inachtneming van deze uitspraak.  
 
2.5 Het CBE dient op navolgende wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

 
3.  Beslissing 
 

http://www.raadvanstate.nl/
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 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het CBE van 2 oktober 2015, zaaknummer 15.129; 
 III. draagt het CBE op met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te 
  nemen; 

 IV. veroordeelt het CBE tot vergoeding van bij appellant in verband met de  
  behandeling van dit beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 
  (zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een 
  derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 V. gelast dat het CBE aan appellant het door hem voor de behandeling van dit beroep 
  betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zeggen: vijfenveertig euro)  

  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/252 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Scholten - Hinloopen en Streefkerk   

Datum uitspraak : 23 maart 2016 

Partijen : appellante en Erasmus universiteit Rotterdam 

Trefwoorden : beleidsvrijheid 
deadline 
decentrale selectie 
deelname 
definitieve uitsluiting 

eenmaal 
persoonlijke omstandigheden 
procedure 
schoolexamencijfers 
selectie 

selectieprocedure 
tijdig 

toetsfase 
uitsluiting 

Artikelen : WHW: artikel 7.57e 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Niet in geschil is dat appellante voor de decentrale selectie 
voor het studiejaar 2015-2016 haar schoolexamencijfers te laat 
heeft ingediend, waardoor zij niet is uitgenodigd voor de toetsfase. 
Verweerder heeft ter zitting bevestigd dat, nu appellante niet heeft 
voldaan aan alle formaliteiten voor deelname aan de decentrale 
selectie, haar dossier niet inhoudelijk is beoordeeld. Het college stelt 
vast dat het beleid van verweerder, inhoudende dat aspirant-

studenten slechts eenmaal mogen deelnemen aan de decentrale 
selectie omdat het hoogst onaannemelijk is dat de inhoudelijke 
beoordeling van het dossier het studiejaar daarop veranderd zal 

zijn, derhalve geen betrekking heeft op de situatie van appellante. 
Verweerder kon appellante dan ook niet om die reden definitief 
uitsluiten voor deelname aan de decentrale selectie voor de 
opleiding Geneeskunde te Rotterdam. Gelet hierop oordeelt het 

college dat de door verweerder aan de beslissing van 30 september 
2015 ten grondslag gelegde motivering die beslissing niet kan 
dragen. Verweerder heeft eerst ter zitting in hoger beroep het 
standpunt ingenomen dat het voldoen aan formaliteiten, zoals het 
voldoen aan deadlines, ook onderdeel is van de selectieprocedure, 
omdat de ervaring leert dat een aspirant-student die aan de 

gestelde deadlines voldoet, in het eerste studiejaar als student 
goede studieresultaten behaalt. Nu dit standpunt niet aan de 
beslissing van 30 september 2015 ten grondslag is gelegd, dient dit 
reeds daarom buiten beschouwing te blijven.  
Het betoog slaagt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 16 juli 2015 heeft het Team Decentrale Selectie aan appellante 
medegedeeld dat het haar niet meer vrij staat deel te nemen aan de decentrale selectie voor de 
opleiding Geneeskunde te Rotterdam.  
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 Bij beslissing van 30 september 2015  heeft verweerder het door appellante ingestelde 

bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 februari 2016, waar appellante, en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. W.A. Kleinjan zijn verschenen. Namens het Team 
Decentrale Selectie zijn dr. A. Themmen en D. Akkermans Msc verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.57e, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek kan een instellingsbestuur een door hem te bepalen percentage van de 
opleidingsplaatsen van een opleiding toewijzen aan door hemzelf geselecteerde gegadigden die 
naar zijn oordeel beschikken over bijzondere kwalificaties. 
 

2.2. Verweerder heeft aan de beslissing van 30 september 2015 ten grondslag gelegd dat 
appellante heeft deelgenomen aan de decentrale selectie, maar dat zij niet tijdig haar 
schoolexamencijfers heeft aangeleverd. Verweerder heeft daartoe overwogen dat de procedure van 

de decentrale selectie duidelijk is beschreven in onder meer een brochure en op de website en dat 
appellante bovendien vier e-mails heeft ontvangen, waarin is vermeld dat bij het niet tijdig 
aanleveren van de schoolexamencijfers, de aspirant-student wordt uitgesloten van verdere 
deelname aan de selectie. Volgens verweerder bestaat er geen aanleiding appellante het volgende 
studiejaar opnieuw deel te laten nemen aan de decentrale selectie. Verweerder heeft daartoe 
overwogen dat het beleid is dat aspirant-studenten slechts eenmaal mogen deelnemen aan de 
decentrale selectie, omdat het hoogst onaannemelijk is dat de inhoudelijke beoordeling van het 

dossier het studiejaar daarop zal zijn veranderd, aldus verweerder. 
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder haar ten onrechte definitief heeft uitgesloten voor 
deelname aan de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde. Zij voert daartoe aan dat de 
uitsluiting voor het studiejaar 2015-2016 weliswaar terecht is geweest, maar dat een definitieve 
uitsluiting gelet op haar persoonlijke omstandigheden een te zware maatregel is. In dat verband 

heeft appellante gemotiveerd toegelicht dat zij weliswaar niet tijdig vóór 1 maart 2015 alle 
bewijsstukken nodig voor deelname aan de toetsfase bij het Erasmus MC had ingediend, maar dat 
dit te wijten was aan de thuissituatie waarin zij zich toen bevond. Zij wijst erop dat haar 
persoonlijke omstandigheden sindsdien zijn veranderd, zij met succes een studie Bedrijfskunde is 
aangevangen en zij zeer gemotiveerd is om de studie Geneeskunde te volgen. Het heeft volgens 
haar daarom zeker zin het komende studiejaar opnieuw deel te nemen aan de decentrale selectie.  
 

2.3.1. Zoals het College eerder heeft overwogen (uitspraak van 8 juni 2007 in de zaken nrs. 
2007/038 en 2007/038.1, www.cbho.nl), heeft de wetgever met betrekking tot de decentrale 
selectie en derhalve tot de daarbij in aanmerking te nemen bijzondere kwalificaties en 
selectiecriteria aan de desbetreffende colleges van bestuur zeer ruime beleidsvrijheid toegekend. 
 
2.3.2. Niet in geschil is dat appellante voor de decentrale selectie voor het studiejaar 2015-2016 
haar schoolexamencijfers te laat heeft ingediend, waardoor zij niet is uitgenodigd voor de 

toetsfase. Verweerder heeft ter zitting bevestigd dat, nu appellante niet heeft voldaan aan alle 
formaliteiten voor deelname aan de decentrale selectie, haar dossier niet inhoudelijk is beoordeeld. 

Het college stelt vast dat het beleid van verweerder, inhoudende dat aspirant-studenten slechts 
eenmaal mogen deelnemen aan de decentrale selectie omdat het hoogst onaannemelijk is dat de 
inhoudelijke beoordeling van het dossier het studiejaar daarop veranderd zal zijn, derhalve geen 
betrekking heeft op de situatie van appellante. Verweerder kon appellante dan ook niet om die 

reden definitief uitsluiten voor deelname aan de decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde 
te Rotterdam. Gelet hierop oordeelt het college dat de door verweerder aan de beslissing van 30 
september 2015 ten grondslag gelegde motivering die beslissing niet kan dragen. Verweerder heeft 
eerst ter zitting in hoger beroep het standpunt ingenomen dat het voldoen aan formaliteiten, zoals 
het voldoen aan deadlines, ook onderdeel is van de selectieprocedure, omdat de ervaring leert dat 
een aspirant-student die aan de gestelde deadlines voldoet, in het eerste studiejaar als student 
goede studieresultaten behaalt. Nu dit standpunt niet aan de beslissing van 30 september 2015 ten 

grondslag is gelegd, dient dit reeds daarom buiten beschouwing te blijven.  
 Het betoog slaagt. 
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2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing op bezwaar van verweerder van 30 september 2015 

dient te worden vernietigd. Verweerder zal een nieuwe beslissing dienen te nemen met 
inachtneming van deze uitspraak. 
 
2.5.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 
 
3.  Beslissing 
 

Het College 
 
Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van 30 september 2015 van het college van bestuur van de 

  Erasmus Universiteit Rotterdam met kenmerk: ACB/WK/sas/1259; 
 III. gelast dat het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam aan 
  appellante het door haar betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep 
  ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/253 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Verheij en Streefkerk 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : examencommissie 
fraude 
gelijkheidsbeginsel 
geloofwaardigheid 
handschrift 

horen 
kladpapier 
maatregel 
ongeldig 
onregelmatigheid 

spiekbrief 
tentamenblad 

uitgesloten 
Artikelen : WHW: artikel 7.12b 

OER: artikel 2 
artikel 27 
 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Het College is van oordeel dat aan artikel 27, vierde lid, van de 
OER slechts toepassing behoeft te worden gegeven indien de 
onregelmatigheid of fraude voor, tijdens of direct na een toets wordt 
geconstateerd of vermoed. Slechts indien de onregelmatigheid of 
fraude zodanig direct na de toets wordt geconstateerd of vermoed 
dat de betrokken student de examenzaal nog niet heeft verlaten, 

moet een protocol worden opgesteld en de student in de 
gelegenheid worden gesteld zijn opmerkingen daarover kenbaar te 

maken. In een geval als dat van appellant waarbij de onregelmatig-
heid bij het nakijken van het tentamen is geconstateerd, kan 
worden volstaan met het ingevolge artikel 27, achtste lid, van de 
OER horen van de student door de examencommissie. Ter zitting 
van het College is namens de examencommissie toegelicht dat in 

artikel 27, vierde lid, van de OER de examinator is vermeld met het 
oog op mondelinge toetsen. Uit het vermelden van de examinator in 
die bepaling kan daarom niet worden afgeleid dat die bepaling 
eveneens is bedoeld voor de situatie dat de onregelmatigheid of 
fraude bij het nakijken van het tentamen door de examinator wordt 
geconstateerd of vermoed. In het geval van appellant vond het 
horen door de examencommissie bovendien binnen zeer korte tijd 

na het tentamen, namelijk na anderhalve week, plaats. Er bestaat 
geen grond voor het oordeel dat ten onrechte geen toepassing is 
gegeven aan artikel 27, vierde lid, van de OER.  
2.6. Ter zitting van het College heeft de examencommissie de door 

appellant ingeleverde uitwerking van het tentamen en het 
kladpapier van appellant getoond. 

De stelling van appellant, dat hij het op pagina’s 2 en 3 van het 
kladpapier uitgewerkte model tijdens het tentamen heeft 
opgeschreven om het niet te vergeten, is niet geloofwaardig. Het 
model is overzichtelijk, gestructureerd en uitgebreid uitgewerkt. Dat 
doet vermoeden dat het model niet tijdens het beperkte tijdsbestek 
van het tentamen is opgeschreven. Volgens de examencommissie 
komen delen van het model in de regel bij een tentamen aan de 

orde, maar niet volledig. Het ligt dan ook niet voor de hand dat 
model tijdens het tentamen volledig op te schrijven, zeker niet als 
het tentamen al volledig is bekeken, zoals bij appellant het geval 
was. Voorts zou appellant, indien hij het model tijdens het tentamen 
heeft opgeschreven, dat halverwege zijn uitwerking van opgave 1 
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hebben gedaan. Doordat het model op pagina 2 en 3 van het papier 

is uitgewerkt, waren de buitenzijden van het tentamenpapier 
onbeschreven en leek het tentamenpapier blanco. Appellant heeft 
zijn uitwerking van opgave 1 op pagina’s 1 en 4 van dat 
tentamenpapier, na het vragen van extra papier, op het verstrekte 
nieuwe papier overgeschreven en het tentamen verder op dat papier 
uitgewerkt. Door de hele uitwerking op het nieuwe papier te 
schrijven, was het voor zijn cijfer niet van belang om het 

tentamenpapier met het model in te leveren. Appellant heeft dat 
papier, dat hij als kladpapier aanmerkt, dan ook in een prullenpak 
gegooid, hoewel op het voorblad van het tentamen stond vermeld 
dat kladpapier moet worden ingeleverd. De stelling van appellant 
dat hij de uitwerking van opgave 1 op het nieuwe papier heeft 
overgeschreven, omdat hij vond dat zijn handschrift niet leesbaar 

was, is niet geloofwaardig, nu zijn handschrift op het nieuwe papier 
niet netter is. 
De examencommissie heeft zich op grond van het samenstel van de 
voorgaande feiten en omstandigheden terecht op het standpunt 

gesteld dat voldoende vast staat dat appellant het model voor 
aanvang van het tentamen op het tentamenpapier heeft geschreven 
en dat appellant op die wijze fraude heeft gepleegd. 

2.7. Reeds vanwege het feit dat in het door appellant genoemde 
geval de examencommissie onvoldoende bewijs zag voor fraude, 
faalt het door appellant gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 juni 2015 heeft de examencommissie Finance het door appellant 
gemaakte tentamen Externe Verslaggeving 1 wegens fraude ongeldig verklaard, hem uitgesloten 
van deelname aan de herkansing van dat tentamen en hem uitgesloten van deelname aan alle 
toetsen in periode 1 van collegejaar 2015-2016.  
 

 Bij beslissing van 1 oktober 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 De nadere gronden zijn op 30 november 2015 ingediend. 
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 april 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. L. Huigsloot, advocaat te Rotterdam, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. J.H.P. de Jong, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voorts zijn voor de examencommissie 
verschenen drs. R.J.H. Heerdink, plaatsvervangend voorzitter en mr. M.E.D.A. van Eijck, 

plaatsvervangend secretaris. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Bij een e-mail van 16 juni 2015 heeft een examinator aan de examencommissie toegelicht 
dat hij bij het nakijken van het tentamen Externe Verslaggeving 1 zag dat aan het tentamen van 
appellant een gescheurd kladpapier gehecht was. Hij heeft het kladpapier met plakband hersteld en 

constateerde dat op pagina’s 1 en 4, de buitenzijden, opgave 1 was uitgewerkt en dat op pagina’s 
2 en 3, de binnenzijden, een theoretisch model stond uitgeschreven. 
 In het verslag van een op 24 juni 2015 gehouden hoorzitting staat dat appellant heeft 
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verklaard dat hij was begonnen met opgave 1 van het tentamen en halverwege alles wat hij nog 

van zijn aantekeningen wist, heeft opgeschreven. Daarna heeft hij opgave 1 afgemaakt op pagina 
4. Vervolgens heeft hij een nieuw blaadje gevraagd om zijn uitwerkingen over te schrijven, omdat 
hij die te slordig had opgeschreven. Voorts heeft appellant verklaard dat hij het blaadje met het 
model had verscheurd, omdat het een kladblaadje was. Toen de surveillante daar iets van zei, 
heeft hij de stukjes uit de prullenbak gehaald en aan de surveillante gegeven, aldus appellant.   
 
2.2.  Het CBE heeft geoordeeld dat de examencommissie zich op het standpunt heeft mogen 

stellen dat appellant bij het tentamen heeft gefraudeerd door een spiekbrief te gebruiken die hij 
voorafgaand aan het tentamen had opgesteld. Daartoe is volgens het CBE van belang dat het 
tentamenblad niet is bedoeld als kladpapier, dat het op pagina’s 2 en 3 uitgeschreven model voor 
het tentamen niet relevant was en dat appellant het kladblaadje wilde weggooien terwijl hij wist dat 
dat ingeleverd moest worden. Voorts heeft het CBE overwogen dat de examencommissie de te 
volgen procedure correct heeft uitgevoerd en een passende en geboden maatregel heeft opgelegd.  

 
2.3.  Appellant voert hiertegen aan dat de examinator ingevolge artikel 27, vierde lid, van de 
Onderwijs- en examenregeling bij de constatering van onregelmatigheden of fraude na een toets 
dit in een protocol moet vastleggen en de student in de gelegenheid moet stellen zijn opmerkingen 

kenbaar te maken, die in het protocol worden opgetekend. De examinator heeft geen protocol 
opgesteld en appellant evenmin gehoord alvorens hij de onregelmatigheid bij de examencommissie 
heeft gemeld. Voorts voert appellant aan dat de examencommissie niet aannemelijk heeft gemaakt 

dat hij fraude heeft gepleegd. Hij heeft tijdens de toets de informatie die hij nog wist op het blaadje 
geschreven om te voorkomen dat hij het zou vergeten. Hij heeft dat bewust aan de binnenkant 
gedaan, omdat hij op de voorkant al was begonnen met de uitwerking van opgave 1. Tot slot voert 
appellant aan dat het CBE ten onrechte niet zijn beroep op het gelijkheidsbeginsel heeft 
beoordeeld. 
 
2.4. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek kan de examencommissie, indien een student of extraneus fraudeert, 
de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen 
tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn 
van ten hoogste een jaar. 
 Ingevolge artikel 2, aanhef en onder t, van de Onderwijs- en examenregeling voor de 
bacheloropleidingen van Hogeschool Inholland 2014-2015 (hierna: de OER) wordt in deze regeling 

onder fraude verstaan elk handelen, nalaten, pogen, aanzetten tot of toelaten van gedrag, dat het 
op de juiste wijze vormen van een correct en eerlijk oordeel over iemands kennis, inzicht, 
vaardigheden, of (beroeps)houding, geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. 
 Ingevolge artikel 27, vierde lid, wordt, wanneer voor, tijdens of na een toets door de 
examinator of surveillant onregelmatigheden of fraude worden geconstateerd of vermoed, dit 
onverwijld in het protocol vastgelegd. De student wordt in de gelegenheid gesteld zijn opmerkingen 
omtrent de gebeurtenis kenbaar te maken welke in het protocol worden aangetekend. 

 Ingevolge het achtste lid stelt de examencommissie de student in de gelegenheid  
te worden gehoord alvorens een beslissing tot opleggen van een maatregel te nemen.  
 
2.5. Het College is van oordeel dat aan artikel 27, vierde lid, van de OER slechts toepassing 
behoeft te worden gegeven indien de onregelmatigheid of fraude voor, tijdens of direct na een 
toets wordt geconstateerd of vermoed. Slechts indien de onregelmatigheid of fraude zodanig direct 
na de toets wordt geconstateerd of vermoed dat de betrokken student de examenzaal nog niet 

heeft verlaten, moet een protocol worden opgesteld en de student in de gelegenheid worden 
gesteld zijn opmerkingen daarover kenbaar te maken. In een geval als dat van appellant waarbij de 

onregelmatigheid bij het nakijken van het tentamen is geconstateerd, kan worden volstaan met het 
ingevolge artikel 27, achtste lid, van de OER horen van de student door de examencommissie. Ter 
zitting van het College is namens de examencommissie toegelicht dat in artikel 27, vierde lid, van 
de OER de examinator is vermeld met het oog op mondelinge toetsen. Uit het vermelden van de 

examinator in die bepaling kan daarom niet worden afgeleid dat die bepaling eveneens is bedoeld 
voor de situatie dat de onregelmatigheid of fraude bij het nakijken van het tentamen door de 
examinator wordt geconstateerd of vermoed. In het geval van appellant vond het horen door de 
examencommissie bovendien binnen zeer korte tijd na het tentamen, namelijk na anderhalve 
week, plaats. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat ten onrechte geen toepassing is gegeven 
aan artikel 27, vierde lid, van de OER.  
 

2.6. Ter zitting van het College heeft de examencommissie de door appellant ingeleverde 
uitwerking van het tentamen en het kladpapier van appellant getoond. 
 De stelling van appellant, dat hij het op pagina’s 2 en 3 van het kladpapier uitgewerkte 
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model tijdens het tentamen heeft opgeschreven om het niet te vergeten, is niet geloofwaardig. Het 

model is overzichtelijk, gestructureerd en uitgebreid uitgewerkt. Dat doet vermoeden dat het model 
niet tijdens het beperkte tijdsbestek van het tentamen is opgeschreven. Volgens de 
examencommissie komen delen van het model in de regel bij een tentamen aan de orde, maar niet 
volledig. Het ligt dan ook niet voor de hand dat model tijdens het tentamen volledig op te 
schrijven, zeker niet als het tentamen al volledig is bekeken, zoals bij appellant het geval was. 
Voorts zou appellant, indien hij het model tijdens het tentamen heeft opgeschreven, dat 
halverwege zijn uitwerking van opgave 1 hebben gedaan. Doordat het model op pagina 2 en 3 van 

het papier is uitgewerkt, waren de buitenzijden van het tentamenpapier onbeschreven en leek het 
tentamenpapier blanco. Appellant heeft zijn uitwerking van opgave 1 op pagina’s 1 en 4 van dat 
tentamenpapier, na het vragen van extra papier, op het verstrekte nieuwe papier overgeschreven 
en het tentamen verder op dat papier uitgewerkt. Door de hele uitwerking op het nieuwe papier te 
schrijven, was het voor zijn cijfer niet van belang om het tentamenpapier met het model in te 
leveren. Appellant heeft dat papier, dat hij als kladpapier aanmerkt, dan ook in een prullenpak 

gegooid, hoewel op het voorblad van het tentamen stond vermeld dat kladpapier moet worden 
ingeleverd. De stelling van appellant dat hij de uitwerking van opgave 1 op het nieuwe papier heeft 
overgeschreven, omdat hij vond dat zijn handschrift niet leesbaar was, is niet geloofwaardig, nu 
zijn handschrift op het nieuwe papier niet netter is. 

 De examencommissie heeft zich op grond van het samenstel van de voorgaande feiten en 
omstandigheden terecht op het standpunt gesteld dat voldoende vast staat dat appellant het model 
voor aanvang van het tentamen op het tentamenpapier heeft geschreven en dat appellant op die 

wijze fraude heeft gepleegd. 
 
2.7.  Reeds vanwege het feit dat in het door appellant genoemde geval de examencommissie 
onvoldoende bewijs zag voor fraude, faalt het door appellant gedane beroep op het 
gelijkheidsbeginsel.  
 
2.8. Het beroep is ongegrond. 

 
2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/254 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 13 januari 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : bewijsmiddelen 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
credits 

huisarts 
meldingsformulier 
persoonlijke omstandigheden 
psycholoog 
studentendecaan 

studentendecanaat 
studieadvies 

studiebegeleider 
studiepunten 
studievertraging 
studievolgsysteem 
studievoortgang 
vrijstellingen 
waarschuwing 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER: artikel 12 
artikel 13 
artikel 17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Appellante heeft in de periodes 1 en 2 van het studiejaar 
2014-2015 blijkens een door het CBE overgelegde verklaring van de 

decaan van de opleiding HBO-rechten, mevrouw Bielander, 
regelmatig contact met haar gehad over appellantes persoonlijke 
omstandigheden. De decaan heeft vervolgens op 18 februari 2015 
een meldingsformulier opgemaakt en daarin vermeld dat het 
aannemelijk is dat de door appellante gemelde persoonlijke 

omstandigheden tot studievertraging hebben geleid in de periodes 1 
en 2 van het studiejaar 2014-2015. De decaan heeft verder in haar 
verklaring gesteld dat appellante vanaf het opmaken van het 
meldingsformulier in februari 2015 tot eind juni 2015 geen contact 
meer met haar heeft gezocht, terwijl afgesproken was dat appelante 
de decaan van haar persoonlijke omstandigheden in relatie tot haar 
studievoortgang op de hoogte zou houden. Pas eind juni 2015 heeft 

appellante zich opnieuw tot de decaan gewend met de melding dat 
de persoonlijke omstandigheden die zich in de periodes 1 en 2 
voordeden ook in de periodes 3 en 4 van het studiejaar 2014-2015 
aan een verdere studievoortgang in de weg hebben gestaan en dat 

zij zich moeilijk kon motiveren voor haar opleiding zolang zij niet 
wist of zij door mocht, aldus de verklaring van de decaan. De 

decaan heeft verder verklaard dat zij appellante op dat moment 
heeft meegedeeld dat het vanwege het weinige contact dat heeft 
plaatsgevonden moeilijk in te schatten was of de persoonlijke 
omstandigheden aan het gebrek aan studievoortgang in de periodes 
3 en 4 van het studiejaar 2014-2015 in de weg hebben gestaan en 
dat appellante een overtuigende verklaring van de huisarts diende te 
overleggen alvorens de decaan zou overgaan tot het opstellen van 

een nieuw meldingsformulier waaruit het causaal verband tussen de 
door appellante gestelde persoonlijke omstandigheden in de 
periodes 3 en 4 en haar studievoortgang zou blijken. Daarop heeft 
appellante, naar de decaan heeft gesteld, geen actie ondernomen en 
was er naar het oordeel van de decaan geen aanleiding een nieuw 
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meldingsformulier op te maken.  

Gelet op de niet door appellante weerlegde verklaring van de decaan 
is het College met het CBE van oordeel dat de domeindirecteur zich 
op het standpunt heeft mogen stellen dat niet aannemelijk is dat de 
door appellante gestelde persoonlijke omstandigheden in de 
periodes 3 en 4 van het studiejaar 2014-2015 van invloed zijn 
geweest op haar studievoortgang en hij heeft in die omstandigheden 
dan ook met juistheid geen aanleiding gezien om van het geven van 

het bindend negatief studieadvies af te zien. Naar het oordeel van 
het College lag het op de weg van appellante om zich eerder dan 
eind juni 2015 opnieuw tot de decaan te wenden vanwege haar 
persoonlijke omstandigheden, met name ook omdat dit met de 
decaan was afgesproken. Voorts is in artikel 17, eerste lid, van de 
OER bepaald dat een student zo spoedig mogelijk melding van 

persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van 
de OER bij het studentendecanaat doet. Appellante heeft niet 
aannemelijk gemaakt dat zij daartoe niet in staat is geweest eerder 
dan juni 2015. Dat zij in de periode van februari tot en met juni 

2015 regelmatig een psycholoog heeft bezocht, naar zij ter zitting 
heeft gesteld, betekende niet dat zij niet meer naar de decaan 
hoefde te gaan. Overigens heeft zij van die door haar gestelde 

bezoeken aan een psycholoog geen bewijsmiddelen overgelegd. 
Verder blijkt uit de verklaring van de decaan dat het voor appellante 
duidelijk moet zijn geweest dat een verklaring van de huisarts 
noodzakelijk was om het causaal verband tussen de door appellante 
gestelde persoonlijke omstandigheden in de periodes 3 en 4 van het 
studiejaar 2014-2015 en haar studievoortgang vast te stellen. 
Derhalve kan zij niet worden gevolgd in haar stelling dat zij ervan 

uit kon gaan dat zij een verklaring van een psycholoog nodig had, 
welke zij evenmin heeft overgelegd. Daarnaast kan het feit dat de 
huisarts enige tijd op vakantie is geweest niet betekenen dat zij niet 
in staat is geweest om in elk geval voorafgaand aan de zitting van 
het CBE , die op 17 september 2015 heeft plaatsgevonden, een 
verklaring van hem te verkrijgen. Wat betreft de door appellante 

alsnog in beroep bij het College overgelegde verklaring van de 
huisarts, geldt dat zij die pas na de beslissing van het CBE heeft 
overgelegd, zodat het CBE daar geen rekening mee heeft kunnen 
houden bij de beoordeling van haar administratief beroep tegen de 
beslissing van de domeindirecteur van 23 juli 2015.  
Het kan niet onredelijk worden geacht dat het CBE de 
domeindirecteur is gevolgd in zijn standpunt dat appellante niet 

geschikt moet worden geacht om de opleiding HBO-rechten binnen 
afzienbare termijn af te ronden. Daartoe is in aanmerking genomen 
het zeer geringe aantal studiepunten (26) dat zij in de twee jaar van 
inschrijving heeft behaald waarvan bovendien nog 7 punten zijn 
verkregen door aan haar verleende vrijstellingen in verband met 
door haar behaalde vakken tijdens de opleiding Sociale Juridische 
Dienstverlening waarvoor zij na het eerste jaar van inschrijving een 

bindend negatief studieadvies heeft gekregen. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 23 juli 2015 heeft de directeur van het domein Management, Finance en 
Recht aan appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding HBO-rechten 
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VT. 

 
 Bij beslissing van 26 oktober 2015 heeft het CBE het daartegen door appellante ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op 6 november 
2015, beroep ingesteld. De gronden van beroep zijn aangevuld bij brief van 15 november 2015.  
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  
 
  Door appellante is een nader stuk ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 december 2015 waar appellante, 
bijgestaan door mr. M. Wiersma, advocaat te Rotterdam, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. 
J.H.P. de Jong, plaatsvervangend-secretaris van het CBE, zijn verschenen. Tevens was aanwezig 
mr. T. Franssen, opleidingsdirecteur. 

 
2.  Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een hogeschool iedere student 
uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een 
voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten 
de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.  
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling (hierna: de OER) 
ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
of voor het Ad-programma van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting van 
de studie binnen of buiten de opleiding. Het advies is gebaseerd op de resultaten die geregistreerd 

zijn in het studievolgsysteem. Het advies bevat zo nodig een waarschuwing als bedoeld in artikel 
11 of een afwijzing als bedoeld in artikel 13.  
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de OER wordt aan het in het vorige artikel genoemde 
studieadvies een afwijzing verbonden, indien de student aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, zoals bedoeld in de leden 
2 en 3. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel 
17 zich daartegen verzetten. 

 Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de OER moet de student tenminste 50 credits hebben 
behaald van de te behalen credits van de propedeutische fase of het eerste jaar van het Ad-

programma aan het eind van het eerste jaar van inschrijving.  
 Ingevolge artikel 13, vijfde lid, van de OER verstrekt de domeindirecteur alsnog een 
bindend studieadvies indien de student niet tijdig tijdens of aan het einde van het tweede jaar van 
inschrijving de propedeutische fase of het eerste jaar van het Ad-programma met goed gevolg 

heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17 zich daartegen 
verzetten. 
  Ingevolge artikel 17, eerste lid, van de OER doet een student, indien zich een 
omstandigheid als bedoeld in lid 5 voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij het 
studentendecanaat onder opgave van: 
- de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed; 
- een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan, met overlegging van bewijsstukken; 

- de mate waarin hij niet aan het onderwijs of toets kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen. 
 Ingevolge artikel 17, vierde lid, van de OER, weegt de domeindirecteur voordat hij over 
gaat tot een bindend studieadvies ten behoeve daarvan de binnen de opleiding bekende 
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persoonlijke omstandigheden. Hij vraagt in dat kader het studentendecanaat advies met betrekking 

tot de daar gemelde persoonlijke omstandigheden. Voorts raadpleegt hij de studiebegeleider over 
de studievoortgang en de relatie met de persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan brengt 
zijn advies schriftelijk uit. 
 Ingevolge artikel 17, vijfde lid, van de OER worden als persoonlijke omstandigheden in de 
zin van dit artikel uitsluitend aangemerkt: 
a. ziekte van de student; 
b. lichamelijke, zintuigelijke of andere functiestoornis van de student; 

c. zwangerschap van de studente; 
d. bijzondere familieomstandigheden. 
 
2.2 Appellante is in september 2013 gestart met de opleiding HBO-rechten. Aan het einde van 
het eerste studiejaar heeft zij een jaar uitstel gekregen van een bindend negatief studieadvies in 
verband met persoonlijke omstandigheden. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving had 

appellante de propedeutische fase niet met goed gevolg afgerond, zodat zij op grond van artikel 
13, vijfde lid, van de OER bij de beslissing van 23 juli 2015 alsnog een bindend negatief 
studieadvies heeft gekregen. Naar het oordeel van de domeindirecteur was geen sprake van 
persoonlijke omstandigheden die zich tegen het geven van het bindend negatief studieadvies 

verzetten. Het CBE heeft deze beslissing in stand gelaten. 
 
2.3 Appellante betoogt dat het CBE heeft miskend dat de door haar naar voren gebrachte 

persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de OER wel aan het geven 
van het bindend negatief studieadvies in de weg stonden. Hiertoe voert zij aan dat zij gedurende 
het studiejaar 2014-2015 vanwege persoonlijke omstandigheden, waaronder begrepen relationele 
problemen waardoor zij fysiek en mentaal niet in orde was, niet in staat was goed te studeren. 
Volgens appellante is ten onrechte geconcludeerd dat de door haar gestelde persoonlijke 
omstandigheden alleen betrekking hebben gehad op de periodes 1 en 2 en niet op de periodes 3 en 
4 van het studiejaar 2014-2015. Zij stelt dat zij in die laatste twee periodes nog steeds veel last 

heeft gehad van de persoonlijke omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de periodes 1 en 
2. Ter onderbouwing van haar stelling heeft appellante in beroep bij het College een verklaring van 
haar huisarts overgelegd. Appellante stelt in dit verband dat zij niet eerder een verklaring van de 
huisarts heeft overgelegd, omdat zij dacht dat zij een verklaring van een psycholoog diende te 
overleggen. Verder stelt zij dat de huisarts op vakantie was, zodat zij niet in staat was tijdig een 
verklaring te verkrijgen. Ook stelt appellante dat zij gedemotiveerd was in de periodes 3 en 4, 

omdat zij niet zeker wist of zij haar opleiding zou mogen afronden. Appellante voert verder aan dat 
zij inmiddels hulp heeft gezocht bij een Iman en dat zij zich daardoor weer sterk genoeg voelt om 
te gaan studeren en dat zij er vertrouwen in heeft dat zij vanaf het nieuwe studiejaar in staat is de 
opleiding met een goed resultaat te vervolgen. 
 
2.3.1 Appellante heeft in de periodes 1 en 2 van het studiejaar 2014-2015 blijkens een door het 
CBE overgelegde verklaring van de decaan van de opleiding HBO-rechten, mevrouw Bielander, 

regelmatig contact met haar gehad over appellantes persoonlijke omstandigheden. De decaan heeft 
vervolgens op 18 februari 2015 een meldingsformulier opgemaakt en daarin vermeld dat het 
aannemelijk is dat de door appellante gemelde persoonlijke omstandigheden tot studievertraging 
hebben geleid in de periodes 1 en 2 van het studiejaar 2014-2015. De decaan heeft verder in haar 
verklaring gesteld dat appellante vanaf het opmaken van het meldingsformulier in februari 2015 tot 
eind juni 2015 geen contact meer met haar heeft gezocht, terwijl afgesproken was dat appelante 
de decaan van haar persoonlijke omstandigheden in relatie tot haar studievoortgang op de hoogte 

zou houden. Pas eind juni 2015 heeft appellante zich opnieuw tot de decaan gewend met de 
melding dat de persoonlijke omstandigheden die zich in de periodes 1 en 2 voordeden ook in de 

periodes 3 en 4 van het studiejaar 2014-2015 aan een verdere studievoortgang in de weg hebben 
gestaan en dat zij zich moeilijk kon motiveren voor haar opleiding zolang zij niet wist of zij door 
mocht, aldus de verklaring van de decaan. De decaan heeft verder verklaard dat zij appellante op 
dat moment heeft meegedeeld dat het vanwege het weinige contact dat heeft plaatsgevonden 

moeilijk in te schatten was of de persoonlijke omstandigheden aan het gebrek aan studievoortgang 
in de periodes 3 en 4 van het studiejaar 2014-2015 in de weg hebben gestaan en dat appellante 
een overtuigende verklaring van de huisarts diende te overleggen alvorens de decaan zou overgaan 
tot het opstellen van een nieuw meldingsformulier waaruit het causaal verband tussen de door 
appellante gestelde persoonlijke omstandigheden in de periodes 3 en 4 en haar studievoortgang 
zou blijken. Daarop heeft appellante, naar de decaan heeft gesteld, geen actie ondernomen en was 
er naar het oordeel van de decaan geen aanleiding een nieuw meldingsformulier op te maken.  

 Gelet op de niet door appellante weerlegde verklaring van de decaan is het College met het 
CBE van oordeel dat de domeindirecteur zich op het standpunt heeft mogen stellen dat niet 
aannemelijk is dat de door appellante gestelde persoonlijke omstandigheden in de periodes 3 en 4 
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van het studiejaar 2014-2015 van invloed zijn geweest op haar studievoortgang en hij heeft in die 

omstandigheden dan ook met juistheid geen aanleiding gezien om van het geven van het bindend 
negatief studieadvies af te zien. Naar het oordeel van het College lag het op de weg van appellante 
om zich eerder dan eind juni 2015 opnieuw tot de decaan te wenden vanwege haar persoonlijke 
omstandigheden, met name ook omdat dit met de decaan was afgesproken. Voorts is in artikel 17, 
eerste lid, van de OER bepaald dat een student zo spoedig mogelijk melding van persoonlijke 
omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de OER bij het studentendecanaat doet. 
Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij daartoe niet in staat is geweest eerder dan juni 

2015. Dat zij in de periode van februari tot en met juni 2015 regelmatig een psycholoog heeft 
bezocht, naar zij ter zitting heeft gesteld, betekende niet dat zij niet meer naar de decaan hoefde 
te gaan. Overigens heeft zij van die door haar gestelde bezoeken aan een psycholoog geen 
bewijsmiddelen overgelegd. Verder blijkt uit de verklaring van de decaan dat het voor appellante 
duidelijk moet zijn geweest dat een verklaring van de huisarts noodzakelijk was om het causaal 
verband tussen de door appellante gestelde persoonlijke omstandigheden in de periodes 3 en 4 van 

het studiejaar 2014-2015 en haar studievoortgang vast te stellen. Derhalve kan zij niet worden 
gevolgd in haar stelling dat zij ervan uit kon gaan dat zij een verklaring van een psycholoog nodig 
had, welke zij evenmin heeft overgelegd. Daarnaast kan het feit dat de huisarts enige tijd op 
vakantie is geweest niet betekenen dat zij niet in staat is geweest om in elk geval voorafgaand aan 

de zitting van het CBE , die op 17 september 2015 heeft plaatsgevonden, een verklaring van hem 
te verkrijgen. Wat betreft de door appellante alsnog in beroep bij het College overgelegde 
verklaring van de huisarts, geldt dat zij die pas na de beslissing van het CBE heeft overgelegd, 

zodat het CBE daar geen rekening mee heeft kunnen houden bij de beoordeling van haar 
administratief beroep tegen de beslissing van de domeindirecteur van 23 juli 2015.  
 Het kan niet onredelijk worden geacht dat het CBE de domeindirecteur is gevolgd in zijn 
standpunt dat appellante niet geschikt moet worden geacht om de opleiding HBO-rechten binnen 
afzienbare termijn af te ronden. Daartoe is in aanmerking genomen het zeer geringe aantal 
studiepunten (26) dat zij in de twee jaar van inschrijving heeft behaald waarvan bovendien nog 7 
punten zijn verkregen door aan haar verleende vrijstellingen in verband met door haar behaalde 

vakken tijdens de opleiding Sociale Juridische Dienstverlening waarvoor zij na het eerste jaar van 
inschrijving een bindend negatief studieadvies heeft gekregen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4 Het beroep is ongegrond.  
 

2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/256 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 17 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden 

Trefwoorden : adreswijziging 
hersteltermijn 
minnelijke schikking 
niet-ontvankelijk 
Studielink 

vormvoorschrift 
woonadres 

Artikelen : Awb: artikel 6:5 
Awb: artikel 6:6 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.1 Uit de stukken en de bestreden beslissing blijkt niet dat door 

of namens het CBE nader onderzoek is gedaan of de adreswijziging 
reeds voor het versturen van de brief van 6 augustus 2015 in 
Studielink was aangebracht en voor het CBE zichtbaar was. Ook uit 
het door het CBE overgelegde nadere stuk van 18 januari 2016 blijkt 
niet dat een onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden, terwijl ter 
zitting door het College is benadrukt dat de aanhouding van de zaak 
ook de gelegenheid bood om dit uit te zoeken. Het College van 

Beroep voor de Examens had dit onderzoek niet achterwege mogen 
laten, dit temeer niet nu het beroepschrift van appellante in strijd 
met artikel 6:5 eerste lid van de Awb ook geen adres was vermeld 
en het CBE dat gebrek niet aan appellante heeft tegengeworpen en 
haar dus ook niet in de gelegenheid heeft gesteld dit gebrek te 
herstellen. Het College ziet hierin, het e-mailbericht van de 

ombudsfunctionaris mede in aanmerking genomen, aanleiding het 
beroep van appellante gegrond te verklaren. De brief van 

6 augustus 2015 is niet naar het juiste adres gezonden zodat 
verweerder appellante niet op correcte wijze in de gelegenheid heeft 
gesteld het verzuim te herstellen zoals artikel 6:6 van de Awb 
voorschrijft. Overigens merkt het College wel op dat appellante in 
het vervolg op brieven haar adres dient te vermelden. Zelfs in de 

brief van 28 augustus 2015 heeft zij geen adres opgenomen.  
[…] 
2.4 Het College wijst verweerder nogmaals op zijn tussenuitspraak 
van 20 oktober 2014, CBHO 2014/208 en 208.1. In die uitspraak is 
verweerder voorgehouden dat een schikking ook moet worden 
beproefd als een bij verweerder ingesteld administratief beroep 
wellicht kennelijk niet ontvankelijk is. Tevens is verweerder er in die 

uitspraak op gewezen dat de op grond van artikel 6:6 van de Awb 
gegeven hersteltermijn niet mag eindigen voor het einde van de 
tegen bij verweerder aangevochten beslissing geldende 
beroepstermijn. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Universiteit Leiden, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 15 juli 2015 heeft de examencommissie International Studies namens het 
bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan appellante een bindend negatief 
studieadvies gegeven voor de opleiding International Studies. 
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 Bij beslissing, verzonden op 24 september 2015, heeft het CBE het daartegen door 
appellante ingestelde administratief beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op  
9 november 2015, beroep ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  

 
  Door appellante is een nader stuk ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 december 2015 waar appellante, 

bijgestaan door J. Matton, die functioneerde als tolk, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. D.H. Mandel, zijn verschenen.  
 
  Het College heeft de zaak na de zitting aangehouden tot en met 18 januari 2016 en aan het 

CBE de opdracht gegeven te beproeven of een schikking kon worden getroffen tussen appellante en 
de voorzitter van de examencommissie, nu dit ten onrechte niet was onderzocht voordat op het 
administratief beroep van appellante is beslist door het CBE. 

 
  Naar aanleiding hiervan heeft het CBE bij brief van 18 januari 2016 een nader stuk 
ingediend.  
 
  Appellante heeft hierop gereageerd bij e-mailbericht van 31 januari 2016. 
 
  Partijen hebben ermee ingestemd dat de zaak wordt afgedaan zonder een tweede zitting. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Appellante heeft bij ongedateerde brief administratief beroep ingesteld tegen het bindend 
negatief studieadvies dat haar bij de beslissing van 15 juli 2015 is gegeven. Dat beroepschrift 
bevatte geen ondertekening, zoals artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 

(hierna: Awb) voorschrijft. Bij aangetekende brief van 6 augustus 2015 heeft het CBE appellante 
op dit gebrek gewezen en is zij in staat gesteld dit te herstellen voor 17 augustus 2015 waarbij is 
opgemerkt dat, indien zij dit gebrek niet tijdig zou herstellen, haar beroep niet-ontvankelijk zou 
kunnen worden verklaard. Op 28 augustus 2015 heeft het CBE een alsnog van een ondertekening 
voorzien exemplaar van het beroepschrift van appellante ontvangen, vergezeld van een brief 
waarom pas op 28 augustus 2015 is gereageerd. Het CBE heeft het administratief beroep 
vervolgens niet-ontvankelijk verklaard en in de door appellante naar voren gebrachte argumenten 

waarom zij het beroepschrift niet voor 17 augustus 2015 van een handtekening had voorzien geen 
aanleiding gezien daarvan af te zien. 
 
2.2 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte in de door haar aangevoerde argumenten voor 
het niet tijdig voorzien van haar beroepschrift van een ondertekening geen aanleiding heeft gezien 
af te zien van een niet-ontvankelijk verklaring van haar beroepschrift. Hiertoe voert zij ter zitting 
aan dat zij niet op 30 juni 2015 zoals zij in haar brief van 28 augustus 2015 had gesteld maar op 

30 juli 2015 haar nieuwe woonadres in Studielink heeft opgegeven en dat de brief van het CBE van 
6 augustus 2015 ten onrechte nog naar haar oude woonadres is verstuurd. Zij kon dan ook niet 

eerder van de brief van 6 augustus 2015 op de hoogte zijn en het gebrek dus ook niet eerder 
herstellen, aldus appellante. Ter onderbouwing van haar standpunt dat het CBE van het gewijzigde 
woonadres op de hoogte kon en behoorde te zijn, heeft appellante ter zitting een e-mailbericht van 
de ombudsfunctionaris van de Universiteit Leiden overgelegd van 7 december 2015 waarin is 

vermeld dat uit navraag bij de Centrale Studenten Administratie is gebleken dat het verzoek van 
appellante om een wijziging van haar adres op 3 augustus 2015 is verwerkt door de Universiteit 
Leiden.  
 
2.2.1 Uit de stukken en de bestreden beslissing blijkt niet dat door of namens het CBE nader 
onderzoek is gedaan of de adreswijziging reeds voor het versturen van de brief van 6 augustus 
2015 in Studielink was aangebracht en voor het CBE zichtbaar was. Ook uit het door het CBE 

overgelegde nadere stuk van 18 januari 2016 blijkt niet dat een onderzoek daarnaar heeft 
plaatsgevonden, terwijl ter zitting door het College is benadrukt dat de aanhouding van de zaak 
ook de gelegenheid bood om dit uit te zoeken. Het College van Beroep voor de Examens had dit 
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onderzoek niet achterwege mogen laten, dit temeer niet nu het beroepschrift van appellante  in 

strijd met artikel 6:5 eerste lid van de Awb ook geen adres was vermeld en het CBE dat gebrek niet 
aan appellante heeft tegengeworpen en haar dus ook niet in de gelegenheid heeft gesteld dit 
gebrek te herstellen. Het College ziet hierin, het e-mailbericht van de ombudsfunctionaris mede in 
aanmerking genomen, aanleiding het beroep van appellante gegrond te verklaren. De brief van 6 
augustus 2015 is niet naar het juiste adres gezonden zodat verweerder appellante niet op correcte 
wijze in de gelegenheid heeft gesteld het verzuim te herstellen zoals artikel 6:6 van de Awb 
voorschrijft. Overigens merkt het College wel op dat appellante in het vervolg op brieven haar 

adres dient te vermelden. Zelfs in de brief van 28 augustus 2015 heeft zij geen adres opgenomen.  
 
2.3 Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE, verzonden op 24 september 2015, dient 
te worden vernietigd. Het CBE dient met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te 
nemen op het administratief beroep van appellante tegen de beslissing van de examencommissie 
van 15 juli 2015. Daarbij dient het CBE zich naar het oordeel van het College voorts te beraden op 

het alsnog gevoerde schikkingsgesprek en de reactie daarop van appellante bij e-mailbericht van 
31 januari 2016.  
 
2.4 Het College wijst verweerder nogmaals op zijn tussenuitspraak van 20 oktober 2014, 

CBHO 2014/208 en 208.1. In die uitspraak is verweerder voorgehouden dat een schikking ook 
moet worden beproefd als een bij verweerder ingesteld administratief beroep wellicht kennelijk niet 
ontvankelijk is. Tevens is verweerder er in die uitspraak op gewezen dat de op grond van artikel 

6:6 van de Awb gegeven hersteltermijn niet mag eindigen voor het einde van de tegen bij 
verweerder aangevochten beslissing geldende beroepstermijn. 
 
2.5 Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken. 
 
3. Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het CBE, verzonden op 24 september 2015, uitspraak 

  15-156; 
 III. draagt het CBE op met inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing te 
  nemen; 
 IV. gelast dat het CBE aan appellante het door haar voor de behandeling van dit beroep 
  betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zeggen: vijfenveertig euro)  
  vergoedt. 
 

Deze uitspraak is gedaan door mr. B.K. Olivier, lid van de enkelvoudige kamer, in 
tegenwoordigheid van mr. W. Heijninck, als secretaris. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  153 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/258 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 2 mei 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : GPA 
Grade Point Average 
inschrijving 
masteropleiding 
motivatie 

nominale studieduur 
onzorgvuldig 
persoonlijke omstandigheden 
selectiecriteria 
studieadviseur 

studieduur 
studievoortgang 

talent 
toelaatbaar 
toelatingscommissie 
toelatingscriterium 
toelatingseisen 
toelatingsprocedure 
zelfreflecterend vermogen 

Artikelen : OER: artikel 2.1 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet het College geen 
grond voor het oordeel dat in de bestreden beslissing ten onrechte is 

overwogen dat de toelatingscommissie tot dat oordeel heeft kunnen 
komen. 
2.4.1. De toelatingscommissie toetst de geschiktheid van kandidaten 

die zich hebben aangemeld voor de master Farmacie. De 
toelatingscommissie voert deze beoordeling uit aan de hand van – 
onder meer- de in artikel 2.1 van de OER opgenomen 
toelatingseisen. Van die eisen maken deel uit motivatie en talent, 

waarbij een beoordeling mede op basis van de GPA en 
studievoortgang plaatsvindt. De toelatingscommissie heeft daarbij 
toegelicht dat beoordeeld moet worden in hoeverre de student in 
staat wordt geacht de eindtermen van de masteropleiding binnen de 
nominale studieduur af te ronden.  
De toelatingscommissie heeft op basis van de GPA van appellante 

van 2,41 en de studieduur van appellante, inhoudende dat zij na 11 
jaar nog niet haar bachelor heeft weten af te ronden, geoordeeld dat 
appellante over onvoldoende motivatie en talent beschikt. De 
toelatingscommissie heeft daarbij betrokken dat op het moment van 
behoordelen geen persoonlijke omstandigheden door appellante zijn 
gemeld. Het is het College niet gebleken dat de toelatingscommissie 

bij haar beoordeling verbindende voorschriften heeft geschonden en 

ook overigens onzorgvuldig heeft besloten. Dat in de OER 2015-
2016 bij het criterium ‘motivatie en talent’ de toevoeging ‘mede op 
basis van GPA en studievoortgang’ is vermeld en dat dat in de OER 
2014-2015 niet is vermeld, maakt dat niet anders. Deze toevoeging 
kan niet anders worden opgevat dan een verduidelijking en 
objectivering van hetgeen onder meer onder het criterium ‘motivatie 
en talent’ wordt verstaan. Dat appellante nu niet de door haar 

gewenste masteropleiding kan volgen, maakt niet dat zij in het 
geheel geen masteropleiding meer kan volgen. Appellante heeft niet 
aangetoond dat zij nergens in Nederland meer een masteropleiding 
kan volgen. Het College betrekt daarbij dat appellante ter zitting van 
het College heeft verklaard dat zij uitsluitend de master Farmacie 
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aan de Universiteit Utrecht wil volgen en dat zij daarom niet heeft 

onderzocht of zij voor andere masters in aanmerking komt.  
Dat verweerder het bovendien van belang acht dat de opleiding na 
de toelating geen mogelijkheden ter beschikking staan om 
appellante te weerhouden de opleiding te blijven volgen, maakt niet 
dat de toelatingscommissie bij haar beoordeling verbindende 
voorschriften heeft geschonden en ook overigens onzorgvuldig heeft 
besloten, nu zij het verzoek heeft getoetst aan de criteria zoals 

vastgelegd in de OER. Daar komt bij dat, zoals in 2.2. reeds is 
vermeld, verweerder ter zitting van het College heeft toegelicht dat 
de toelatingscommissie de afwijzing voornamelijk heeft gebaseerd 
op het criterium ‘motivatie en talent’. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 1 juli 2015 heeft de directeur van de School of Pharmacy van de 
Universiteit Utrecht namens de toelatingscommissie het verzoek om inschrijving van appellante 
voor de masteropleiding Farmacie afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 14 oktober 2015 heeft verweerder het door appellante ingestelde 

administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 april 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. M. Heikens, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door M.W. 
Batteljee en dr. A.K. Mantel, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. De toelatingscommissie heeft het verzoek van appellante om te worden ingeschreven voor 

de masteropleiding Farmacie afgewezen, omdat zij van oordeel is dat de studieduur van appellante 
in de bacheloropleiding Farmacie te lang is nu zij pas na 11 jaar met succes deze opleiding zal 
kunnen voltooien. Bovendien is haar Grade Point Average (hierna: GPA) van 2,41 te laag. 
Appellante heeft weliswaar persoonlijke omstandigheden aangevoerd, maar deze waren niet bij de 
studieadviseur bekend en kunnen naar het oordeel van de toelatingscommissie niet volledig de 
studieduur van 11 jaar verklaren. Volgens de toelatingscommissie heeft appellante onvoldoende 
motivatie en talent. Zij ziet daarom geen grond voor de aanname dat appellante in staat zal zijn de 

masteropleiding binnen de nominale studieduur af te ronden.  
De toelatingscommissie heeft aan de afwijzing voorts ten grondslag gelegd dat appellante in 

onvoldoende mate blijk geeft van zelfreflecterend vermogen op haar eigen handelen en 
studievoortgang.  
 
2.2. Verweerder heeft bij de beslissing van 14 oktober 2015 de beslissing van de 

toelatingscommissie in stand gelaten. Verweerder heeft daarbij overwogen dat de 
toelatingscommissie in overeenstemming met de toelatingsprocedure heeft gehandeld. Voorts heeft 
hij daarbij overwogen dat appellante op dit moment nog niet toelaatbaar is tot de master Farmacie, 
omdat zij nog één onderdeel van de bacheloropleiding niet heeft behaald. Niettemin is het verzoek 
van appellante behandeld, aangezien de afwijzing door de toetsingscommissie niet berust op het 
nog niet behaald hebben van de bachelor maar op het, ook na het behalen van de bachelordiploma, 
niet voldoen aan de selectiecriteria vermeld in artikel 2.1, tweede lid, van de Onderwijs- en 

Examenregeling van de masteropleidingen binnen de Graduate School of Life Sciences van de 
Universiteit Utrecht 2015-2016 (hierna: de OER). Volgens verweerder heeft de toetsingscommissie 
voldoende inzichtelijk gemaakt dat het verzoek is afgewezen, omdat appellante niet voldoet aan 
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het toelatingscriterium van ‘motivatie en talent’. Verweerder heeft ten slotte overwogen dat hij zich 

bewust is van de gevolgen die de afwijzing voor appellante heeft, maar van belang acht dat de 
opleiding na de toelating geen mogelijkheden ter beschikking staan om appellante te weerhouden 
de opleiding te blijven volgen. Ter zitting van het College heeft verweerder toegelicht dat de 
toelatingscommissie de afwijzing voornamelijk heeft gebaseerd op het criterium ‘motivatie en 
talent’.   
 
2.3. Appellante betoogt dat de beslissingen van verweerder en de toelatingscommissie niet in 

stand kunnen blijven, nu bij de totstandkoming van de beslissing van 1 juli 2015 niet de nodige 
zorgvuldigheid in acht is genomen en deze beslissing berust op een ondeugdelijke motivering. 
Appellante voert in dat verband aan dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat zij niet 
voldoet aan het selectiecriterium  
‘motivatie en talent’. Zij wijst erop dat de lengte van haar studieduur geen verband houdt met de 
zwaarte van de opleiding, maar met persoonlijke omstandigheden. Ter zitting van het College heeft 

zij medegedeeld dat zij inmiddels haar bachelor heeft afgerond. Zij wijst er voorts op dat in de OER 
2015-2016 bij het criterium  
‘motivatie en talent’ de toevoeging ‘mede op basis van GPA en studievoortgang’ is vermeld en dat 
dat in de OER 2014-2015 niet is vermeld. Volgens haar is dit een aanscherping van het criterium. 

Appellante voert voorts aan dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat appellante niet 
volledig wordt uitgesloten voor een masteropleiding. Verder heeft verweerder ten onrechte 
geoordeeld dat zij niet beschikt over voldoende zelfreflecterend vermogen. Ten slotte voert zij aan 

dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat zij niet kan worden toegelaten tot de master, 
omdat de opleiding na de toelating geen mogelijkheden heeft om haar te weerhouden de 
masteropleiding te blijven volgen.  
 
2.4. In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet het College geen grond voor het oordeel dat in 
de bestreden beslissing ten onrechte is overwogen dat de toelatingscommissie tot dat oordeel heeft 
kunnen komen. 

 
2.4.1. De toelatingscommissie toetst de geschiktheid van kandidaten die zich hebben aangemeld 
voor de master Farmacie. De toelatingscommissie voert deze beoordeling uit aan de hand van – 
onder meer- de in artikel 2.1 van de OER opgenomen toelatingseisen. Van die eisen maken deel uit 
motivatie en talent, waarbij een beoordeling mede op basis van de GPA en studievoortgang 
plaatsvindt. De toelatingscommissie heeft daarbij toegelicht dat beoordeeld moet worden in 

hoeverre de student in staat wordt geacht de eindtermen van de masteropleiding binnen de 
nominale studieduur af te ronden.  
De toelatingscommissie heeft op basis van de GPA van appellante van 2,41 en de studieduur van 
appellante, inhoudende dat zij na 11 jaar nog niet haar bachelor heeft weten af te ronden, 
geoordeeld dat appellante over onvoldoende motivatie en talent beschikt. De toelatingscommissie 
heeft daarbij betrokken dat op het moment van behoordelen geen persoonlijke omstandigheden 
door appellante zijn gemeld. Het is het College niet gebleken dat de toelatingscommissie bij haar 

beoordeling verbindende voorschriften heeft geschonden en ook overigens onzorgvuldig heeft 
besloten. Dat in de OER 2015-2016 bij het criterium ‘motivatie en talent’ de toevoeging ‘mede op 
basis van GPA en studievoortgang’ is vermeld en dat dat in de OER 2014-2015 niet is vermeld, 
maakt dat niet anders. Deze toevoeging kan niet anders worden opgevat dan een verduidelijking 
en objectivering van hetgeen onder meer onder het criterium ‘motivatie en talent’ wordt verstaan. 
Dat appellante nu niet de door haar gewenste masteropleiding kan volgen, maakt niet dat zij in het 
geheel geen masteropleiding meer kan volgen. Appellante heeft niet aangetoond dat zij nergens in 

Nederland meer een masteropleiding kan volgen. Het College betrekt daarbij dat appellante ter 
zitting van het College heeft verklaard dat zij uitsluitend de master Farmacie aan de Universiteit 

Utrecht wil volgen en dat zij daarom niet heeft onderzocht of zij voor andere masters in 
aanmerking komt.  
Dat verweerder het bovendien van belang acht dat de opleiding na de toelating geen 
mogelijkheden ter beschikking staan om appellante te weerhouden de opleiding te blijven volgen, 

maakt niet dat de toelatingscommissie bij haar beoordeling verbindende voorschriften heeft 
geschonden en ook overigens onzorgvuldig heeft besloten, nu zij het verzoek heeft getoetst aan de 
criteria zoals vastgelegd in de OER. Daar komt bij dat, zoals in 2.2. reeds is vermeld, verweerder 
ter zitting van het College heeft toegelicht dat de toelatingscommissie de afwijzing voornamelijk 
heeft gebaseerd op het criterium ‘motivatie en talent’. 
 
2.5. Uit het voorgaande vloeit voort dat het betoog van appellante faalt. Het beroep is 

ongegrond.  
 
2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/259 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : aangemeld 
belang 
belangenafweging 
betalingsgegevens 
bevestigen 

buiten toepassing laten 
collegegeld 
digitale machtiging 
hardheidsclausule 
herinschrijver4 

herinschrijving 
inschrijving 

inschrijvingsverzoek 
kenbaar 
onevenredig 
postadres 
Studielink 
studievertraging 
toelatingsvoorwaarden 

voorlopige voorziening 
Artikelen : WHW: artikel 7.33 

artikel 7.37 
Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool Rotterdam: 
artikel 1.7  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft 

regels van procedurele aard te stellen. Aan die vaststelling dient 
echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag te 
liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die 
afweging wel kenbaar te maken en behoort verweerder te motiveren 
waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 

verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan 
bij de vraag of het Reglement op dit punt geen aanpassing behoeft. 
Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet heeft 
plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het 
Reglement geen hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit 
de behandeling van de zaken door het College gebleken dat wel in 
een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten 

toepassing laat. Het College merkt op dat de door verweerder 
genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden van het niet 
voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het 
vaststellen van het Reglement waren te voorzien. Het is het College 

voorts gebleken dat verweerder het feit dat een student als gevolg 
van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving 

studievertraging oploopt niet van betekenis acht voor het buiten 
toepassing laten van het Reglement, omdat die studievertraging 
inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat 
verweerder als uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging 
van herinschrijvers zo enigszins mogelijk behoort te worden 
vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder 
maatregelen heeft getroffen om studenten te wijzen op de 

onvoltooide herinschrijving acht het College die maatregelen 
onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van 
bewijs van die maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College 
vast dat verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van 
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de betrokken studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken 

op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te staan dat verweerder 
een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de 
instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot 
inschrijving over te gaan. Dat is ook het geval bij appellante. Ook uit 
de door verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds 
gebleken dat het belang van het onderwijs zich niet tegen de 
inschrijving heeft verzet. In dat licht bezien is het College van 

oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 1 september voor 
herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met name die 
herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens / 
de digitale machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste 
weken van september tot verweerder hebben gewend, verweerder 
de inschrijving niet had mogen afwijzen.  

Het betoog slaagt. 
 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 3 september 2015 is het verzoek van appellante tot inschrijving voor het 

studiejaar 2015-2016 van de bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 2 november 2015 heeft verweerder het door appellante gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 maart 2016, waar appellante, en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. L.M. Petersen en C.C. Serberie, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur 
vast te stellen regels van procedurele aard. 
Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, staat de inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 

2 van dit hoofdstuk gestelde eisen. 
Ingevolge het tweede lid wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 

dat het verschuldigde collegegeld is voldaan. 
Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student of extraneus het collegegeld, het 
examengeld of het cursusgeld niet zelf voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de 
student of extraneus schriftelijk is verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring 

vermelde derde namens hem het collegegeld, het examengeld of het cursusgeld voldoet. 
  
Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle toelatingsvoorwaarden 
zijn voldaan.  
Ingevolge het negende lid gelden de volgende regels voor iedereen die in een studiejaar als student 
staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende 

studiejaar wil voortzetten: 
a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink. Het verzoek tot herinschrijving 
moet vóór 1 september 2015 via Studielink zijn ingediend. 
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b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld. 

c. de student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, 
zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of 
een bewijs van betaald collegegeld.  
[....] 
f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald (direct of 
via een machtiging) of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger 
onderwijs is overgelegd en waarbij betaling van collegegeld vóór 1 september 2015 in orde moet 

zijn. 
[....] 
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 
inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellante niet vóór 
1 september 2015 aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellante heeft weliswaar zich via 

Studielink aangemeld en zijn betalingsgegevens ingevoerd, maar heeft daarbij noch daarna de 
digitale machtiging voor betaling van het collegegeld vóór 1 september 2015 bevestigd.  
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte die afwijzing heeft gehandhaafd.  

  
2.3.1. Bij het College is een aantal zaken over het niet tijdig inschrijven wegens het niet tijdig 
bevestigen van de digitale machtiging aanhangig waarin, evenals in deze zaak, wordt betoogd dat 

de gevolgen van een uitsluiting voor een heel jaar onevenredig zijn. Het College heeft enige zaken 
op de zitting van 10 en 17 maart 2016 behandeld en aan partijen meegedeeld dat het College na 
behandeling van die zaken uitspraak zal doen. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft regels van procedurele aard 
te stellen. Aan die vaststelling dient echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag 
te liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die afweging wel kenbaar te maken en 

behoort verweerder te motiveren waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan bij de vraag of het Reglement 
op dit punt geen aanpassing behoeft. Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet 
heeft plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het Reglement geen 
hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit de behandeling van de zaken door het College 
gebleken dat wel in een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten toepassing laat. 

Het College merkt op dat de door verweerder genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden 
van het niet voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het vaststellen van het 
Reglement waren te voorzien. Het is het College voorts gebleken dat verweerder het feit dat een 
student als gevolg van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving studievertraging oploopt 
niet van betekenis acht voor het buiten toepassing laten van het Reglement, omdat die 
studievertraging inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat verweerder als 
uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging van herinschrijvers zo enigszins mogelijk 

behoort te worden vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder maatregelen heeft 
getroffen om studenten te wijzen op de onvoltooide herinschrijving acht het College die 
maatregelen onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van bewijs van die 
maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College vast dat verweerder geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van de betrokken 
studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te 
staan dat verweerder een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de instelling 

in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot inschrijving over te gaan. Dat is ook het 
geval bij appellante. Ook uit de door verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds 

gebleken dat het belang van het onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht 
bezien is het College van oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 1 september voor 
herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met name die herinschrijving vanwege onvolledige 
opgave van de bankgegevens / de digitale machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste 

weken van september tot verweerder hebben gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen 
afwijzen.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De 
bestreden beslissing dient te worden vernietigd. Het College zal zelf in de zaak voorzien door de 
beslissing waarbij het verzoek tot herinschrijving is afgewezen te herroepen en te bepalen dat 

appellante per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat appellante het 
collegegeld alsnog betaalt. Het College zal voorts bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 
van de vernietigde beslissing.  
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2.5.  Van voor vergoeding in aanmerking komende kosten is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 2 november 2015, kenmerk:BKG-S-001808; 
 III. herroept de beslissing van de Directie Dienst Administratie, Informatievoorziening 
  en Control, Studenten Service Center van 3 september 2015, kenmerk:  

  1021b/HER-UIT-NB; 
 IV. bepaalt dat appellante per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de  
  voorwaarde dat zij het collegegeld alsnog betaalt; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 

 VI. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan appellante het 
  door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
  vergoedt. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  161 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/260 

Rechter(s) : mrs. Borman, Van der Spoel en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 15 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE De Haagse Hogeschool  

Trefwoorden : extra herkansing 
herkansing 
mondeling tentamen 
reguliere toets 
schikkingsvoorstel 

schriftelijke toets 
vervangende opdracht 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Gelet op de cijfers die appellant heeft gehaald voor de door 

hem gemaakte toetsen RC-beton, heeft de examencommissie zich in 
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat zij de kans klein 
achtte dat appellant de toets zonder het opnieuw volgen van 
onderwijs met positief resultaat zou afleggen. Reeds om die reden 
heeft de examencommissie het verzoek in redelijkheid kunnen 
afwijzen. Het CBE heeft het door appellant tegen die beslissing 

ingestelde beroep derhalve terecht ongegrond verklaard. Of de 
examencommissie appellant in plaats van de schriftelijke toets RC-
beton een mondeling tentamen of opdracht zou moeten aanbieden, 
ligt in deze procedure niet ter beoordeling voor omdat appellant 
daar in het verzoek dat aan deze procedure ten grondslag ligt niet 
om heeft verzocht. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 9 juli 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit Technologie, 

Innovatie & Samenleving een verzoek van appellant om een extra herkansing voor de toets RC-
beton afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 29 oktober 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 9 maart 2016, waar het CBE, 
vertegenwoordigd door mr. J.J.A.W. Franssen, is verschenen. Voorts is ter zitting de 
examencommissie, vertegenwoordigd door ir. P.L. Schravendeel en ir. S.H. van der Meulen, 
verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellant heeft op 30 juni 2015 het verzoek om een extra herkansing ingediend, omdat de 
toets RC-beton de laatste toets is die hij moet halen om van de opleiding Bouwkunde af te 
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studeren. Ten tijde van het verzoek was de eerstvolgende reguliere mogelijkheid om de toets te 

maken in blok 3 van het collegejaar 2015-2016. 
  
2.2. De examencommissie heeft het verzoek afgewezen, omdat appellant reeds verschillende 
keren een herkansing voor de toets heeft afgelegd. In het bij het CBE ingediende verweerschrift 
heeft de examencommissie toegelicht dat zij de kans dat appellant een extra herkansing met een 
positief resultaat zou afleggen, gelet op de cijfers die hij heeft gehaald voor de door hem gemaakte 
toetsen RC-beton, klein achtte. Appellant is gebaat bij het opnieuw volgen van onderwijs van het 

vak alvorens de toets opnieuw af te leggen, aldus de examencommissie. 
 
2.3. Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat de examencommissie zijn 
verzoek heeft mogen afwijzen. Daartoe voert hij aan dat hij eenmaal, namelijk naar aanleiding van 
een schikking, een extra herkansing voor de toets RC-beton heeft gekregen. De bij de schikking 
opgenomen voorwaarde ziet op de regulier aangeboden toets in blok 3 van collegejaar 2014-2015 

en niet op de toets in blok 3 van collegejaar 2015-2016, zodat hij er niet mee akkoord is gegaan 
dat hij de toets eerst in collegejaar 2015-2016 kan herkansen. Voorts voert hij aan dat de 
examencommissie zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de kans groot is dat hij de 
toets RC-beton niet zou halen. Dit is slechts gebaseerd op een inschatting. Indien hij een 

mondeling tentamen of een vervangende opdracht krijgt, is de kans dat hij het haalt veel groter. 
 
2.4. In een brief van 19 februari 2015 staat een schikkingsvoorstel in een procedure over een 

beoordeling van een door appellant op 18 maart 2014 gemaakte toets RC-beton. Het voorstel 
houdt in dat hij een nieuwe toets mag maken, die in de plaats zal komen van de toets van 
18 maart 2014. Voor de nieuwe toets, die hij op 9 april 2015 heeft gemaakt, heeft hij een 1,9 
behaald. Voor een reguliere toets in blok 4 op 22 juni 2015 heeft appellant een 4,2 behaald. 
 
2.5. Gelet op de cijfers die appellant heeft gehaald voor de door hem gemaakte toetsen RC-
beton, heeft de examencommissie zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat zij de 

kans klein achtte dat appellant de toets zonder het opnieuw volgen van onderwijs met positief 
resultaat zou afleggen. Reeds om die reden heeft de examencommissie het verzoek in redelijkheid 
kunnen afwijzen. Het CBE heeft het door appellant tegen die beslissing ingestelde beroep derhalve 
terecht ongegrond verklaard. Of de examencommissie appellant in plaats van de schriftelijke toets 
RC-beton een mondeling tentamen of opdracht zou moeten aanbieden, ligt in deze procedure niet 
ter beoordeling voor omdat appellant daar in het verzoek dat aan deze procedure ten grondslag ligt 

niet om heeft verzocht. 
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 
 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond.  

 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  163 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/261 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 25 januari 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : afwijzing 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
herkansingen 
inzage 

meldingsformulier 
minimumnorm 
persoonlijke omstandigheden 
propedeutische fase 
studentendecanaat 

studieadvies 
studievertraging 

tentamen 
uitstel 
zwangerschap 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b, 
OER: artikel 12,  
artikel 13  
artikel 17  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 In hetgeen appellante heeft aangevoerd, ziet het College 
geen aanleiding het oordeel van het CBE onjuist te achten. 
Hetgeen appellante heeft aangevoerd over het toegekende cijfer 
voor het vak Marketing Communication 1, de inzage van het 

tentamen voor het vak en het niet tijdig op de hoogte stellen van 
extra lessen voor het vak, kan in deze procedure over het bindend 

negatief studieadvies niet ter beoordeling worden voorgelegd. 
Derhalve gaat het College daaraan voorbij. Daarbij is tevens van 
belang dat tegen het toegekende cijfer en het niet toekennen van 
een extra kans op zichzelf beroep bij het CBE kon worden ingesteld.  
Appellante heeft aan het einde van het eerste studiejaar uitstel van 

een bindend negatief studieadvies gekregen wegens persoonlijke 
omstandigheden. In het tweede studiejaar heeft appellante wegens 
persoonlijke omstandigheden een extra vijfde herkansing gekregen 
voor onder meer de vakken Budgetting en Marketing 
Communication 1. Aan het einde van het tweede jaar heeft zij deze 
vakken niet behaald. Op grond hiervan heeft de directeur appellante 
een bindend negatief studieadvies gegeven. Het CBE heeft het door 

appellante daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het 
bindend negatief studieadvies vernietigd, en bepaald dat appellante 
wegens persoonlijke omstandigheden in het derde studiejaar één 
extra herkansing voor beide vakken moet worden geboden. In het 

derde studiejaar heeft appellante echter twee extra herkansingen 
voor beide vakken gekregen. Het vak Budgetting heeft zij 

vervolgens behaald. Het vak Marketing Communication 1 heeft zij 
bij beide herkansingen niet behaald. Derhalve heeft appellante aan 
het einde van het derde studiejaar nog immer niet alle studiepunten 
van de propedeutische fase behaald. Het College acht het niet 
aannemelijk dat het niet behalen van het vak Marketing 
Communication 1 in het derde studiejaar te wijten is aan de door 
appellante gestelde persoonlijke omstandigheden. In het 

Meldingsformulier studievertragende omstandigheden van 
10 februari 2015 heeft de studentendecaan het volgende vermeld. 
Appellante heeft op 11 november 2014 melding gemaakt van een 
zwangerschap en op 15 januari 2015 van ziekte verband houdende 
met complicaties bij de zwangerschap. De zwangerschap speelde al 
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sinds mei 2014 en voormelde ziekte vanaf januari 2015. Volgens de 

studentendecaan zijn de omstandigheden nog wel van invloed, maar 
is appellante, in tegenstelling tot januari 2015, wel in staat om te 
studeren. Appellante heeft dit onvoldoende weersproken. Derhalve 
heeft de directeur zich op het oordeel van de studentendecaan 
mogen baseren. 
De klacht van appellante over de bejegening door verschillende 
functionarissen van de hogeschool, is in het kader van het gegeven 

bindend negatief studieadvies onvoldoende onderbouwd. 
Alles overziende, is het College van oordeel dat van de zijde van de 
hogeschool voldoende rekening is gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden van appellante en dat zij voldoende in de 
gelegenheid is gesteld de propedeutische fase af te ronden, maar 
dat appellante dit desondanks aan het einde van het derde 

studiejaar niet heeft behaald. Derhalve heeft de directeur appellante 
aan het einde van het derde studiejaar in redelijkheid een bindend 
negatief studieadvies kunnen geven.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 juli 2015 heeft de directeur van het Domein Creative Business (hierna: 
de directeur) appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding 
Communications FT (hierna: de opleiding).  
 

 Bij beslissing van 24 september 2015 heeft het CBE het daartegen door appellante 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 januari 2016, waar appellante, 
vertegenwoordigd door B. Frank, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. S.E. van Oosterhout 
secretaris van het CBE, zijn verschenen, Voorts was namens de directeur aanwezig, drs. G.A. Vonk, 
werkzaam bij de Hogeschool Inholland. 
 
2.   Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool iedere 

student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
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 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 
van de studie binnen of buiten de opleiding.  
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 

van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 
bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten.  
 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur alsnog een bindend negatief 
studieadvies, indien de student niet aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 

als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten.  
 Ingevolge artikel 17, eerste lid, doet een student, indien een omstandigheid bedoeld in het 
vijfde lid zich voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij het studentendecanaat.  
 Ingevolge het vijfde lid, aanhef en onder a tot en met d, worden als persoonlijke 

omstandigheden in de zin van dit artikel uitsluitend aangemerkt: ziekte van de student, 
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student, zwangerschap van de student en 
bijzondere familieomstandigheden.   

 
2.2 De directeur heeft aan zijn beslissing om appellante een bindend negatief studieadvies te 
geven, het volgende ten grondslag gelegd. Appellante heeft aan het einde van het derde jaar van 
inschrijving, het studiejaar 2014-2015, 57 van de benodigde 60 studiepunten van de 
propedeutische fase van de opleiding behaald. Appellante heeft persoonlijke omstandigheden naar 
voren gebracht waarmee voldoende rekening is gehouden. Aan het einde van het eerste en tweede 
jaar is aan appellante wegens persoonlijke omstandigheden uitstel van een bindend negatief 

studieadvies gegeven. Niet gebleken is dat zich vanaf de tweede helft van het derde jaar 
persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die de studievoortgang negatief hebben 
beïnvloed. Appellante heeft voldoende mogelijkheden gehad de propedeutische fase te behalen.  
 Volgens het CBE heeft de directeur in redelijkheid besloten appellante een bindend negatief 
studieadvies te geven.  
 

2.3 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte tot dit oordeel is gekomen. Zij voert het 
volgende aan. Zij heeft slechts het vak Marketing Communication 1 niet behaald. Voor het vak 
heeft zij het cijfer 5.1 toegekend gekregen. Aan haar was in eerste instantie een aantal keren 
geweigerd inzage in het tentamen voor het vak te krijgen. Toen zij het tentamen had ingezien, was 
overduidelijk dat het cijfer niet terecht was. Verder werd haar pas tijdens de inzage verteld dat 
extra lessen gegeven waren. Zij heeft sinds afloop van het eerste studiejaar tot in juli 2015 contact 
gehad met de studentendecaan over haar persoonlijke omstandigheden. Zij heeft een 

zwangerschap achter de rug en is bevallen met een tweede keizersnee. Dit was zwaar en vergde 
vier tot zes weken herstel. Zij heeft alle medische stukken daaromtrent bij de studentendecaan 
ingeleverd en heeft de studentendecaan op de hoogte gehouden van de stand van zaken. In het 
tweede studiejaar speelden andere persoonlijke omstandigheden. Zij had aan het einde van dit 
studiejaar een bindend negatief studieadvies gekregen, maar het CBE heeft haar beroep daartegen 
gegrond verklaard en haar extra herkansingen gegeven. Ook heeft zij voor het vak Budgetting een 
extra herkansing gekregen wegens haar zwangerschap. Zij begrijpt niet waarom dit niet voor het 

vak Marketing Communication 1 kan gelden. De examens vonden immers plaats in dezelfde 
herstelperiode na haar zwangerschap.  

 
2.3.1 In hetgeen appellante heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding het oordeel van 
het CBE onjuist te achten. 
 Hetgeen appellante heeft aangevoerd over het toegekende cijfer voor het vak Marketing 

Communication 1, de inzage van het tentamen voor het vak en het niet tijdig op de hoogte stellen 
van extra lessen voor het vak, kan in deze procedure over het bindend negatief studieadvies niet 
ter beoordeling worden voorgelegd. Derhalve gaat het College daaraan voorbij. Daarbij is tevens 
van belang dat tegen het toegekende cijfer en het niet toekennen van een extra kans op zichzelf 
beroep bij het CBE kon worden ingesteld.  
 Appellante heeft aan het einde van het eerste studiejaar uitstel van een bindend negatief 
studieadvies gekregen wegens persoonlijke omstandigheden. In het tweede studiejaar heeft 

appellante wegens persoonlijke omstandigheden een extra vijfde herkansing gekregen voor onder 
meer de vakken Budgetting en Marketing Communication 1. Aan het einde van het tweede jaar 
heeft zij deze vakken niet behaald. Op grond hiervan heeft de directeur appellante een bindend 
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negatief studieadvies gegeven. Het CBE heeft het door appellante daartegen ingestelde beroep 

gegrond verklaard, het bindend negatief studieadvies vernietigd, en bepaald dat appellante wegens 
persoonlijke omstandigheden in het derde studiejaar één extra herkansing voor beide vakken moet 
worden geboden. In het derde studiejaar heeft appellante echter twee extra herkansingen voor 
beide vakken gekregen. Het vak Budgetting heeft zij vervolgens behaald. Het vak Marketing 
Communication 1 heeft zij bij beide herkansingen niet behaald. Derhalve heeft appellante aan het 
einde van het derde studiejaar nog immer niet alle studiepunten van de propedeutische fase 
behaald. Het College acht het niet aannemelijk dat het niet behalen van het vak Marketing 

Communication 1 in het derde studiejaar te wijten is aan de door appellante gestelde persoonlijke 
omstandigheden. In het Meldingsformulier studievertragende omstandigheden van 10 februari 
2015 heeft de studentendecaan het volgende vermeld. Appellante heeft op 11 november 2014 
melding gemaakt van een zwangerschap en op 15 januari 2015 van ziekte verband houdende met 
complicaties bij de zwangerschap. De zwangerschap speelde al sinds mei 2014 en voormelde ziekte 
vanaf januari 2015. Volgens de studentendecaan zijn de omstandigheden nog wel van invloed, 

maar is appellante, in tegenstelling tot januari 2015, wel in staat om te studeren. Appellante heeft 
dit onvoldoende weersproken. Derhalve heeft de directeur zich op het oordeel van de 
studentendecaan mogen baseren. 
 De klacht van appellante over de bejegening door verschillende functionarissen van de 

hogeschool, is in het kader van het gegeven bindend negatief studieadvies onvoldoende 
onderbouwd. 
 Alles overziende, is het College van oordeel dat van de zijde van de hogeschool voldoende 

rekening is gehouden met de persoonlijke omstandigheden van appellante en dat zij voldoende in 
de gelegenheid is gesteld de propedeutische fase af te ronden, maar dat appellante dit desondanks 
aan het einde van het derde studiejaar niet heeft behaald. Derhalve heeft de directeur appellante 
aan het einde van het derde studiejaar in redelijkheid een bindend negatief studieadvies kunnen 
geven. 
Het betoog faalt. 
 

2.4 Het beroep is ongegrond. 
 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/262 

Rechter(s) : mr. Olivier  

Datum uitspraak : 19 januari 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : Ad-programma 
advies 
bijzondere omstandigheden 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 

concentratieproblemen 
e-mail 
kwalitatieve norm 
kwantitatieve norm 
meldingsformulier 

onderwijseenheden 
persoonlijke omstandigheden 

studentendecaan 
studieachterstand 
studiepunten 
studievoortgang 
taaltoets 
vertragingsklas 
waarschuwing 

waarschuwingsbrief 
zorgtaken 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER: artikel 11 
artikel 12 
artikel 13 

artikel 17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Na de zitting heeft het CBE een aan appellante gerichte 
waarschuwingsbrief overgelegd die, naar namens het CBE is gesteld, 
op 9 december 2014 via de e-mail aan haar is verzonden, zoals 
artikel 11, eerste lid, van de OER voorschrijft. Het CBE heeft dit stuk 

met toestemming van het College en appellante na de zitting 
overgelegd, omdat ter zitting is gebleken dat het stuk abusievelijk 
niet als bijlage bij het verweerschrift was gevoegd. Uit de aan 
appellante gerichte waarschuwingsbrief van 9 december 2014 blijkt 
dat zij op dat moment 5 credits had behaald en dat zij, indien zij 
aan het einde van het studiejaar niet zou voldoen aan de 
kwantitatieve norm van 50 credits en de kwalitatieve norm van vijf 

nader bepaalde vakken, een bindend negatief studieadvies zou 
ontvangen. De waarschuwingsbrief is overeenkomstig artikel 11, 
tweede lid, van de OER tijdens of zo snel mogelijk na afloop van de 
onderwijsperiode, waarin een achterstand zichtbaar wordt, 

verzonden. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij die 
brief niet heeft ontvangen.   

Het betoog faalt. 
(…) 
2.4.1 In het dossier bevindt zich een verklaring namens het 
studentendecanaat van 22 september 2015 dat appellante 
persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van 
de OER heeft gemeld met betrekking tot periode 3 van het 
studiejaar 2014-2015 en dat naar aanleiding daarvan op 20 april 

2015 een meldingsformulier betreffende de vakken Sociale 
wetenschappen en Methodisch rapporteren is opgesteld. Met 
betrekking tot periode 4 van datzelfde studiejaar is geen 
meldingsformulier opgesteld omdat appellante niet is terug geweest 
bij het studentendecanaat en de omstandigheden niet voldoende 
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zijn aangetoond, aldus de verklaring namens het 

studentendecanaat. Het College ziet in het door appelante 
aangevoerde geen aanleiding de namens het studentendecanaat 
gegeven verklaring in twijfel te trekken. Derhalve wordt ervan 
uitgegaan dat appellante uitsluitend melding van persoonlijke 
omstandigheden met betrekking tot periode 3 van het studiejaar 
2014-2015 heeft gedaan die aan haar studievoortgang in de weg 
zouden hebben gestaan. Gelet daarop is het College met het CBE 

van oordeel dat de domeindirecteur zich in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat niet aannemelijk is geworden dat 
die omstandigheden de gehele studieachterstand van appellante 
hebben veroorzaakt. Daartoe is van belang dat appellante naast een 
aantal vakken uit periode 3, ook veel vakken uit de periodes 1, 2 en 
4 van het studiejaar 2014-2015 niet heeft behaald en dat geen 

verschil is te zien in behaalde studieresultaten tussen de 
verschillende periodes in het gehele studiejaar. Het lag op de weg 
van appellante om naast de melding in periode 3 ook in de andere 
periodes melding te maken van haar persoonlijke omstandigheden 

in relatie tot haar studievoortgang, zoals het OER ook voorschrijft. 
Met name omdat zij door middel van de waarschuwingsbrief van 9 
december 2014 al wist dat zij een forse achterstand had wat betreft 

het aantal benodigde studiepunten om een bindend negatief 
studieadvies te voorkomen. Ook is in die brief expliciet gewezen op 
de plicht om persoonlijke omstandigheden te melden. Dat het CBE 
heeft overwogen dat appellante ten behoeve van de taaltoets extra 
lessen heeft gevolgd en de toets meerdere malen is aangeboden 
betekent niet dat het CBE de domeindirecteur niet heeft mogen 
volgen in de conclusie dat onvoldoende is aangetoond dat de door 

haar gestelde persoonlijke omstandigheden in periode 3 in 
overwegende mate de studieachterstand hebben veroorzaakt. Wat 
betreft de stelling van appellante dat het CBE ten onrechte niet in 
haar afweging heeft meegenomen dat zij naast haar opleiding en 
zorgtaken voor haar vader 20 uur per week werkt, geldt dat dit geen 
bijzondere omstandigheid is als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van 

de OER. Ook leidt haar stelling dat het CBE niet geschikt kan worden 
geacht te beoordelen of er een verband bestaat tussen de door haar 
gestelde persoonlijke omstandigheden en haar studievoortgang niet 
tot een ander oordeel. Die beoordeling dient op grond van de WHW 
door de opleiding plaats te vinden en het CBE toetst uitsluitend of de 
opleiding in redelijkheid tot haar oordeel heeft kunnen komen, zoals 
het CBE in onderhavig geschil ook heeft gedaan.  

Geen grond bestaat voor het oordeel dat de studentendecaan 
appellante onjuist zou hebben geadviseerd door haar te adviseren 
verder te gaan met de opleiding en zoveel mogelijk punten te 
behalen. Verder is namens het CBE gesteld dat er geen vertragings-
klas bestaat. Studenten wordt wel de mogelijkheid geboden een 
beroep te doen op docenten om extra uitleg te krijgen op individueel 
niveau. Van die mogelijkheid heeft appellante geen gebruik 

gemaakt. Met de niet met nadere bewijsmiddelen gestaafde stelling 
van appellante dat er een vertragingsklas bestaat waar vrienden van 

haar in zitten heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat het namens het 
CBE gestelde onjuist is. Tenslotte is namens het CBE onweersproken 
gesteld dat de door de opleiding gestelde kwantitatieve norm van 50 
studiepunten sinds 1 september 2013 geldt en dat daarvoor een 

norm van 45 studiepunten gold. De norm van 40 studiepunten gold 
voor het laatst in het studiejaar 2010-2011. Deze norm is niet 
zodanig onredelijk dat de domeindirecteur daaraan geen toepassing 
mag geven.   
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
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en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 15 juli 2015 heeft de directeur van het domein Gezondheid, Sport en 

Welzijn aan appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. 
 
 Bij beslissing van 5 oktober 2015 heeft het CBE het daartegen door appellante ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op 16 november 
2015, beroep ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  

 
  Door appellante en het CBE zijn nadere stukken ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 december 2015 waar appellante, 
bijgestaan door mr. C.M. Sent, advocaat te Amsterdam en het CBE, vertegenwoordigd door mr. F. 
Donner, zijn verschenen. Tevens was aanwezig drs. S. Dooper, namens de domeindirecteur. 
 
  Het CBE heeft na de zitting in overleg met het College en met toestemming van appellante 

een nader stuk ingediend dat ontbrak in het dossier. Dit stuk is ook aan appellante verzonden.  
 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een hogeschool iedere student 
uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een 
voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten 
de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  

 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 

 Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling (hierna: de OER) 
ontvangt een student, wanneer hij in het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

of het Ad-programma een studieachterstand heeft als gevolg waarvan hij rekening moet houden 
met een studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden als bedoeld in artikel 13, van de 
onderwijsdirecteur, onder wiens verantwoordelijkheid de opleiding valt, een waarschuwing per e-
mail of schriftelijk.  

 Ingevolge artikel 11, tweede lid, van de OER wordt de waarschuwing tijdens of zo snel 
mogelijk na afloop van de onderwijsperiode, waarin een achterstand zichtbaar wordt, verzonden. 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de OER ontvangt de student aan het einde van het 
eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase of voor het Ad-programma van de 
domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting van de studie binnen of buiten de 
opleiding. Het advies is gebaseerd op de resultaten die geregistreerd zijn in het studievolgsysteem. 
Het advies bevat zo nodig een waarschuwing als bedoeld in artikel 11 of een afwijzing als bedoeld 

in artikel 13. 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de OER wordt aan het in het vorige artikel genoemde 
studieadvies een afwijzing verbonden, indien de student aan het einde van het eerste jaar van 
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inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, zoals bedoeld in de leden 

2 en 3. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel 
17 zich daartegen verzetten. 
 Ingevolge artikel 13, tweede lid, van de OER moet de student tenminste 50 credits hebben 
behaald van de te behalen credits van de propedeutische fase of het eerste jaar van het Ad-
programma aan het eind van het eerste jaar van inschrijving.  
 Ingevolge artikel 13, derde lid, van de OER kan een domeindirecteur met goedkeuring door 
het college van bestuur vanwege bijzondere omstandigheden besluiten deze norm voor een 

opleiding of Ad-programma te verlagen tot niet minder dan 45 credits. 
 Ingevolge artikel 13, vierde lid, van de OER zijn in het opleidingsspecifieke deel van de OER 
eveneens de onderwijseenheden aangewezen die aan het eind van het eerste jaar van inschrijving 
met goed gevolg moeten zijn afgerond.   
 Ingevolge artikel 17, eerste lid, van de OER doet een student, indien zich een 
omstandigheid als bedoeld in lid 5 voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij het 

studentendecanaat onder opgave van: 
- de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed; 
- een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan, met overlegging van bewijsstukken; 
- de mate waarin hij niet aan het onderwijs of toets kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen. 

 Ingevolge artikel 17, vierde lid, van de OER, weegt de domeindirecteur voordat hij over 
gaat tot een bindend studieadvies ten behoeve daarvan de binnen de opleiding bekende 
persoonlijke omstandigheden. Hij vraagt in dat kader het studentendecanaat advies met betrekking 

tot de daar gemelde persoonlijke omstandigheden. Voorts raadpleegt hij de studiebegeleider over 
de studievoortgang en de relatie met de persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan brengt 
zijn advies schriftelijk uit. 
 Ingevolge artikel 17, vijfde lid, van de OER worden als persoonlijke omstandigheden in de 
zin van dit artikel uitsluitend aangemerkt: 
ziekte van student; 
lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; 

zwangerschap van de studente; 
bijzondere familieomstandigheden; 
het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of 
opleidingscommissie van de hogeschool; 
het lidmaatschap van een accreditatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de WHW; 
het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie die door de minister is aangewezen 

in het kade van de Regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun hoger onderwijs; 
het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie of andere activiteit op bestuurlijk 
gebied, als nader omschreven in artikel 2, lid 3, van hoofdstuk 3.3 van het studentenstatuut. 
  
2.2 Appellante is in september 2014 gestart met de opleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening. Op grond van de OER diende zij na het eerste jaar van inschrijving op grond van 
artikel 13, tweede lid, van de OER voor de propedeutische fase als kwantitatieve norm 50 

studiepunten te behalen en daarnaast als kwalitatieve norm als bedoeld in artikel 13, vierde lid, 
van de OER vijf aangewezen onderwijseenheden, waaronder Nederlandse spelling en zinsbouw 
(taaltoets), met een voldoende te hebben afgerond. Appellante had aan het einde van het eerste 
jaar van inschrijving 40 studiepunten behaald van de propedeutische fase en de taaltoets niet met 
een voldoende resultaat afgerond. De domeindirecteur heeft haar daarom een negatief bindend 
studieadvies gegeven en in de door appellante naar voren gebrachte persoonlijke omstandigheden 
geen aanleiding gevonden om daarvan af te zien. Naar het oordeel van de domeindirecteur hadden 

de ingebrachte persoonlijke omstandigheden uitsluitend betrekking op periode 3 van het studiejaar 
2014-2015 en waren die niet van zodanige invloed dat appellante niet aan de gestelde norm voor 

het voorkomen van een bindend negatief studieadvies kon voldoen. 
 
2.3 Appellante betoogt in de eerste plaats dat zij ten onrechte niet voorafgaand aan het 
ontvangen van het bindend negatief studieadvies is gewaarschuwd, zoals artikel 11, eerste lid, van 

de OER voorschrijft.  
 
2.3.1 Na de zitting heeft het CBE een aan appellante gerichte waarschuwingsbrief overgelegd die, 
naar namens het CBE is gesteld, op 9 december 2014 via de e-mail aan haar is verzonden, zoals 
artikel 11, eerste lid, van de OER voorschrijft. Het CBE heeft dit stuk met toestemming van het 
College en appellante na de zitting overgelegd, omdat ter zitting is gebleken dat het stuk 
abusievelijk niet als bijlage bij het verweerschrift was gevoegd. Uit de aan appellante gerichte 

waarschuwingsbrief van 9 december 2014 blijkt dat zij op dat moment 5 credits had behaald en dat 
zij, indien zij aan het einde van het studiejaar niet zou voldoen aan de kwantitatieve norm van 50 
credits en de kwalitatieve norm van vijf nader bepaalde vakken, een bindend negatief studieadvies 
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zou ontvangen. De waarschuwingsbrief is overeenkomstig artikel 11, tweede lid, van de OER 

tijdens of zo snel mogelijk na afloop van de onderwijsperiode, waarin een achterstand zichtbaar 
wordt, verzonden. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij die brief niet heeft ontvangen.   
 Het betoog faalt. 
 
2.4 Appellante betoogt dat het CBE heeft miskend dat de door haar naar voren gebrachte 
persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de OER aan het geven van 
het bindend negatief studieadvies in de weg stonden. Hiertoe voert zij aan dat zij gedurende het 

studiejaar 2014-2015 veel zorgtaken had in verband met de gezondheidsproblemen van haar 
vader. Hij werd begin maart 2015 in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, maar was ook 
daarvoor en in de periode erna nog steeds erg ziek zodat zij gedurende het gehele studiejaar veel 
tijd kwijt is geweest aan het verlenen van zorg naast haar opleiding, aldus appellante. Tevens 
brengt zij naar voren dat zij haar opleiding zelf betaalt en daarom genoodzaakt is naast haar 
opleiding en de zorgtaken thuis twintig uur per week te werken. Het geheel van deze 

omstandigheden maakt dat appellante niet in staat was zich in voldoende mate op haar opleiding te 
concentreren. Volgens haar is niet gebleken dat het CBE al deze omstandigheden in onderlinge 
samenhang heeft bezien. Ook is het CBE volgens haar niet geschikt om te beoordelen of haar 
persoonlijke omstandigheden uitsluitend in periode 3 van het studiejaar 2014-2015 een negatieve 

invloed hebben gehad op haar studievoortgang. Appellante heeft ter onderbouwing van deze 
stelling een verklaring van haar werkgeefster overgelegd dat zij er gedurende de 
ziekenhuisopname van haar vader, maar ook de periode erna vermoeid en verslagen uitzag. 

Iemand die haar al jaren kent is beter in staat te beoordelen of zij in staat was zich in voldoende 
mate te concentreren op haar opleiding dan het CBE, zo stelt appellante. Verder voert zij aan dat 
zij, anders dan het CBE heeft overwogen, ook nadat het meldingsformulier betreffende haar 
persoonlijke omstandigheden door de studentendecaan was opgesteld op 20 april 2015 contact met 
hem heeft gezocht in verband met haar persoonlijke omstandigheden in relatie tot haar 
studievoortgang. Volgens haar heeft hij haar toen geadviseerd contact te zoeken met een 
maatschappelijk werker, hetgeen zij daarna ook gedaan heeft. Volgens appellante heeft de 

studentendecaan ten onrechte geen aantekeningen gemaakt van haar bezoek in periode 4. Zij stelt 
voorts dat de studentendecaan haar slecht geadviseerd heeft door te adviseren door te gaan met 
de opleiding en voldoende studiepunten te behalen en haar ten onrechte niet heeft gewezen op de 
mogelijkheid te stoppen met de opleiding of andere mogelijkheden, zoals het deelnemen aan een 
vertragingsklas. Ook brengt appellante naar voren dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat 
zij ondanks het volgen van extra lessen en de mogelijkheid voor extra tentamenkansen de 

taaltoets niet heeft behaald. De extra lessen en tentamenmogelijkheden namen volgens haar haar 
concentratieproblemen ten gevolge van de persoonlijke omstandigheden niet weg. Verder voert 
appellante aan dat tot 2014 in de OER een kwantitatieve norm van 40 studiepunten gold, zij dat 
aantal punten heeft behaald en dat niet valt in te zien dat dit aantal studiepunten zodanig slecht is, 
haar persoonlijke omstandigheden in aanmerking genomen, dat zij niet geschikt moet worden 
geacht voor de opleiding.  
 

2.4.1 In het dossier bevindt zich een verklaring namens het studentendecanaat van 
22 september 2015 dat appellante persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, 
van de OER heeft gemeld met betrekking tot periode 3 van het studiejaar 2014-2015 en dat naar 
aanleiding daarvan op 20 april 2015 een meldingsformulier betreffende de vakken Sociale 
wetenschappen en Methodisch rapporteren is opgesteld. Met betrekking tot periode 4 van datzelfde 
studiejaar is geen meldingsformulier opgesteld omdat appellante niet is terug geweest bij het 
studentendecanaat en de omstandigheden niet voldoende zijn aangetoond, aldus de verklaring 

namens het studentendecanaat. Het College ziet in het door appelante aangevoerde geen 
aanleiding de namens het studentendecanaat gegeven verklaring in twijfel te trekken. Derhalve 

wordt ervan uitgegaan dat appellante uitsluitend melding van persoonlijke omstandigheden met 
betrekking tot periode 3 van het studiejaar 2014-2015 heeft gedaan die aan haar studievoortgang 
in de weg zouden hebben gestaan. Gelet daarop is het College met het CBE van oordeel dat de 
domeindirecteur zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat niet aannemelijk is 

geworden dat die omstandigheden de gehele studieachterstand van appellante hebben veroorzaakt. 
Daartoe is van belang dat appellante naast een aantal vakken uit periode 3, ook veel vakken uit de 
periodes 1, 2 en 4 van het studiejaar 2014-2015 niet heeft behaald en dat geen verschil is te zien 
in behaalde studieresultaten tussen de verschillende periodes in het gehele studiejaar. Het lag op 
de weg van appellante om naast de melding in periode 3 ook in de andere periodes melding te 
maken van haar persoonlijke omstandigheden in relatie tot haar studievoortgang, zoals het OER 
ook voorschrijft. Met name omdat zij door middel van de waarschuwingsbrief van 9 december 2014 

al wist dat zij een forse achterstand had wat betreft het aantal benodigde studiepunten om een 
bindend negatief studieadvies te voorkomen. Ook is in die brief expliciet gewezen op de plicht om 
persoonlijke omstandigheden te melden. Dat het CBE heeft overwogen dat appellante ten behoeve 
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van de taaltoets extra lessen heeft gevolgd en de toets meerdere malen is aangeboden betekent 

niet dat het CBE de domeindirecteur niet heeft mogen volgen in de conclusie dat onvoldoende is 
aangetoond dat de door haar gestelde persoonlijke omstandigheden in periode 3 in overwegende 
mate de studieachterstand hebben veroorzaakt. Wat betreft de stelling van appellante dat het CBE 
ten onrechte niet in haar afweging heeft meegenomen dat zij naast haar opleiding en zorgtaken 
voor haar vader 20 uur per week werkt, geldt dat dit geen bijzondere omstandigheid is als bedoeld 
in artikel 17, vijfde lid, van de OER. Ook leidt haar stelling dat het CBE niet geschikt kan worden 
geacht te beoordelen of er een verband bestaat tussen de door haar gestelde persoonlijke 

omstandigheden en haar studievoortgang niet tot een ander oordeel. Die beoordeling dient op 
grond van de WHW door de opleiding plaats te vinden en het CBE toetst uitsluitend of de opleiding 
in redelijkheid tot haar oordeel heeft kunnen komen, zoals het CBE in onderhavig geschil ook heeft 
gedaan.  
 Geen grond bestaat voor het oordeel dat de studentendecaan appellante onjuist zou 
hebben geadviseerd door haar te adviseren verder te gaan met de opleiding en zoveel mogelijk 

punten te behalen. Verder is namens het CBE gesteld dat er geen vertragingsklas bestaat. 
Studenten wordt wel de mogelijkheid geboden een beroep te doen op docenten om extra uitleg te 
krijgen op individueel niveau. Van die mogelijkheid heeft appellante geen gebruik gemaakt. Met de 
niet met nadere bewijsmiddelen gestaafde stelling van appellante dat er een vertragingsklas 

bestaat waar vrienden van haar in zitten heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat het namens het 
CBE gestelde onjuist is. Tenslotte is namens het CBE onweersproken gesteld dat de door de 
opleiding gestelde kwantitatieve norm van 50 studiepunten sinds 1 september 2013 geldt en dat 

daarvoor een norm van 45 studiepunten gold. De norm van 40 studiepunten gold voor het laatst in 
het studiejaar 2010-2011. Deze norm is niet zodanig onredelijk dat de domeindirecteur daaraan 
geen toepassing mag geven.   
  Het betoog faalt. 
 
2.5 Het beroep is ongegrond.  
 

2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/263 

Rechter(s) : mrs. Borman, Van der Spoel en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 15 maart 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen 

Trefwoorden : dyslectisch 
extra gelegenheid 
extra herkansing 
motivering 
persoonlijke omstandigheden 

propedeuse 
restrictief 
schadevergoeding 
vakantie 
vooringenomen 

voorwaarde 
Artikelen : OER: artikel 7.3 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. In de bijzondere, persoonlijke omstandigheden van appellant 
heeft de examencommissie aanleiding gezien om zijn verzoek om 
een extra herkansing toe te wijzen. Deze persoonlijke 

omstandigheden nemen echter niet weg dat appellant, indien hij 
andere vakken van de propedeuse evenmin zou hebben behaald, 
ook met de extra herkansing niet zijn propedeuse had kunnen 
behalen. Het CBE heeft derhalve terecht overwogen dat de 
examencommissie in redelijkheid de gestelde voorwaarde aan de 
toewijzing heeft kunnen verbinden. Voorts bestaat daarom geen 
grond voor het oordeel dat de examencommissie appellant had 

moeten horen of nader onderzoek had moeten doen naar zijn 
persoonlijke omstandigheden. Nu de examencommissie in haar 
beslissing heeft betrokken dat zich in het geval van appellant 

bijzondere, persoonlijke omstandigheden voordoen en dat hij na het 
behalen van de propedeuse naar de universiteit wil en de 
examencommissie heeft toegelicht waarom zij de gestelde 
voorwaarde aan de toewijzing heeft verbonden, heeft zij de 

beslissing deugdelijk gemotiveerd. Dat de faculteitsdirecteur 
appellant zou hebben toegezegd dat hij een onvoorwaardelijke extra 
herkansing zou krijgen, heeft appellant niet aannemelijk gemaakt. 
Dat de examencommissie na zijn herkansingen op 8, 9 en 10 juli 
afwezig zou zijn, behoefde niet aan een tijdige extra herkansing in 
de weg te staan, nu geen nadere beslissing van de 

examencommissie vereist is voor het organiseren van een extra 
herkansing voor appellant nadat hij de overige vakken van de 
propedeuse zou hebben behaald. Ter zitting van het College is 
voorts namens het CBE toegelicht dat de docenten reeds waren 
ingelicht over de beslissing tot het toewijzen van een extra 
herkansing en dat zij in staat waren tijdig een toets voor appellant 

op te stellen. 

Het betoog faalt. 
2.6. Hetgeen appellant heeft aangevoerd over een vrijstelling voor 
het vak Nederlands, een mondeling tentamen, het niet toegelaten 
worden tot de lessen en een door hem ingediende klacht, kan in 
deze procedure niet aan de orde komen, nu in deze procedure 
slechts de beslissingen naar aanleiding van zijn verzoek om een 
extra herkansing ter toets staan. 

 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
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en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna: het 
CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 16 juni 2015 heeft de examencommissie van het instituut Bedrijfskunde 
en Rechten een verzoek van appellant om een extra herkansing voor het tentamen Spelling 
toegewezen, onder de voorwaarde dat appellant eerst de overige propedeusetentamens met goed 
gevolg heeft afgelegd.  
 
 Bij beslissing van 21 september 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld en verzocht om een 
schadevergoeding. 

 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Appellant heeft nadere stukken ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 9 maart 2016, waar appellant, en het 
CBE, vertegenwoordigd door mr. B.A. van Koeven en mr. M.H.M. Huls, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.3, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 van de 
hogeschool stelt de opleiding de student in de gelegenheid minimaal twee keer per studiejaar een 
(deel)tentamen in een onderwijseenheid af te leggen.  
 Ingevolge het derde lid kan de examencommissie in afwijking van het eerste lid beslissen 
dat de student een extra gelegenheid heeft tot het afleggen van een (deel)tentamen.  
  

2.2.  In de beslissing van 16 juni 2015 heeft de examencommissie vermeld dat in het algemeen 
positief wordt beslist op een verzoek om een extra herkansing, indien bijzondere, persoonlijke 
omstandigheden daartoe nopen. Ook wordt meegewogen of alle andere tentamens van de 
propedeuse zijn behaald en of het desbetreffende tentamen nog regulier tijdens een tentamenweek 
wordt aangeboden. Ter zitting van het College heeft het CBE toegelicht dat het een vast 
ontwikkelde praktijk van de examencommissie is om steeds restrictiever met extra herkansingen 
om te gaan.  

 De examencommissie heeft in de voormelde beslissing overwogen dat zich in het geval van 
appellant bijzondere, persoonlijke omstandigheden voordoen, dat hij heeft gesteld dat hij na het 
behalen van de propedeuse naar de universiteit wil en dat het tentamen spelling niet meer regulier 
tijdens de tentamenweek wordt aangeboden. Hierin heeft de examencommissie aanleiding gezien 
om het verzoek van appellant toe te wijzen, onder de voorwaarde dat appellant eerst de overige 
propedeusetentamens met goed gevolg heeft afgelegd. 
 

2.3.  Het CBE heeft geoordeeld dat de examencommissie in redelijkheid de extra herkansing 
heeft kunnen toekennen onder de gestelde voorwaarde, nu appellant, indien hij andere vakken van 

de propedeuse evenmin zou hebben behaald, ook met de extra herkansing niet zijn propedeuse 
had kunnen behalen. Voorts heeft het CBE overwogen dat appellant niet heeft aangetoond dat de 
faculteitsdirecteur heeft toegezegd dat hij een extra herkansing zou krijgen en dat de 
faculteitsdirecteur niet bevoegd is tot het toekennen van een extra herkansing. Dat appellant nog 

lijdt onder de gebeurtenissen die zich tijdens het studiejaar hebben voorgedaan en dat er geen 
goede samenwerking en communicatie tussen de hogeschool en de universiteit zou zijn, kan niet 
leiden tot een ander oordeel, aldus het CBE.  
 
2.4.  Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat de examencommissie de 
gestelde voorwaarde aan de toewijzing heeft kunnen verbinden. Daartoe voert hij aan dat de 
examencommissie vooringenomen heeft besloten, omdat hij voorafgaand aan de beslissing niet in 

de gelegenheid is gesteld om zijn standpunten toe te lichten. Voorts heeft de examencommissie ten 
onrechte nagelaten om onderzoek te doen naar zijn persoonlijke omstandigheden. De beslissing is 
volgens appellant niet deugdelijk gemotiveerd en bovendien heeft de faculteitsdirecteur hem 
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toegezegd dat hij een extra herkansing zou krijgen. Verder voert appellant aan dat de overgang 

naar de universiteit door de gestelde voorwaarde onmogelijk was. Zijn herkansingen voor de 
overige vakken waren namelijk pas op 8, 9 en 10 juli en de examencommissie ging gelijk daarna 
met vakantie. Tot slot voert appellant aan dat hij een vrijstelling, dan wel een mondeling tentamen, 
had moeten krijgen voor het vak Nederlands, omdat hij dyslectisch is, dat ten onrechte geen 
beslissing is genomen op zijn verzoek om die vrijstelling, dat hij thans niet wordt toegelaten tot de 
lessen van het vak Nederlands en dat zijn klacht over een overplaatsing naar een andere klas geen 
resultaat heeft opgeleverd.  

 
2.5. In de bijzondere, persoonlijke omstandigheden van appellant heeft de examencommissie 
aanleiding gezien om zijn verzoek om een extra herkansing toe te wijzen. Deze persoonlijke 
omstandigheden nemen echter niet weg dat appellant, indien hij andere vakken van de propedeuse 
evenmin zou hebben behaald, ook met de extra herkansing niet zijn propedeuse had kunnen 
behalen. Het CBE heeft derhalve terecht overwogen dat de examencommissie in redelijkheid de 

gestelde voorwaarde aan de toewijzing heeft kunnen verbinden. Voorts bestaat daarom geen grond 
voor het oordeel dat de examencommissie appellant had moeten horen of nader onderzoek had 
moeten doen naar zijn persoonlijke omstandigheden. Nu de examencommissie in haar beslissing 
heeft betrokken dat zich in het geval van appellant bijzondere, persoonlijke omstandigheden 

voordoen en dat hij na het behalen van de propedeuse naar de universiteit wil en de 
examencommissie heeft toegelicht waarom zij de gestelde voorwaarde aan de toewijzing heeft 
verbonden, heeft zij de beslissing deugdelijk gemotiveerd. Dat de faculteitsdirecteur appellant zou 

hebben toegezegd dat hij een onvoorwaardelijke extra herkansing zou krijgen, heeft appellant niet 
aannemelijk gemaakt. Dat de examencommissie na zijn herkansingen op 8, 9 en 10 juli afwezig 
zou zijn, behoefde niet aan een tijdige extra herkansing in de weg te staan, nu geen nadere 
beslissing van de examencommissie vereist is voor het organiseren van een extra herkansing voor 
appellant nadat hij de overige vakken van de propedeuse zou hebben behaald. Ter zitting van het 
College is voorts namens het CBE toegelicht dat de docenten reeds waren ingelicht over de 
beslissing tot het toewijzen van een extra herkansing en dat zij in staat waren tijdig een toets voor 

appellant op te stellen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Hetgeen appellant heeft aangevoerd over een vrijstelling voor het vak Nederlands, een 
mondeling tentamen, het niet toegelaten worden tot de lessen en een door hem ingediende klacht, 
kan in deze procedure niet aan de orde komen, nu in deze procedure slechts de beslissingen naar 

aanleiding van zijn verzoek om een extra herkansing ter toets staan. 
 
2.7. Het beroep is ongegrond. 
 
2.8.  Reeds omdat het beroep ongegrond is, bestaat er geen grond voor het toewijzen van het 
verzoek om schadevergoeding. 
 

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I.  verklaart het beroep ongegrond; 

 II.  wijst het verzoek om schadevergoeding af. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/264 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : advies 
afschrift 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 

deugdelijk gemotiveerd 
familieomstandigheden 
horen 
persoonlijke omstandigheden 
rechtszekerheidsbeginsel 

schriftelijk advies 
studentendecaan 

studievertraging 
verslag 
vertrouwelijkheid 
zorgvuldigheidsbeginsel 
zwangerschapsverlof 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW: artikel 2.1  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het College stelt voorop dat indien een student persoonlijke 
omstandigheden heeft gemeld bij een studentendecaan, die decaan 
gehouden is, voordat het horen van een student als bedoeld in 
artikel 7.8b, vierde lid, van de WHW, plaatsvindt, een schriftelijk 

advies uit te brengen, welk advies ook aan de student moet worden 
verzonden. Zo deze verplichtingen niet al in de eigen regels van de 

hogeschool zijn neergelegd, vloeien deze voort uit het 
zorgvuldigheids– en rechtszekerheidsbeginsel. Het College merkt 
voorts op dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken niet kan 
afdoen aan de verplichting van de decaan om toetsbaar, feitelijk 
juist, begrijpelijk en deugdelijk gemotiveerd advies te geven. 

Aan het voorgaande is op geen enkele manier voldaan. Ter zitting 
van het College is komen vast te staan dat appellant in april 2015 
familieomstandigheden bij de studentendecaan heeft gemeld, nadat 
hij daarvoor al pogingen had ondernomen zijn omstandigheden te 
bespreken. Naar het oordeel van het College zijn deze 
omstandigheden op zichzelf ernstig genoeg om de studievertraging 
van appellant te kunnen verklaren. Ter zitting van het College is 

voorts komen vast te staan dat een verslag van hetgeen de 
studentendecaan appellant in april 2015 heeft geadviseerd en met 
hem heeft afgesproken, ontbreekt. Derhalve is niet te achterhalen of 
het causaal verband tussen vorenbedoelde omstandigheden en de 

studievertraging door nalatigheid van appellant niet kan worden 
vastgesteld, te meer nu het gelet op die omstandigheden niet 

aannemelijk is dat, zo al appellant te laat zou zijn geweest, dat 
causaal verband niet meer kan worden vastgesteld. De bestreden 
beslissing en de beslissing van 17 juli 2015 zijn daarom gebaseerd 
op onzorgvuldig onderzoek en een ondeugdelijke motivering. 
Reeds hierom slaagt het betoog.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 17 juli 2015 heeft de domeinvoorzitter appellant een bindend negatief 
studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de opleiding Aviation. 
  
 Bij beslissing van 30 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 

het daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 januari 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. R.F. Bakker, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. O. Jungst, secretaris van verweerder, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 

persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 

 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin 
betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 

de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 
staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 

2.2. De domeinvoorzitter heeft het BNSA gegeven omdat appellant in zijn eerste studiejaar niet 
tenminste 50 studiepunten heeft gehaald. Appellant heeft 24 studiepunten gehaald. Verweerder 
heeft het BNSA in stand gelaten omdat appellant zich niet tijdig met persoonlijke omstandigheden 
bij de studentendecaan heeft gemeld, zodat het causaal verband tussen die omstandigheden en de 
studievertraging niet kan worden vastgesteld. 
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 

voert hij aan dat de studievertraging is te wijten aan bijzondere familieomstandigheden en hij zich 
een aantal keren bij de studentendecaan heeft gemeld. Wegens haar zwangerschapsverlof is het 
pas laat tot een gesprek gekomen. Voorts heeft hij op 5 maart 2015 een brief over zijn persoonlijke 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  178 

omstandigheden aan de examencommissie gestuurd. Voorts voert hij aan dat onduidelijk is welk 

advies de studentendecaan heeft gegeven, omdat hij geen afschrift van dat advies heeft 
ontvangen. Voorts voert hij aan dat het voor de vaststelling van het causaal verband tussen 
persoonlijke omstandigheden en studievertraging niet noodzakelijk is contact met de 
studentendecaan te hebben.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat indien een student persoonlijke omstandigheden heeft gemeld 
bij een studentendecaan, die decaan gehouden is, voordat het horen van een student als bedoeld 

in artikel 7.8b, vierde lid, van de WHW, plaatsvindt, een schriftelijk advies uit te brengen, welk 
advies ook aan de student moet worden verzonden. Zo deze verplichtingen niet al in de eigen 
regels van de hogeschool zijn neergelegd, vloeien deze voort uit het zorgvuldigheids– en 
rechtszekerheidsbeginsel. Het College merkt voorts op dat de vertrouwelijkheid van de gesprekken 
niet kan afdoen aan de verplichting van de decaan om toetsbaar, feitelijk juist, begrijpelijk en 
deugdelijk gemotiveerd advies te geven. 

 Aan het voorgaande is op geen enkele manier voldaan. Ter zitting van het College is komen 
vast te staan dat appellant in april 2015 familieomstandigheden bij de studentendecaan heeft 
gemeld, nadat hij daarvoor al pogingen had ondernomen zijn omstandigheden te bespreken. Naar 
het oordeel van het College zijn deze omstandigheden op zichzelf ernstig genoeg om de 

studievertraging van appellant te kunnen verklaren. Ter zitting van het College is voorts komen 
vast te staan dat een verslag van hetgeen de studentendecaan appellant in april 2015 heeft 
geadviseerd en met hem heeft afgesproken, ontbreekt. Derhalve is niet te achterhalen of het 

causaal verband tussen vorenbedoelde omstandigheden en de studievertraging door nalatigheid 
van appellant niet kan worden vastgesteld, te meer nu het gelet op die omstandigheden niet 
aannemelijk is dat, zo al appellant te laat zou zijn geweest, dat causaal verband niet meer kan 
worden vastgesteld. De bestreden beslissing en de beslissing van 17 juli 2015 zijn daarom 
gebaseerd op onzorgvuldig onderzoek en een ondeugdelijke motivering. 
 Reeds hierom slaagt het betoog.  
 

2.4. Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Nu gelet op het 
voorgaande nog slechts één uitkomst mogelijk is, zal het College op na te melden wijze in de zaak 
voorzien. 
 
2.5. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.   
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Hogeschool van Amsterdam van 30 november 2015; 
 III. verklaart het administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de domeinvoorzitter van 17 juli 2015; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 30 
  november 2015; 
 VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van  

  Amsterdam in de bij appellant in verband met de behandeling van het beroep 
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van  
  Amsterdam aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 
  45,00 (zegge: vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/265 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 26 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Trefwoorden : bronvermelding 
ernstige fraude 
fraude 
ongeldigverklaring 
plagiaat 

projectrapportage 
recidive 
sanctie 
uitsluiting 
verminderd toerekeningsvatbaar 

vermoeden 
verslag 

verwijtbaarheid 
Artikelen : OER Bachelor of Art en Economics – Arts and media Management: 

artikel 5.10 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat appellant een 
projectverslag heeft ingeleverd dat gedeeltelijk niet van zijn hand 

was, maar waarin passages waren opgenomen die appellant heeft 
overgenomen uit het werk dat drie groepsgenoten hadden 
ingeleverd. Appellant heeft samen met deze groepsgenoten aan het 
werkstuk gewerkt, maar aan het eind van het gezamenlijke project 
was hij afwezig en het verslag is daardoor zonder hem geschreven. 
Zijn naam is op de projectrapportage niet vermeld. 

2.4.2. De examencommissie is er, mede gelet op verklaringen van 
appellant en zijn groepsgenoten, naar het oordeel van het College 

terecht van uitgegaan dat appellant bij het projectverslag met het 
overnemen van teksten van die groepsgenoten en vermelding 
daarbij van uitsluitend zijn eigen naam, plagiaat heeft gepleegd als 
bedoeld in artikel 5.10 van de OER.  
2.4.3. Eveneens terecht is de examencommissie ervan uitgegaan 

dat bij de opdracht “Visual Culture” sprake was van plagiaat, nu uit 
de op dit werkstuk toegepaste scan en een naderhand verricht 
onderzoek is gebleken dat bij benadering de helft van de tekst 
zonder bronvermelding was overgenomen uit andere bronnen. 
2.4.4. Gelet op het voorgaande heeft verweerder terecht geoordeeld 
dat de vaststelling van de examencommissie dat appellant zich 
schuldig heeft gemaakt aan plagiaat juist is. 

2.5. Welke gevolgen de door appellant gestelde omstandigheid van 
verminderde verwijtbaarheid zou moeten hebben voor de hoogte 
van de sanctie heeft de examencommissie tot uitdrukking gebracht 
in haar beslissing van 27 oktober 2015. Die beslissing ligt evenwel 

niet ter toetsing voor. 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van beroep voor de Examens Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, verweerder 

 
1. Procesverloop  
 
Bij beslissing van 2 april 2015 heeft de Examencommissie van de School Kunst en Economie 
(hierna: Examencommissie) aan appellant meegedeeld dat het ingeleverde werkstuk (auditverslag 
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IDTV) ongeldig verklaard en appellant gedurende 12 maanden uitgesloten van deelname aan alle 

tentamens. 
 
Op 12 mei 2015 is namens appellant tegen deze beslissing beroep ingesteld bij verweerder.  
 
Bij beslissing van 7 oktober 2015 heeft verweerder het beroep van appellant tegen de beslissing 
van 2 april 2015 gegrond verklaard, die beslissing vernietigd en de Examencommissie opgedragen 
een nieuwe beslissing te nemen. 

 
Op 17 november 2015 is namens appellant tegen deze beslissing bij het College beroep ingesteld.  
 
Op 11 december 2015 is een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft het beroep behandeld op 15 februari 2016. Appellant is verschenen, bijgestaan 

door mr. P.S. Folsche. Verweerder werd vertegenwoordigd door P.A.R. Malherbe, voorzitter van de 
Examencommissie. 
 
2.  Overwegingen  

 
2.1. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), kan de examencommissie, indien een student of 

extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie 
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 
bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel 
van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 
Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over de 
maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

 Ingevolge artikel 5.10, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling Bachelor of Art en 
Economics – Arts and media Management (hierna: OER) wordt onder fraude in ieder geval verstaan 
misleiding door de student waardoor een juist oordeel over zijn of een ander zijn kennis, inzicht en 
vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Onder plagiaat wordt verstaan het zonder 
bronvermelding kopiëren of imiteren van andermans werk waarbij de pleger het doet voorkomen 
alsof dit eigen werk is. 

 
2.2. Appellant volgt aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een opleiding Kunst en 
Economie. Hij heeft in het kader van deze opleiding met drie medestudenten deelgenomen aan een 
clusterproject. Hij heeft van dit project een verslag gemaakt en dat in november 2014 ingeleverd. 
Op 3 februari 2015 is aan appellant meegedeeld dat er bij zijn auditverslag IDTV een vermoeden 
van plagiaat was ontstaan. Appellant heeft toegegeven bij dit verslag plagiaat te hebben gepleegd.  
Op 6 februari 2015 is aan appellant meegedeeld dat ook zijn projectverslag wegens een vermoeden 

van plagiaat aan de examencommissie zou worden voorgelegd. Bij de beoordeling van dit 
mogelijke plagiaat heeft de examencommissie ook andere werken van appellant betrokken en 
vastgesteld dat ook bij de opdracht “Visual Culture” sprake was van plagiaat.  
De examencommissie heeft appellant op basis van haar onderzoek schuldig geacht aan fraude en 
vervolgens de hiervoor vermelde beslissing van 2 april 2015 genomen. Verweerder heeft deze 
beslissing bij beslissing van 7 oktober 2015 vernietigd omdat daarin ten onrechte was uitgegaan 
van fraude en recidive en de examencommissie opgedragen met inachtneming van zijn beslissing 

van 7 oktober 2015 een nieuwe beslissing te nemen waarbij wordt uitgegaan plagiaat. De 
examencommissie heeft op 27 oktober 2015 opnieuw beslist. Daarbij is – opnieuw – beslist dat 

appellant gedurende een periode van 12 maanden zou worden uitgesloten van deelname aan 
tentamens. Het op 20 november 2015 tegen die beslissing ingestelde beroep is door appellant 
ingetrokken. 
 

2.3.  Het College behoeft, gezien het voorgaande, uitsluitend te beoordelen of verweerder bij de 
beslissing van 7 oktober 2015 op goede gronden tot de conclusie is gekomen dat appellant zich bij 
het projectverslag en bij de opdracht “Visual Culture” schuldig heeft gemaakt aan plagiaat. 
 
2.4. Appellant betoogt dat zowel bij de projectrapportage als de opdracht “Visual Culture” geen 
sprake was van het plegen van plagiaat. Subsidiair betoogt appellant dat onvoldoende rekening is 
gehouden met de omstandigheid dat hij wegens een posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) 

verminderd toerekeningsvatbaar was. 
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2.4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat appellant een projectverslag heeft ingeleverd dat 

gedeeltelijk niet van zijn hand was, maar waarin passages waren opgenomen die appellant heeft 
overgenomen uit het werk dat drie groepsgenoten hadden ingeleverd. Appellant heeft samen met 
deze groepsgenoten aan het werkstuk gewerkt, maar aan het eind van het gezamenlijke project 
was hij afwezig en het verslag is daardoor zonder hem geschreven. Zijn naam is op de 
projectrapportage niet vermeld. 
 
2.4.2. De examencommissie is er, mede gelet op verklaringen van appellant en zijn 

groepsgenoten, naar het oordeel van het College terecht van uitgegaan dat appellant bij het 
projectverslag met het overnemen van teksten van die groepsgenoten en vermelding daarbij van 
uitsluitend zijn eigen naam, plagiaat heeft gepleegd als bedoeld in artikel 5.10 van de OER.  
 
2.4.3. Eveneens terecht is de examencommissie ervan uitgegaan dat bij de opdracht “Visual 
Culture” sprake was van plagiaat, nu uit de op dit werkstuk toegepaste scan en een naderhand 

verricht onderzoek is gebleken dat bij benadering de helft van de tekst zonder bronvermelding was 
overgenomen uit andere bronnen. 
 
2.4.4. Gelet op het voorgaande heeft verweerder terecht geoordeeld dat de vaststelling van de 

examencommissie dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat juist is. 
 
2.5.  Welke gevolgen de door appellant gestelde omstandigheid van verminderde verwijtbaarheid 

zou moeten hebben voor de hoogte van de sanctie heeft de examencommissie tot uitdrukking 
gebracht in haar beslissing van 27 oktober 2015. Die beslissing ligt evenwel niet ter toetsing voor. 
 
2.6. Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat de betogen van appellant niet slagen. Het beroep is 
ongegrond.  
 
2.7.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing  
 
 Het College  
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/266 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 1 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Zuyd 

Trefwoorden : advies 
bewijsstukken 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
chronische rugklachten 

persoonlijke omstandigheden 
propedeuse 
studentendecaan 
uitstel 
waarschuwing 

ziekenhuisopname 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

Regeling Studieadvies Hogeschool Zuyd: artikel 4 
Regeling Studieadvies Hogeschool Zuyd: artikel 6 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 In beroep bij het College heeft appellant, evenals tijdens de 
behandeling van zijn administratief beroep bij het CBE, geen 
stukken overgelegd ter staving van de door hem gestelde 

rugklachten. Pas na de zitting heeft hij – met toestemming van het 
College – alsnog twee verklaringen van zijn huisarts overgelegd. Uit 
die verklaringen, die dateren van 2 juli 2015 en 29 september 2015, 
blijkt dat appellant sinds 2006 bekend is met chronische 
rugklachten. Daarnaast heeft appellant een opnamebericht van het 
ziekenhuis overgelegd waaruit blijkt dat hij op 25 juni 2015 is 

behandeld voor een gebroken hand ten gevolge van een ongeval 
met de scooter. Naar het oordeel van het College blijkt uit de door 

appellant overgelegde stukken echter niet dat hij door zijn 
chronische rugklachten niet in staat is geweest de propedeuse 
binnen twee studiejaren af te ronden. De huisarts verklaart slechts 
dat appellant bekend is met chronische rugklachten zonder daarbij 
op te merken dat appellant daardoor belemmerd wordt om te 

studeren. Evenmin is aannemelijk dat appellant door het breken van 
zijn hand op 25 juni 2015 sinds zijn inschrijving in september 2013 
niet alle studiepunten van de propedeuse heeft kunnen behalen. Het 
CBE heeft dan ook terecht het standpunt van de Directeur in stand 
gelaten dat appellant niet geschikt moet worden geacht de opleiding 
binnen redelijke termijn af te ronden. Daarbij wordt mede in 
aanmerking genomen dat de studentendecaan appellant sinds het 

moment van zijn inschrijving, waarbij hij melding heeft gemaakt van 
zijn rugklachten, meermalen heeft verzocht om bewijsstukken van 
de door hem gestelde rugklachten te overleggen. Ook de examen-
commissie heeft dat verzocht naar aanleiding van een door appellant 

ingediend verzoek voor een herkansing van het vak Zakelijk 
Schrijven II. Aan al die verzoeken heeft appellant blijkens de 

stukken niet voldaan. Pas tijdens de zitting van het CBE op 
29 september 2015 heeft appellant de registratie van zijn 
ziekenhuisopname laten zien, maar ook toen heeft hij geen 
verklaringen van zijn huisarts overgelegd. Naar het oordeel van het 
College lag het op de weg van appellant om veel eerder aan de 
verzoeken van de studentendecaan en de examencommissie te 
voldoen. Ook blijkt uit de stukken dat appellant meer dan het 

normaal aantal kansen voor de nog niet door hem behaalde vakken 
heeft gekregen en dat hij regelmatig niet aanwezig was bij 
verplichte lessen of tentamens zonder op dat moment een 
bewijsmiddel van de door hem gestelde rugklachten te overleggen.  
Het betoog faalt.  
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Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Zuyd Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. 

 
1.  Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 28 augustus 2015 heeft de Directeur Faculteit International Business and 
Communication aan appellant een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding 
Oriëntaalse Talen en Communicatie. 

 
 Bij beslissing van 6 oktober 2015 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 
18 november 2015, beroep ingesteld.  
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2016 waar appellant en het 
CBE, vertegenwoordigd door T.G.P. Dohmen, R.M.M. Gerards en mr. R.A.L.M. van Dooren zijn 
verschenen. Namens de examencommissie is M. Schrevel verschenen.  

 
 Appellant heeft na de zitting op verzoek van het College nadere stukken ingediend. Naar 
aanleiding van die stukken heeft het CBE een reactie ingediend. Partijen hebben ermee ingestemd 
om de zaak af te doen zonder een tweede zitting. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een hogeschool iedere student 
uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een 
voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten 
de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.  

 
 Ingevolge artikel 4, tweede lid, van de Regeling Studieadvies Hogeschool Zuyd (hierna: de 
Regeling) is de faculteitsdirectie in de gevallen waarin zij overweegt een bindend afwijzend 
studieadvies te verstrekken verplicht advies in te winnen bij de studentendecaan. 

 Ingevolge artikel 4, derde lid, van de Regeling kan de examencommissie, in die gevallen 
waarin de faculteitsdirectie overweegt een bindend afwijzend studieadvies te verstrekken, een 
advies verstrekken aan de faculteitsdirectie. Daar waar persoonlijke en bijzondere omstandigheden 
in de adviesverstrekking aan de orde zijn, prevaleert het advies van de studentendecaan. 
 Ingevolge artikel 4, vierde lid, onder a, van de Regeling zijn de persoonlijke of bijzondere 
omstandigheden van de student die namens het College van Bestuur bij de toepassing van het 
derde lid in aanmerking worden genomen: ziekte of zwangerschap. Onder ziekte wordt verstaan: 

elke lichamelijke of psychische ongesteldheid van de student.  
 Ingevolge artikel 6, derde lid, van de Regeling kan een bindend afwijzend studieadvies ook 
worden verstrekt uiterlijk aan het einde van het tweede jaar van inschrijving indien de student het 
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propedeutisch examen nog niet met goed gevolg heeft afgelegd.  

 
2.2  Appellant is in september 2013 gestart met de opleiding Oriëntaalse Talen en 
Communicatie. Aan het eind van het tweede jaar van inschrijving had appellant 51 van de 60 te 
behalen studiepunten van de propedeuse behaald. Daarom is aan hem, nadat advies van de 
studentendecaan is ingewonnen, een bindend negatief studieadvies gegeven. Zijn beroep op 
persoonlijke omstandigheden is niet gehonoreerd. Voorafgaand aan het bindend negatief 
studieadvies heeft appellant in juli 2014 al uitstel van een bindend negatief studieadvies gehad en 

in maart 2015 een waarschuwing dat hij een bindend negatief studieadvies zou krijgen, indien hij in 
juli 2015 niet alle studiepunten van de propedeuse zou hebben behaald.  
In de bestreden beslissing heeft het CBE het bindend negatief studieadvies gehandhaafd en zich 
daarbij op het standpunt gesteld dat de aard, ernst en omvang van de door appellant gestelde 
persoonlijke omstandigheden, zijnde rugklachten, niet konden worden vastgesteld omdat hij geen 
stukken ter staving van die omstandigheden had overgelegd. Nu een onderbouwing van de omvang 

en de ernst van de persoonlijke omstandigheden ontbrak, kon naar het oordeel van het CBE niet 
worden vastgesteld dat de persoonlijke omstandigheden volledig ten grondslag lagen aan het niet 
behalen van het propedeutisch examen aan het einde van het tweede jaar van inschrijving. Naar 
het oordeel van het CBE heeft de Directeur zich dan ook op het standpunt kunnen stellen dat 

appellant niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding. 
 
2.3 Appellant betoogt dat het CBE heeft miskend dat de door hem naar voren gebrachte 

persoonlijke omstandigheden wel aan het geven van het bindend negatief studieadvies in de weg 
stonden. Hiertoe voert hij aan dat het CBE er aan voorbij gaat dat hij vanwege chronische 
rugklachten niet altijd in staat was van Rotterdam naar Maastricht te reizen en zijn rugklachten 
hem verder ook hebben belemmerd in het goed kunnen studeren. Volgens appellant heeft hij de 
studentendecaan al vanaf het begin van zijn inschrijving voor de opleiding van zijn rugklachten op 
de hoogte gebracht en is daar dan ook ten onrechte geen rekening mee gehouden. 
 

2.3.1  In beroep bij het College heeft appellant, evenals tijdens de behandeling van zijn 
administratief beroep bij het CBE, geen stukken overgelegd ter staving van de door hem gestelde 
rugklachten. Pas na de zitting heeft hij – met toestemming van het College – alsnog twee 
verklaringen van zijn huisarts overgelegd. Uit die verklaringen, die dateren van 2 juli 2015 en 29 
september 2015, blijkt dat appellant sinds 2006 bekend is met chronische rugklachten. Daarnaast 
heeft appellant een opnamebericht van het ziekenhuis overgelegd waaruit blijkt dat hij op 25 juni 

2015 is behandeld voor een gebroken hand ten gevolge van een ongeval met de scooter. Naar het 
oordeel van het College blijkt uit de door appellant overgelegde stukken echter niet dat hij door zijn 
chronische rugklachten niet in staat is geweest de propedeuse binnen twee studiejaren af te 
ronden. De huisarts verklaart slechts dat appellant bekend is met chronische rugklachten zonder 
daarbij op te merken dat appellant daardoor belemmerd wordt om te studeren. Evenmin is 
aannemelijk dat appellant door het breken van zijn hand op 25 juni 2015 sinds zijn inschrijving in 
september 2013 niet alle studiepunten van de propedeuse heeft kunnen behalen. Het CBE heeft 

dan ook terecht het standpunt van de Directeur in stand gelaten dat appellant niet geschikt moet 
worden geacht de opleiding binnen redelijke termijn af te ronden. Daarbij wordt mede in 
aanmerking genomen dat de studentendecaan appellant sinds het moment van zijn inschrijving, 
waarbij hij melding heeft gemaakt van zijn rugklachten, meermalen heeft verzocht om 
bewijsstukken van de door hem gestelde rugklachten te overleggen. Ook de examencommissie 
heeft dat verzocht naar aanleiding van een door appellant ingediend verzoek voor een herkansing 
van het vak Zakelijk Schrijven II. Aan al die verzoeken heeft appellant blijkens de stukken niet 

voldaan. Pas tijdens de zitting van het CBE op 29 september 2015 heeft appellant de registratie 
van zijn ziekenhuisopname laten zien, maar ook toen heeft hij geen verklaringen van zijn huisarts 

overgelegd. Naar het oordeel van het College lag het op de weg van appellant om veel eerder aan 
de verzoeken van de studentendecaan en de examencommissie te voldoen. Ook blijkt uit de 
stukken dat appellant meer dan het normaal aantal kansen voor de nog niet door hem behaalde 
vakken heeft gekregen en dat hij regelmatig niet aanwezig was bij verplichte lessen of tentamens 

zonder op dat moment een bewijsmiddel van de door hem gestelde rugklachten te overleggen.  
 Het betoog faalt.  
 
2.4 Het beroep is ongegrond. 
 
2.5  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
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 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/268 

Rechter(s) : mr. Scholten - Hinloopen 

Datum uitspraak : 9 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Maastricht 

Trefwoorden : griffierecht 
herschrijven 
niet-ontvankelijk 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
WHW: artikel 7.67 

Awb: artikel 8:41 
Uitspraak : Niet-ontvankelijk 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellant is bij brief van 18 november 2015 op de verschuldigd-
heid van het griffierecht gewezen. Hem is verzocht het 
verschuldigde bedrag uiterlijk op 17 december 2015 te voldoen. 

Gebleken is dat appellant het griffierecht niet binnen de daartoe 

gestelde termijn heeft voldaan. Vervolgens heeft het College 
appellant bij brief van 21 maart 2016 nogmaals in de gelegenheid 
gesteld het verschuldigde griffierecht op uiterlijk 4 april 2016 te 
voldoen. Daarbij is hij er op gewezen dat, indien het verschuldigde 
bedrag niet binnen die termijn is bijgeschreven of gestort, zijn 
beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, tenzij redelijkerwijs niet 
kan worden geoordeeld dat hij in verzuim is geweest. 

2.3. Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 4 april 
2016 bijgeschreven dan wel gestort had moeten zijn. Op die dag 
was het een noch het ander gebeurd. 
2.4. Het is het College niet gebleken van feiten of omstandigheden 
die tot de conclusie kunnen leiden dat redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat appellant aldus in verzuim is geweest. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van de Universiteit Maastricht, verweerder. 
  
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 8 oktober 2014 heeft de examencommissie van de faculteit 
rechtsgeleerdheid (hierna: de examencommissie) appellant in de gelegenheid gesteld zijn ‘Marble-
bachelor’s essay’ te herschrijven en opnieuw in te leveren vóór 1 december 2014. De 

examencommissie heeft daarbij vermeld dat, in het geval appellant op dat aanbod ingaat, het 
maximaal te behalen cijfer een 6 is. 
 
 Vervolgens is aan een opnieuw door appellant ingeleverd essay bij beslissing van 

10 februari 2015 het cijfer 6 toegekend.  
 

 Bij beslissing, verzonden op 13 oktober 2015 heeft verweerder het door appellant tegen die 
beslissingen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting van 29 juli 2016 aan de orde gesteld. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:41, eerste en 
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.67 van de WHW, wordt van de indiener 
van een beroepschrift door de secretaris van het College een griffierecht ten bedrage van € 45,00 
geheven. 
 
2.2.  Appellant is bij brief van 18 november 2015 op de verschuldigdheid van het griffierecht 
gewezen. Hem is verzocht het verschuldigde bedrag uiterlijk op 17 december 2015 te voldoen. 

Gebleken is dat appellant het griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft voldaan. 
Vervolgens heeft het College appellant bij brief van 21 maart 2016 nogmaals in de gelegenheid 
gesteld het verschuldigde griffierecht op uiterlijk 4 april 2016 te voldoen. Daarbij is hij er op 
gewezen dat, indien het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is bijgeschreven of gestort, 
zijn beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat 
hij in verzuim is geweest. 

 
2.3.  Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 4 april 2016 bijgeschreven dan 
wel gestort had moeten zijn. Op die dag was het een noch het ander gebeurd. 
 

2.4. Het is het College niet gebleken van feiten of omstandigheden die tot de conclusie kunnen 
leiden dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellant aldus in verzuim is geweest. 
 

2.5. Gelet op het vorenstaande, moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
  
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/269 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 8 januari 2016 

Partijen : appellante 

Trefwoorden : afwijzing 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
geschikt 
kwalitatieve norm 

kwantitatieve norm 
Onderwijs- en examenregeling 
onverbindend 
persoonlijke omstandigheden 
positief studieadvies 

studieadvies 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b  

PV Mondeling uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : Blijkens de tekst van artikel 7.8b van de WHW kan aan een student 
slechts eenmaal een studieadvies worden uitgebracht. Daaraan kan, 
indien niet aan de studievereisten is voldaan, een afwijzing worden 

verbonden. Artikel 13 van de OER gaat evenwel uit van een 
studieadvies aan het einde van het eerste studiejaar en een 
studieadvies aan het einde van het tweede studiejaar. Ook uit de 
beslissing van 17 juli 2014 blijkt dat deze methodiek wordt 
gehanteerd. 
Zoals het College eerder heeft overwogen (zie de uitspraken van 24 
augustus 2014 in zaak nr. CBHO 2014/022 en 16 november 2015 in 

zaak nr. CBHO 2015/003) zijn bepalingen die ertoe strekken dat het 
instellingsbestuur van een hogeschool aan een advies volgend op 
een positief advies een bindende afwijzing kan verbinden 

onverbindend wegens strijd met artikel 7.8b van de WHW. Nu aan 
appellante reeds op 17 juli 2014 een positief studieadvies op basis 
van artikel 7.8b van de WHW is gegeven, brengt de 
onverbindendheid in zoverre van de OER met zich dat de beslissing 

van 23 juli 2015 in strijd is met artikel 7.8b van de WHW. De 
gronden van appellante behoeven geen verdere bespreking. 

 
PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
Openbare zitting gehouden op 8 januari 2016 om 11.00 uur. 

 

Verschenen: 
 
Appellante, bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. F. Donner, secretaris van verweerder. Namens de directeur van het 
Domein Business, Finance and Law (hierna: de directeur) was G.A. de Vor, werkzaam bij de 
Hogeschool Inholland, aanwezig.  
 

 
 
Procesverloop 
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 Bij beslissing van 17 juli 2014 heeft de directeur appellante een positief studieadvies 

gegeven voor de opleiding Human Resource Management (hierna: de opleiding). 
 
 Bij beslissing van 23 juli 2015 heeft de directeur appellante een bindend negatief 
studieadvies gegeven voor de opleiding. 
 
 Bij beslissing van 24 september 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
  
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
 
Beslissing 
 

Het College: 
 
I. verklaart het beroep gegrond; 

II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de Hogeschool 
 Inholland van 24 september 2015; 
III. verklaart het bij het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
 ingestelde beroep gegrond; 
IV. vernietigt het op 23 juli 2015 door de directeur van het Domein Business, Finance and Law 
 gegeven bindend negatief studieadvies; 
V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 24 

 september 2015; 
VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland tot 
 vergoeding van bij appellante in verband met de behandeling van het beroep bij het 
 College opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00  (zegge: 
 negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
 beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland het door 
 appellante betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar vergoedt. 
 
Gronden van de beslissing 
 
 De beslissing van 17 juli 2014 is, zoals daaruit volgt, gebaseerd op artikel 7.8b van de Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW). In deze beslissing heeft 

de directeur appellante een studieadvies gegeven, inhoudende dat, nu zij aan het einde van het 
eerste jaar van inschrijving voldoet aan de geldende kwantitatieve en kwalitatieve norm, zij de 
opleiding mag voortzetten. Deze beslissing impliceert dat zij naar het oordeel van de directeur 
geschikt moet worden geacht voor de opleiding. Het gegeven advies moet, ook al is vermeld dat 
aan het einde van het tweede jaar van inschrijving opnieuw, tenzij sprake is van persoonlijke 
omstandigheden, een advies wordt uitgebracht als de propedeutische fase op dat moment niet is 
behaald, worden aangemerkt als een positief studieadvies volgens de Onderwijs- en 

examenregeling van de Hogeschool Inholland (hierna: de OER).  
 

 Blijkens de tekst van artikel 7.8b van de WHW kan aan een student slechts eenmaal een 
studieadvies worden uitgebracht. Daaraan kan, indien niet aan de studievereisten is voldaan, een 
afwijzing worden verbonden. Artikel 13 van de OER gaat evenwel uit van een studieadvies aan het 
einde van het eerste studiejaar en een studieadvies aan het einde van het tweede studiejaar. Ook 

uit de beslissing van 17 juli 2014 blijkt dat deze methodiek wordt gehanteerd. 
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 Zoals het College eerder heeft overwogen (zie de uitspraken van 24 augustus 2014 in zaak 

nr. CBHO 2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/003) zijn bepalingen die ertoe 
strekken dat het instellingsbestuur van een hogeschool aan een advies volgend op een positief 
advies een bindende afwijzing kan verbinden onverbindend wegens strijd met artikel 7.8b van de 
WHW. Nu aan appellante reeds op 17 juli 2014 een positief studieadvies op basis van artikel 7.8b 
van de WHW is gegeven, brengt de onverbindendheid in zoverre van de OER met zich dat de 
beslissing van 23 juli 2015 in strijd is met artikel 7.8b van de WHW. De gronden van appellante 
behoeven geen verdere bespreking.  

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  192 

 

Zaaknummer : CBHO 2015/271.5 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 26 juli 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : aanmelding 
aanmelding en plaatsing  
bevoegdheid 
inschrijvingsvoorwaarden 
toelatingsprocedure 

uitschrijving 
weigering tot inschrijving 

Artikelen : WHW: artikel 7.32, vierde lid 
Studentenstatuut: artikel 4.5  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Het bezwaarschrift van appellante van 10 september 2015 kan 

niet anders worden gezien dan als gericht tegen het besluit van de 
DUO van 19 augustus 2015 en niet tegen een besluit van 
verweerder. Weliswaar is het bezwaarschrift ingediend bij 
verweerder maar zoals onmiskenbaar blijkt uit de aanhef daarvan en 
de verdere bewoordingen is het gericht tegen de eenzijdige 
uitschrijving door de DUO van appellant voor de studie Toegepaste 
Psychologie voor het studiejaar 2015-2016. In de in het 

bezwaarschrift aangevoerde gronden wordt dat besluit bestreden, 
waarbij tevens wordt ingegaan op de betrokkenheid van de 
Hogeschool van Amsterdam bij de gevolgde toelatingsprocedure. 
Een beslissing van verweerder tot weigering van inschrijving van 
appellante voor voormelde opleiding is evenwel niet overgelegd. 
Weliswaar is het waarschijnlijk dat appellante zich heeft willen laten 

inschrijven aan de Hogeschool van Amsterdam teneinde de gekozen 
opleiding te kunnen volgen  maar dat kan er niet aan afdoen dat 

niet is gebleken dat verweerder, naast het besluit van de DUO van 
19 augustus 2015, zelf een beslissing heeft genomen waarbij de 
inschrijving van appellante is geweigerd. Verweerder heeft 
desgevraagd bevestigd dat een dergelijke beslissing niet bestaat. 
Uit het voorgaande volgt dat verweerder zich ten onrechte bevoegd 

heeft geacht op het bezwaarschrift van 10 september 2015 te 
beslissen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder 
 
Procesverloop  
 

Bij brief van 10 september 2015 is namens appellante bij verweerder bezwaar gemaakt tegen een 
beslissing van 19 augustus 2015 waarbij zij is uitgeschreven voor de opleiding Toegepaste 

Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam voor het studiejaar 2015-2016. 
 
Bij beslissing van 15 oktober 2015 heeft verweerder het door appellante gemaakte bezwaar, onder 
verwijzing naar het advies van de geschillenadviescommissie Hogeschool van Amsterdam, 
ongegrond verklaard.  
 
Bij brief van 19 oktober 2015 is namens appellante tegen deze beslissing bij het College beroep 

ingesteld.  
 
Op 11 december 2015 is een verweerschrift ingediend.  
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Het College heeft het beroep behandeld op 9 februari 2016. Appellante is verschenen, bijgestaan 

door mr. J.S. van der Landen. Verweerder werd vertegenwoordigd door mr. M.S. Tissingh. 
 
Het College heeft het onderzoek ter zitting geschorst en partijen in de gelegenheid gesteld hun 
standpunten nader te onderbouwen en te staven. 
 
Partijen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt, nadere stukken ingezonden en 
toestemming gegeven een nader onderzoek ter zitting achterwege te laten, waarna het College het 

onderzoek heeft gesloten. 
 
2.  Overwegingen  
 
2.1. Ingevolge artikel 7.32, vierde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) geschiedt inschrijving voor een opleiding overeenkomstig door het 

instellingsbestuur vast te stellen regels van procedurele aard. 
 Ingevolge artikel 4.5, eerste lid, van het Studentenstatuut van de Hogeschool van 
Amsterdam wordt een verzoek tot inschrijving voor een opleiding geweigerd indien niet is voldaan 
aan de door de hogeschool gestelde inschrijvingsvoorwaarden. 

 
2.2. Appellante heeft zich aangemeld voor een opleiding waarvoor studenten na een 
lotingsprocedure (kunnen) worden toegelaten. Op 16 juli 2015 heeft appellante van de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) bericht ontvangen dat zij was ingeloot en dat zij tot de opleiding kan 
worden toegelaten. Bij besluit van 19 augustus 2015 heeft de DUO aan appellante meegedeeld dat 
de aanmelding en plaatsing van appellante voor de Bacheloropleiding Toegepaste Psychologie is 
ingetrokken. Appellante heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt bij de DUO. Tegen de 
ongegrondverklaring van dat bezwaar door de DUO, bij besluit van 28 augustus 2015, heeft zij 
beroep ingesteld bij de rechtbank Amsterdam, die het beroep bij uitspraak van 27 januari 2016, 
zaaknummer: 15/6366, ongegrond heeft verklaard. 

 
2.3.  Het bezwaarschrift van appellante van 10 september 2015 kan niet anders worden gezien 
dan als gericht tegen het besluit van de DUO van 19 augustus 2015 en niet tegen een besluit van 
verweerder. Weliswaar is het bezwaarschrift ingediend bij verweerder maar zoals onmiskenbaar 
blijkt uit de aanhef daarvan en de verdere bewoordingen is het gericht tegen de eenzijdige 
uitschrijving door de DUO van appellant voor de studie Toegepaste Psychologie voor het studiejaar 

2015-2016. In de in het bezwaarschrift aangevoerde gronden wordt dat besluit bestreden, waarbij 
tevens wordt ingegaan op de betrokkenheid van de Hogeschool van Amsterdam bij de gevolgde 
toelatingsprocedure. Een beslissing van verweerder tot weigering van inschrijving van appellante 
voor voormelde opleiding is evenwel niet overgelegd. Weliswaar is het waarschijnlijk dat appellante 
zich heeft willen laten inschrijven aan de Hogeschool van Amsterdam teneinde de gekozen 
opleiding te kunnen volgen  maar dat kan er niet aan afdoen dat niet is gebleken dat verweerder, 
naast het besluit van de DUO van 19 augustus 2015, zelf een beslissing heeft genomen waarbij de 

inschrijving van appellante is geweigerd. Verweerder heeft desgevraagd bevestigd dat een 
dergelijke beslissing niet bestaat. 
Uit het voorgaande volgt dat verweerder zich ten onrechte bevoegd heeft geacht op het 
bezwaarschrift van 10 september 2015 te beslissen.  
 
2.4. Wat hiervoor is overwogen betekent dat het beroep gegrond is en dat de beslissing van 
15 oktober 2015 niet in stand kan blijven. Voor doorzending van het bezwaar naar het wel tot 

beslissen bevoegde orgaan bestaat geen aanleiding meer, nu dat orgaan reeds separaat op het 
bezwaar van appellante heeft beslist en de rechtbank over die beslissing heeft geoordeeld. Het 

College ziet aanleiding om op de hierna aan te geven wijze zelf in de zaak te voorzien. 
 
2.5. Verweerder dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden 
veroordeeld. 
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3.  Beslissing  

 
 Het College  
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van 15 oktober 2015; 

 III. verklaart college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam onbevoegd kennis 
  te nemen van het bezwaarschrift van 10 september 2015 en bepaalt dat deze 
  uitspraak in zoverre in de plaats treedt van de beslissing van 15 oktober 2015; 
 IV. veroordeelt college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam tot vergoeding 
  van bij appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen 
  kosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), 

  toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 V. gelast dat college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam aan appellante 
  het door haar betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep ten bedrage 
  van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/274 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 19 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Hanzehogeschool  

Trefwoorden : begeleiding 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
correctie 
hulp 

norm 
persoonlijke omstandigheden 
persoonsverwisseling 
studiepunten 
tijdsverloop 

toerekenen 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Niet in geschil is dat appellante in blok 2 griep heeft gehad en 
hierdoor een achterstand heeft opgelopen. Verder is niet in geschil 

dat zij lijdt aan ADD.  
Appellante kan niet worden gevolgd in haar betoog dat niet 
adequaat is gereageerd op haar met haar persoonlijke 
omstandigheden samenhangende verzoeken om hulp en begeleiding 
en dat het tekort aan studiepunten haar daarom ten onrechte wordt 
toegerekend. Hiertoe acht het College allereerst van belang dat de 
heer B. Verheijden in een e-mail van 28 april 2015 te kennen heeft 

gegeven dat hij ermee akkoord gaat dat zij de opdrachten van blok 
2 voor het einde van blok 4 bij de desbetreffende docenten laat 
beoordelen. Hoewel appellante blijkens een e-mail van 20 april 2015 

met dat aanbod heeft ingestemd is niet gebleken dat zij van deze 
mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Verder acht het College van 
belang dat de Voorzitter van het College van Beroep voor studenten 
bij uitspraak van 10 augustus 2015 het verzoek van appellante, om 

bij wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat zij haar studie 
kan voortzetten zolang niet op het beroep tegen het beslissing van 
13 juli 2015 is beslist, heeft ingewilligd. Niet is gebleken dat zij deze 
mogelijkheid op enige wijze heeft benut om haar achterstand weg te 
werken. Het College weegt verder mee dat de Dean, mede gelet op 
het werkveld, van appellante een hoge mate van zelfstandigheid 

heeft kunnen verwachten.  
2.4. Appellante kan worden toegegeven dat zij mocht uitgaan van 
de juistheid van de brief van 8 juli 2015, waarin staat dat het 
voornemen tot het opleggen van een BNSA, naar aanleiding van de 
met appellante gehouden hoorzitting van 7 juli 2015, is uitgesteld 
tot 15 november 2015. De Dean heeft niet, bijvoorbeeld onder 

verwijzing naar een verslag van de gehouden hoorzitting – er is 

geen verslag -, aannemelijk gemaakt dat appellante aan de juistheid 
van die brief had moeten twijfelen. Dit neemt niet weg dat de Dean 
in de beslissing van 13 juli 2015 heeft toegelicht dat in de brief van 
8 juli 2015 aan appellante per abuis, als gevolg van een 
persoonsverwisseling, uitstel is verleend. Gelet op het zeer geringe 
tijdsverloop tussen de brief van 8 juli 2015 en de correctie daarvan, 
en nu vaststaat dat appellante niet door de brief van 8 juli 2015 niet 

aan de vereiste norm heeft voldaan en appellante ook niet 
aannemelijk heeft gemaakt dat zij door het verloop van de 
hoorzitting mocht verwachten dat van het BNSA alsnog zou worden 
afgezien, ziet het College geen aanleiding de Dean niet meer 
bevoegd te achten het BNSA alsnog te geven.  
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Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hanzehogeschool Groningen, verweerder.  

 
1.  Procesverloop  
 
 Bij beslissing van 13 juli 2015 heeft de Dean van de Academie voor Beeldende Kunst, 
Vormgeving en Popcultuur Minerva, appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de 
opleiding Vormgeving. 

 
 Bij beslissing van 23 september 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen die beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 februari 2016, waar appellante en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. A.J. Poelman, zijn verschenen.  
 
2. Overwegingen 

 
2.1.  Aan het bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) van 13 juli 2015 heeft de 
examencommissie ten grondslag gelegd dat appellante van de benodigde 48 studiepunten er 41 
heeft behaald. 
 
2.2. Appellante betoogt dat zij het BNSA ten onrechte heeft gekregen. Zij voert hiertoe aan dat 

onvoldoende rekening is gehouden met haar persoonlijke omstandigheden. Volgens appellante is 
niet adequaat gereageerd op haar daarmee samenhangende concrete verzoeken om hulp en 
begeleiding. Het tekort aan studiepunten wordt haar daarom ten onrechte toegerekend. Verder 
voert zij aan dat zij mocht vertrouwen op de juistheid van de brief van 8 juli 2015, waarin het 
voornemen tot het opleggen van een BNSA is uitgesteld tot 15 november 2015.  
 
2.3. Niet in geschil is dat appellante in blok 2 griep heeft gehad en hierdoor een achterstand 

heeft opgelopen. Verder is niet in geschil dat zij lijdt aan ADD.  
Appellante kan niet worden gevolgd in haar betoog dat niet adequaat is gereageerd op haar met 
haar persoonlijke omstandigheden samenhangende verzoeken om hulp en begeleiding en dat het 
tekort aan studiepunten haar daarom ten onrechte wordt toegerekend. Hiertoe acht het College 
allereerst van belang dat de heer B. Verheijden in een e-mail van 28 april 2015 te kennen heeft 
gegeven dat hij ermee akkoord gaat dat zij de opdrachten van blok 2 voor het einde van blok 4 bij 
de desbetreffende docenten laat beoordelen. Hoewel appellante blijkens een e-mail van 

20 april 2015 met dat aanbod heeft ingestemd is niet gebleken dat zij van deze mogelijkheid 
gebruik heeft gemaakt. Verder acht het College van belang dat de Voorzitter van het College van 

Beroep voor studenten bij uitspraak van 10 augustus 2015 het verzoek van appellante, om bij 
wijze van voorlopige voorziening te bepalen dat zij haar studie kan voortzetten zolang niet op het 
beroep tegen het beslissing van 13 juli 2015 is beslist, heeft ingewilligd. Niet is gebleken dat zij 
deze mogelijkheid op enige wijze heeft benut om haar achterstand weg te werken. Het College 

weegt verder mee dat de Dean, mede gelet op het werkveld, van appellante een hoge mate van 
zelfstandigheid heeft kunnen verwachten.  
 
2.4. Appellante kan worden toegegeven dat zij mocht uitgaan van de juistheid van de brief van 
8 juli 2015, waarin staat dat het voornemen tot het opleggen van een BNSA, naar aanleiding van 
de met appellante gehouden hoorzitting van 7 juli 2015, is uitgesteld tot 15 november 2015. De 
Dean heeft niet, bijvoorbeeld onder verwijzing naar een verslag van de gehouden hoorzitting – er is 

geen verslag -, aannemelijk gemaakt dat appellante aan de juistheid van die brief had moeten 
twijfelen. Dit neemt niet weg dat de Dean in de beslissing van 13 juli 2015 heeft toegelicht dat in 
de brief van 8 juli 2015 aan appellante per abuis, als gevolg van een persoonsverwisseling, uitstel 
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is verleend. Gelet op het zeer geringe tijdsverloop tussen de brief van 8 juli 2015 en de correctie 

daarvan, en nu vaststaat dat appellante niet door de brief van 8 juli 2015 niet aan de vereiste norm 
heeft voldaan en appellante ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij door het verloop van de 
hoorzitting mocht verwachten dat van het BNSA alsnog zou worden afgezien, ziet het College geen 
aanleiding de Dean niet meer bevoegd te achten het BNSA alsnog te geven.  
 
2.5.  De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 
ongegrond. Dit betekent dat het BNSA van 13 juli 2015 van kracht blijft.  

 
2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. Wel ziet het College, gelet op 
de onzorgvuldigheid zoals onder 2.4 is overwogen, aanleiding verweerder te gelasten het betaalde 
griffierecht te vergoeden.  
 
3. Beslissing  

 
 Het College,  
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep ongegrond; 
 II. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hanzehogeschool  

  Groningen aan A. Huiskamp het door haar voor de behandeling van het beroep 
  betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/275 

Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Van der Spoel en Daalder 

Datum uitspraak : 23 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : beoordeling 
gelijkheidsbeginsel 
normering 
onjuistheden 
rechtszekerheidsbeginsel 

stage 
Artikelen : WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder a 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Niet in geschil is dat appellant PDD-NOS en ADHD heeft. Dit 

brengt echter, anders dan appellant betoogt, niet met zich dat de 

afwijzing van het verzoek van appellant strijd oplevert met de Wet 
gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(hierna: WGBH). Hiervoor sluit het College zich aan bij het oordeel 
van het College voor de Rechten van de Mens van 13 juni 2016, 
oordeel nummer 2016/52 (hierna: het CRM), waarin het CRM heeft 
geoordeeld dat van de door appellant gestelde strijd met de WGBH 

geen sprake is. Het College ziet, gelet op hetgeen in onderhavige 
procedure is aangevoerd, geen reden om tot een ander oordeel te 
komen. 
Dat de examencommissie op 20 juni 2013 eerder heeft ingestemd 
met een verzoek van appellant van 14 juni 2013 om zijn werk voor 
de stage uit het tweede jaar te laten beoordelen volgens de 
normering die gold in het jaar 2012-2013, betekent, anders dan 

appellant verder aanvoert, niet dat de beslissing van 23 juni 2015 in 
strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. In zijn door de 
examencommissie bij besluit van 20 juni 2013 ingewilligde verzoek 

heeft appellant immers uitdrukkelijk verzocht om zijn werk in de 
zomermaanden te mogen afmaken om het daarna op de daarvoor 
beschikbare data in te leveren. De bereidheid van de 
examencommissie om het werk dat appellant in de zomer van 2013 

zou afmaken te beoordelen aan de hand van de normering die gold 
in het jaar 2012-2013 is voor het verzoek waarop de beslissing van 
23 juni 2015 ziet daarom niet relevant. Die beslissing ziet op werk 
dat op een veel later tijdstip zou moeten worden beoordeeld. De 
Examencommissie kon daarom in redelijkheid weigeren om, onder 
afwijking van de normering die in het jaar 2014-2015 geldt, het 

door appellant in te leveren werk te beoordelen aan de hand van de 
normering die gold in het jaar 2012-2013. 
Dat het werk van studenten die hun werk wel in het studiejaar 
2012-2013 hebben ingeleverd, is beoordeeld volgens de normering 
uit het jaar 2012-2013, betekent niet dat de afwijzing van zijn 
verzoek in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Gevallen waarin 

studenten hun werk, anders dan appellant, wel tijdig hebben 

ingeleverd zijn geen gevallen die gelijk zijn aan dat van appellant. 
Het betoog dat de beslissing van verweerder berust op een onjuiste 
vaststelling van de feiten, behoeft geen bespreking. De door 
appellant in dit verband gestelde onjuistheden zien niet op de 
dragende overwegingen van de beslissing van verweerder en 
hebben ook geen invloed op hetgeen hiervoor is overwogen. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 23 juni 2015 heeft de examencommissie voor de tweedegraads- en 
theologische opleidingen, voor zover thans van belang, afwijzend beslist op het verzoek van 
appellant om zijn werk voor de stage uit het tweede jaar, in het collegejaar 2014-2015 te 

beoordelen volgens de normering die gold in het jaar 2012-2013.  
 
 Bij beslissing van 7 september 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juli 2016, waar appellant en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. F. Donner, secretaris, zijn verschenen. Namens de 
opleiding was de heer K. El Hani aanwezig. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1.  Ter toetsing staat of verweerder terecht tot de conclusie is gekomen dat de 
examencommissie niet verplicht is de normering van het collegejaar 2012-2013 bij de beoordeling 
van zijn stage uit het tweede jaar toe te passen. Bij het beantwoorden van deze vraag stelt het 
College voorop dat de examencommissie ingevolge artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder a, van 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gehouden is in de onderwijs- en 

examenregeling bepalingen op te nemen over de inhoud van de opleiding en de daaraan verbonden 
examens. Het College stelt vast dat niet in geschil is dat de beoordelingsnormen voor de opleiding 
zowel in het jaar 2013-2014 als in het jaar 2014-2015 zijn aangescherpt.   
 
2.2. Niet in geschil is dat appellant PDD-NOS en ADHD heeft. Dit brengt echter, anders dan 
appellant betoogt, niet met zich dat de afwijzing van het verzoek van appellant strijd oplevert met 

de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (hierna: WGBH). Hiervoor 
sluit het College zich aan bij het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens van 
13 juni 2016, oordeel nummer 2016/52 (hierna: het CRM), waarin het CRM heeft geoordeeld dat 
van de door appellant gestelde strijd met de WGBH geen sprake is. Het College ziet, gelet op 
hetgeen in onderhavige procedure is aangevoerd, geen reden om tot een ander oordeel te komen. 
 Dat de examencommissie op 20 juni 2013 eerder heeft ingestemd met een verzoek van 
appellant van 14 juni 2013 om zijn werk voor de stage uit het tweede jaar te laten beoordelen 

volgens de normering die gold in het jaar 2012-2013, betekent, anders dan appellant verder 
aanvoert, niet dat de beslissing van 23 juni 2015 in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. In 
zijn door de examencommissie bij besluit van 20 juni 2013 ingewilligde verzoek heeft appellant 
immers uitdrukkelijk verzocht om zijn werk in de zomermaanden te mogen afmaken om het daarna 
op de daarvoor beschikbare data in te leveren. De bereidheid van de examencommissie om het 
werk dat appellant in de zomer van 2013 zou afmaken te beoordelen aan de hand van de 
normering die gold in het jaar 2012-2013 is voor het verzoek waarop de beslissing van 

23 juni 2015 ziet daarom niet relevant. Die beslissing ziet op werk dat op een veel later tijdstip zou 
moeten worden beoordeeld. De Examencommissie kon daarom in redelijkheid weigeren om, onder 

afwijking van de normering die in het jaar 2014-2015 geldt, het door appellant in te leveren werk 
te beoordelen aan de hand van de normering die gold in het jaar 2012-2013. 
 Dat het werk van studenten die hun werk wel in het studiejaar 2012-2013 hebben 
ingeleverd, is beoordeeld volgens de normering uit het jaar 2012-2013, betekent niet dat de 

afwijzing van zijn verzoek in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Gevallen waarin studenten hun 
werk, anders dan appellant, wel tijdig hebben ingeleverd zijn geen gevallen die gelijk zijn aan dat 
van appellant. 
 Het betoog dat de beslissing van verweerder berust op een onjuiste vaststelling van de 
feiten, behoeft geen bespreking. De door appellant in dit verband gestelde onjuistheden zien niet 
op de dragende overwegingen van de beslissing van verweerder en hebben ook geen invloed op 
hetgeen hiervoor is overwogen.  

 
2.3. Gelet op het vorenstaande, en in aanmerking genomen het belang dat de 
examencommissie eraan mag hechten dat studenten bij de beoordeling van hun prestaties en bij 
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beëindiging van de opleiding voldoen aan actuele beoordelingsnormen, verklaart het College het 

beroep ongegrond.  
 
2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/278 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : advies 
afwijzing 
bindend negatief studieadvies 
concentratieproblemen 
inhaalslag 

kennisnemen 
minimumnorm 
openbare instellingen  
persoonlijke omstandigheden 
propedeutische fase 

reactie 
studentendecaan 

studieadvies 
studieadviseur 
uitstel 
verplichting 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
Awb: artikel 7:18  
Awb: artikel 7:20  

Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a 
OER: artikel 12 
OER: artikel 13 
OER: artikel 17 

Uitspraak : gegrond/rechtgevolgen in stand gelaten. 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Ter zitting van het CBE op 18 september 2015 heeft het CBE 
besloten nogmaals door de studentendecaan te laten onderzoeken 

of het niet behalen van de propedeutische fase te wijten is aan de 
gestelde concentratieproblemen. Derhalve is appellante na de zitting 
bij de studentendecaan langsgegaan om haar persoonlijke 
omstandigheden toe te lichten en met stukken te staven. Vervolgens 
heeft de studentendecaan op 28 september 2015 een advies aan het 

CBE uitgebracht. Ter zitting van het College is gebleken dat het CBE 
dit advies niet aan appellante heeft toegezonden. Eerst in beroep bij 
het College heeft appellante kennis kunnen nemen van het advies 
van de studentendecaan. Dit acht het College in strijd met het recht 
op hoor en wederhoor, dat verbiedt dat een beroepsinstantie als het 
CBE een beslissing op een beroep van een student neemt op basis 
van de stukken waarvan die student geen kennis heeft kunnen 

nemen en waarop die student niet heeft kunnen reageren. Zie in dit 
verband voor de openbare instellingen de artikelen 7:18 en 7:20 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Het CBE 
diende, alvorens hij tot zijn beslissing kwam, het advies van de 

studentendecaan aan appellante kenbaar te maken.  
2.4 Reeds hierom is het beroep gegrond en dient de beslissing van 

het CBE van 28 september 2015 te worden vernietigd. Het College 
ziet gelet op het navolgende aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb de 
rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing in stand te laten. 
Daarbij laat het College buiten beschouwing, nu appellante aan het 
einde van het eerste studiejaar een uitgesteld studieadvies heeft 
gekregen, dat artikel 13, vijfde lid, van de OER aanpassing behoeft 

(zie de uitspraken van 24 augustus 2014 in zaak nr. CBHO 
2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/003).  
2.5 Appellante heeft in beroep bij het College afdoende kunnen 
reageren op de adviezen van de studentendecaan van 28 september 
2015 en 3 december 2015.  
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In het advies van 28 september 2015 heeft de studentendecaan het 

volgende vermeld. Appellante heeft persoonlijke omstandigheden 
die betrekking hebben op periode 4 van het studiejaar 2013-2014. 
In het studiejaar 2014-2015 is appellante niet meer bij de 
studentendecaan geweest tot eind juni 2015. Zij heeft toen 
gevraagd hoe zij bezwaar kon maken tegen de normering van de 
vijfde herkansing van het vak Bedrijfseconomie. Zij heeft niet naar 
voren gebracht dat zij het vak niet heeft behaald door 

concentratieproblemen. Er is sprake van concentratieproblemen, 
maar er kan geen verband worden vastgesteld tussen deze 
problemen en het niet behaald hebben van de taaltoets en het vak 
Bedrijfseconomie. Appellante heeft, inclusief de 2e jaarstage, tegen 
de 50 studiepunten behaald en verder heeft zij in de dagen van haar 
vijfde herkansing van het vak Bedrijfseconomie nog een voldoende 

voor een toets Recht behaald. Concentratieproblemen als nasleep 
van moeilijke omstandigheden in periode 4 van het studiejaar 2013-
2014, kunnen niet voldoende verklaren waarom appellante haar 
propedeuse aan het einde van het tweede studiejaar niet heeft 

kunnen behalen, aldus de studentendecaan. 
In het advies van 3 december 2015 heeft de studentendecaan onder 
meer het volgende vermeld. Tijdens het gesprek op 25 juni 2015 is 

gebleken dat appellante, behalve dat zij de herkansing voor het vak 
Bedrijfseconomie niet heeft behaald, ook een ander propedeusevak, 
de Taaltoets, niet heeft behaald. Appellante is gewezen op de 
moeite die zij zichtbaar heeft met de HRM-zaakvakken. Ook voor de 
rechtvakken heeft zij twee of meer kansen nodig. Dit verklaart ook 
voor een groot deel haar beperkte studievoortgang. De herkansing 
voor het vak Bedrijfseconomie op 12 juni 2015 heeft zij helaas niet 

behaald. Zij heeft hiervoor het cijfer 5.0 behaald, terwijl zij op 
dezelfde dag voor de toets Arbeidsrecht wel een voldoende heeft 
behaald en hiervoor juist veel concentratie nodig is. Tot september 
2015 heeft appellante geen contract meer gezocht met de 
studentendecaan. Op 18 september 2015 is zij na de zitting bij het 
CBE langsgekomen. Appellante heeft haar persoonlijke 

omstandigheden toegelicht en heeft een verwijsbrief van haar arts 
van 12 juni 2014 en een afsprakenkaart van haar psycholoog 
overgelegd. Na een zorgvuldige afweging van alle factoren, moet 
wederom worden geconcludeerd dat de genoemde omstandigheden, 
te weten de concentratieproblemen, voor zover daar al sprake van is 
geweest, niet de oorzaak zijn geweest van het niet behalen van de 
propedeutische fase, aldus de studentendecaan.  

In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet het College 
onvoldoende aanleiding om te oordelen dat het CBE niet van deze 
adviezen heeft mogen uitgaan. Ook van belang is dat appellante niet 
meer bij de studentendecaan is langsgeweest over haar 
concentratieproblemen, ook al is zij daar uitdrukkelijk bij het 
uitgestelde studieadvies op gewezen. Dat die verplichting alleen 
maar zou bestaan bij heftige omstandigheden, vindt geen steun in 

de door de instelling verstrekte informatie. Anders dan appellante 
stelt, is een studentendecaan bij uitstek de persoon die gelet op zijn 

functie in staat is om adequaat te adviseren over 
concentratieproblemen in relatie tot de studie. Gelet op het 
studieverloop van appellante, acht het College het standpunt van de 
studentendecaan en het CBE dat appellante kennelijk moeite heeft 

met de HRM-vakken van de opleiding, niet onbegrijpelijk. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 
verweerder. 
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1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 23 juli 2015 heeft de directeur van het Domein Business, Finance & Law 
(hierna: de directeur) appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding 
Human Resource Management (hierna: de opleiding).  
 
 Bij beslissing van 28 september 2015 heeft het CBE het daartegen door appellante 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige 
kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 januari 2016, waar appellante, en het 

CBE, vertegenwoordigd door mr. F. Donner, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Namens de 
directeur was G.A. de Vor, werkzaam bij de Hogeschool Inholland, aanwezig. 
 

 Na de zitting is het onderzoek heropend en is het advies van de studentendecaan van 28 
september 2015 bij het CBE opgevraagd. Appellante heeft daarop een reactie gegeven. Met 
toestemming van partijen is afgezien van een nadere zitting.  
 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 

van de studie binnen of buiten de opleiding.  
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 

van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 
bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten.  
 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur alsnog een bindend negatief 

studieadvies, indien de student niet aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 
als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten.  
 Ingevolge artikel 17, eerste lid, doet een student, indien een omstandigheid bedoeld in het 
vijfde lid zich voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij het studentendecanaat.  
 Ingevolge het vijfde lid, aanhef en onder a tot en met d, worden als persoonlijke 
omstandigheden in de zin van dit artikel uitsluitend aangemerkt: ziekte van de student, 

lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student, zwangerschap van de student en 
bijzondere familieomstandigheden.  
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2.2 De directeur heeft aan zijn beslissing om appellante een bindend negatief studieadvies te 

geven, het volgende ten grondslag gelegd. Appellante heeft aan het einde van het tweede 
studiejaar 57 van de benodigde 60 studiepunten van de propedeutische fase van de opleiding 
behaald. Appellante heeft aan het einde van het eerste studiejaar uitstel van een bindend negatief 
studieadvies gekregen wegens persoonlijke omstandigheden. In het tweede studiejaar heeft 
appellante noch bij docenten van de opleiding noch bij de studentendecaan persoonlijke 
omstandigheden gemeld. De resultaten over beide jaren bezien, zijn onvoldoende.  
 Het CBE heeft, op basis van een advies van de studentendecaan van 28 september 2015, 

geoordeeld dat de directeur op juiste gronden en in redelijkheid heeft besloten appellante een 
bindend negatief studieadvies te geven. In het beroep van het College heeft het CBE ter 
ondersteuning van zijn oordeel verwezen naar een advies van de studentendecaan van 3 december 
2015.  
 
2.3 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte tot dit oordeel is gekomen. Zij voert daartoe 

het volgende aan. Zij heeft slechts drie studiepunten van de propedeutische fase niet behaald. Er is 
onvoldoende rekening gehouden met haar persoonlijke omstandigheden. In het tweede studiejaar 
heeft zij, ondanks dat zij geen begeleiding en een studieplan had en nog steeds last van 
concentratieproblemen had, een grote inhaalslag gemaakt. Zij bestrijdt dat zij moeite heeft met de 

economische vakken. De toets Algemene Economie heeft zij bij de laatste herkansing niet behaald, 
omdat zij op de desbetreffende dag ook de toets Arbeidsrecht moest afleggen en tussen de toetsen 
slechts drie kwartier zat en er veel afhing van het behalen van eerstgenoemde toets. Hierdoor had 

zij last van stress. Zij heeft in het studiejaar 2014-2015 geen persoonlijke omstandigheden bij de 
studentendecaan gemeld, omdat zij dacht dat alleen heftige gebeurtenissen gemeld moesten 
worden. Appellante acht een studentendecaan niet deskundig om over haar concentratieproblemen 
te adviseren.  
 
2.3.1 Ter zitting van het CBE op 18 september 2015 heeft het CBE besloten nogmaals door de 
studentendecaan te laten onderzoeken of het niet behalen van de propedeutische fase te wijten is 

aan de gestelde concentratieproblemen. Derhalve is appellante na de zitting bij de 
studentendecaan langsgegaan om haar persoonlijke omstandigheden toe te lichten en met stukken 
te staven. Vervolgens heeft de studentendecaan op 28 september 2015 een advies aan het CBE 
uitgebracht. Ter zitting van het College is gebleken dat het CBE dit advies niet aan appellante heeft 
toegezonden. Eerst in beroep bij het College heeft appellante kennis kunnen nemen van het advies 
van de studentendecaan. Dit acht het College in strijd met het recht op hoor en wederhoor, dat 

verbiedt dat een beroepsinstantie als het CBE een beslissing op een beroep van een student neemt 
op basis van de stukken waarvan die student geen kennis heeft kunnen nemen en waarop die 
student niet heeft kunnen reageren. Zie in dit verband voor de openbare instellingen de artikelen 
7:18 en 7:20 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Het CBE diende, alvorens hij 
tot zijn beslissing kwam, het advies van de studentendecaan aan appellante kenbaar te maken.  
 
2.4 Reeds hierom is het beroep gegrond en dient de beslissing van het CBE van 28 september 

2015 te worden vernietigd. Het College ziet gelet op het navolgende aanleiding om met toepassing 
van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb de rechtsgevolgen van de vernietigde 
beslissing in stand te laten. Daarbij laat het College buiten beschouwing, nu appellante aan het 
einde van het eerste studiejaar een uitgesteld studieadvies heeft gekregen, dat artikel 13, vijfde 
lid, van de OER aanpassing behoeft (zie de uitspraken van 24 augustus 2014 in zaak nr. CBHO 
2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/003).  
 

2.5 Appellante heeft in beroep bij het College afdoende kunnen reageren op de adviezen van de 
studentendecaan van 28 september 2015 en 3 december 2015.  

 In het advies van 28 september 2015 heeft de studentendecaan het volgende vermeld. 
Appellante heeft persoonlijke omstandigheden die betrekking hebben op periode 4 van het 
studiejaar 2013-2014. In het studiejaar 2014-2015 is appellante niet meer bij de studentendecaan 
geweest tot eind juni 2015. Zij heeft toen gevraagd hoe zij bezwaar kon maken tegen de 

normering van de vijfde herkansing van het vak Bedrijfseconomie. Zij heeft niet naar voren 
gebracht dat zij het vak niet heeft behaald door concentratieproblemen. Er is sprake van 
concentratieproblemen, maar er kan geen verband worden vastgesteld tussen deze problemen en 
het niet behaald hebben van de taaltoets en het vak Bedrijfseconomie. Appellante heeft, inclusief 
de 2e jaarstage, tegen de 50 studiepunten behaald en verder heeft zij in de dagen van haar vijfde 
herkansing van het vak Bedrijfseconomie nog een voldoende voor een toets Recht behaald. 
Concentratieproblemen als nasleep van moeilijke omstandigheden in periode 4 van het studiejaar 

2013-2014, kunnen niet voldoende verklaren waarom appellante haar propedeuse aan het einde 
van het tweede studiejaar niet heeft kunnen behalen, aldus de studentendecaan. 
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 In het advies van 3 december 2015 heeft de studentendecaan onder meer het volgende 

vermeld. Tijdens het gesprek op 25 juni 2015 is gebleken dat appellante, behalve dat zij de 
herkansing voor het vak Bedrijfseconomie niet heeft behaald, ook een ander propedeusevak, de 
Taaltoets, niet heeft behaald. Appellante is gewezen op de moeite die zij zichtbaar heeft met de 
HRM-zaakvakken. Ook voor de rechtvakken heeft zij twee of meer kansen nodig. Dit verklaart ook 
voor een groot deel haar beperkte studievoortgang. De herkansing voor het vak Bedrijfseconomie 
op 12 juni 2015 heeft zij helaas niet behaald. Zij heeft hiervoor het cijfer 5.0 behaald, terwijl zij op 
dezelfde dag voor de toets Arbeidsrecht wel een voldoende heeft behaald en hiervoor juist veel 

concentratie nodig is. Tot september 2015 heeft appellante geen contract meer gezocht met de 
studentendecaan. Op 18 september 2015 is zij na de zitting bij het CBE langsgekomen. Appellante 
heeft haar persoonlijke omstandigheden toegelicht en heeft een verwijsbrief van haar arts van 12 
juni 2014 en een afsprakenkaart van haar psycholoog overgelegd. Na een zorgvuldige afweging 
van alle factoren, moet wederom worden geconcludeerd dat de genoemde omstandigheden, te 
weten de concentratieproblemen, voor zover daar al sprake van is geweest, niet de oorzaak zijn 

geweest van het niet behalen van de propedeutische fase, aldus de studentendecaan.  
 In hetgeen appellante heeft aangevoerd ziet het College onvoldoende aanleiding om te 
oordelen dat het CBE niet van deze adviezen heeft mogen uitgaan. Ook van belang is dat 
appellante niet meer bij de studentendecaan is langsgeweest over haar concentratieproblemen, ook 

al is zij daar uitdrukkelijk bij het uitgestelde studieadvies op gewezen. Dat die verplichting alleen 
maar zou bestaan bij heftige omstandigheden, vindt geen steun in de door de instelling verstrekte 
informatie. Anders dan appellante stelt, is een studentendecaan bij uitstek de persoon die gelet op 

zijn functie in staat is om adequaat te adviseren over concentratieproblemen in relatie tot de 
studie. Gelet op het studieverloop van appellante, acht het College het standpunt van de 
studentendecaan en het CBE dat appellante kennelijk moeite heeft met de HRM-vakken van de 
opleiding, niet onbegrijpelijk. 
 
2.6 Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
  
 Rechtdoende: 
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool Inholland van 28 september 2015; 
 III. bepaalt dat de rechtsgevolgen van die vernietigde beslissing in stand blijven; 
 IV. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
  aan appellante het door haar betaalde griffierecht voor de behandeling van het 
  beroep ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/280 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 26 mei 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : administratief beroep 
beroep 
bezwaar 
college van beroep voor de examens 
facultair Loket Rechtsbescherming 

[gebrekkige] motivering 
geschillenadviescommissie 
herkansing 
HU-Loket Rechtsbescherming Studenten 
instandlaten rechtsgevolgen 

opnieuw in de zaak voorzien 
optioneel 

[poging tot een] minnelijke schikking 
rechtsgevolgen 
Reglement Rechtsbescherming Studenten 
tentamen ongeldig verklaren 
uitsluiten 
vernietigen 

Artikelen : WHW: artikel 7.61, lid 5 

Awb: artikel 7:25  
Awb: artikel 8:73, lid 3, onder b 
OER: artikel 45 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. De OER staat toe dat studenten voorafgaand aan de 

beroepsprocedure bij het CBE een bezwaarprocedure bij de 
examencommissie volgen. Daarvoor biedt de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) geen 
grond. Gelet op de voorgeschreven poging tot een minnelijke 
schikking heeft een dergelijke bezwaarprocedure ook geen 
toegevoegde waarde, terwijl de extra procedure voor studenten 
vertragend werkt en mogelijk problemen met termijnen oplevert.  

De omstandigheid dat de bezwaarfase optioneel is verdraagt zich 
evenmin met het systeem van de WHW. Verweerder heeft - gelet op 
het dictum van de beslissing van 12 oktober 2015 - het door 
appellante ingediende administratief beroep kennelijk en terecht 
beschouwd als te zijn gericht tegen de beslissing van de 
examencommissie van 23 april 2015, doch ten onrechte nagelaten 
de beslissing van de examencommissie van 21 mei 2015 te 

vernietigen, omdat de WHW voor het nemen van die beslissing geen 
grond biedt.  
2.3. Verweerder heeft bij de beslissing van 12 oktober 2015 
overwogen dat de examencommissie in – onder meer – haar 

beslissing van 23 april 2015 niet kenbaar heeft gemaakt voor welke 
gedraging appellante is gestraft. Die beslissing is – aldus verweerder 

– gebrekkig gemotiveerd. Deze overweging had moeten leiden tot 
vernietiging van de beslissing van 23 april 2015. Verweerder heeft 
dat nagelaten maar wel grond gezien te onderzoeken of de 
rechtsgevolgen van die beslissing in stand gelaten konden worden. 
2.3.1. Ingevolge artikel 7.61, vijfde lid, van de WHW vernietigt, 
indien het college van beroep het beroep gegrond acht, het de 
beslissing geheel of gedeeltelijk. Het college is niet bevoegd in de 

plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een 
nieuwe beslissing te nemen, wat de openbare instellingen betreft in 
afwijking van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht. Het 
kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, 
alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het tentamen, het 
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examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig 

onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het college 
van beroep te stellen voorwaarden. Het orgaan waarvan de 
beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in de zaak 
met inachtneming van de uitspraak van het college van beroep. Het 
college kan daarvoor in zijn uitspraak een termijn stellen.  
2.3.2. Gelet op deze bepaling was verweerder, zoals appellante 
terecht betoogt, niet bevoegd om te bepalen dat de aan de 

beslissing van de examencommissie van 23 april 2015 verbonden 
rechtsgevolgen in stand blijven. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 23 april 2015 heeft de examencommissie van het Instituut van Marketing 
& Commerce van de Faculteit Economie en Management het door appellante gemaakte tentamen 
van de cursus Marktanalyse ongeldig verklaard en appellante voor de duur van twaalf maanden 
uitgesloten van het maken van een herkansing voor dit onderdeel. 
 
 Bij beslissing van 21 mei 2015 heeft de examencommissie het daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 

 
 Bij beslissing van 12 oktober 2015 heeft verweerder het door appellante ingestelde 
administratief beroep tegen de beslissing van de examencommissie van 23 april 2015 gegrond 
verklaard met instandlating van de rechtsgevolgen. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 april 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. P.S. Folsche en mr. G. Gabrelian, beiden advocaat te Utrecht, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. A.C. Stam en drs. J.J.E. van Laar, zijn verschenen. Voorts is namens de 
examencommissie drs. R. Wastiaux verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 45, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling HU  
2014-2015 bacheloropleidingen (hierna: OER), kan de student tegen een door de examinator of 
examencommissie genomen besluit met rechtsgevolg, dan wel het achterwege blijven van een 
dergelijk besluit, een bezwaarschrift indienen bij het facultair Loket Rechtsbescherming, of 

rechtstreeks een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie conform de in dit artikel 
beschreven procedure. De student kan desgewenst ook binnen een termijn van 6 weken in beroep 

gaan tegen het besluit conform de in hoofdstuk 9 van het Reglement Rechtsbescherming Studenten 
beschreven procedure. 
 Ingevolge het elfde lid maakt de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van 
het bezwaarschrift het besluit op bezwaar schriftelijk aan de afzender bekend. 

 Ingevolge het veertiende lid kan de student tegen een besluit op bezwaar als bedoeld in het 
elfde lid binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij het College van Beroep voor de 
Examens of de Geschillenadviescommissie door het indienen van een beroepschrift bij het HU-Loket 
Rechtsbescherming Studenten, een en ander conform de procedures als beschreven in het 
Reglement Rechtsbescherming Studenten.  
 
2.2. De OER staat toe dat studenten voorafgaand aan de beroepsprocedure bij het CBE een 

bezwaarprocedure bij de examencommissie volgen. Daarvoor biedt de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) geen grond. Gelet op de voorgeschreven poging 
tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke bezwaarprocedure ook geen toegevoegde waarde, 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  208 

terwijl de extra procedure voor studenten vertragend werkt en mogelijk problemen met termijnen 

oplevert.  
 De omstandigheid dat de bezwaarfase optioneel is verdraagt zich evenmin met het systeem 
van de WHW. Verweerder heeft - gelet op het dictum van de beslissing van 12 oktober 2015 - het 
door appellante ingediende administratief beroep kennelijk en terecht beschouwd als te zijn gericht 
tegen de beslissing van de examencommissie van 23 april 2015, doch ten onrechte nagelaten de 
beslissing van de examencommissie van 21 mei 2015 te vernietigen, omdat de WHW voor het 
nemen van die beslissing geen grond biedt.  

 
2.3. Verweerder heeft bij de beslissing van 12 oktober 2015 overwogen dat de 
examencommissie in – onder meer – haar beslissing van 23 april 2015 niet kenbaar heeft gemaakt 
voor welke gedraging appellante is gestraft. Die beslissing is – aldus verweerder – gebrekkig 
gemotiveerd. Deze overweging had moeten leiden tot vernietiging van de beslissing van 23 april 
2015. Verweerder heeft dat nagelaten maar wel grond gezien te onderzoeken of de rechtsgevolgen 

van die beslissing in stand gelaten konden worden. 
 
2.3.1.  Ingevolge artikel 7.61, vijfde lid, van de WHW vernietigt, indien het college van beroep het 
beroep gegrond acht, het de beslissing geheel of gedeeltelijk. Het college is niet bevoegd in de 

plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde beslissing een nieuwe beslissing te nemen, wat de 
openbare instellingen betreft in afwijking van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht. Het 
kan bepalen dat opnieuw of, indien de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan 

wel dat het tentamen, het examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig 
onderdeel daarvan opnieuw wordt afgenomen onder door het college van beroep te stellen 
voorwaarden. Het orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in 
de zaak met inachtneming van de uitspraak van het college van beroep. Het college kan daarvoor 
in zijn uitspraak een termijn stellen.  
 
2.3.2. Gelet op deze bepaling was verweerder, zoals appellante terecht betoogt, niet bevoegd om 

te bepalen dat de aan de beslissing van de examencommissie van 23 april 2015 verbonden 
rechtsgevolgen in stand blijven. 
 
2.4. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het beroep gegrond is. De beslissing van 
verweerder van 12 oktober 2015 dient vernietigd te worden. Het College ziet voorts aanleiding 
toepassing te geven aan artikel 8:73, derde lid, onder b, van de Algemene wet bestuursrecht. 

Daartoe verklaart het College het door appellante ingestelde administratief beroep gegrond en 
vernietigt het College de beslissingen van de examencommissie van 23 april 2015 en 21 mei 2015. 
Deze uitspraak treedt in de plaats van de vernietigde beslissing van 12 oktober 2015.  
 
2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Hogeschool Utrecht van 12 oktober 2015, kenmerk CBE/15-025 *** –  
  Examencommissie ICM; 
 III. verklaart het door appellante bij het college van beroep voor de examens van de 
  Hogeschool Utrecht ingestelde beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van het Instituut van Marketing & 
  Commerce van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht 

  van 21  mei 2015, kenmerk 1641859; 
 V. vernietigt de beslissing van de examencommissie van het Instituut van Marketing & 
  Commerce van de Faculteit Economie en Management van de Hogeschool Utrecht 
  van 23  april 2015, kenmerk 1641859; 

 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van het 
  college  van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht;  
 VII. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht tot 

  vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VIII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool aan  
  appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/281 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 28 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BSA-commissie 
gehoord 
gemachtigde 
mandateren 

persoonlijke omstandigheden 
rechtsbijstandverlening 
studieadvies 
studiepunten 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 
Regeling Bindend Studieadvies: artikel 1 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5.1 Hetgeen appellant heeft aangevoerd leidt niet tot het oordeel 
dat verweerder het aan hem gegeven bindend negatief studieadvies 
ten onrechte heeft gehandhaafd. Met verweerder is het College van 
oordeel dat het, gelet op het studieresultaat van appellant, in de 
afgelopen twee studiejaren, niet aannemelijk is dat hij zijn studie 

binnen afzienbare termijn zal afronden. De medische gesteldheid 
van appellant leidt, hoewel aannemelijk is dat appellant in de 
studiejaren 2013-2014 en 2014-2015 vanwege het veranderde 
medicijngebruik meer problemen met zijn gezondheid heeft gehad 
dan daarvoor, niet tot een ander oordeel. Naar het oordeel van het 
College heeft verweerder de examen¬commissie in redelijkheid 

kunnen volgen in het standpunt dat de medische gesteldheid van 
appellant het geringe aantal behaalde studiepunten in de afgelopen 

twee studiejaren onvoldoende verklaart. Ook is niet aannemelijk 
geworden dat appellant zijn studie alsnog binnen afzienbare tijd zal 
kunnen afronden. Daartoe wordt in aanmerking genomen dat 
appellant in zijn eerste jaar van inschrijving 0 en in zijn tweede jaar 
van inschrijving niet meer dan 18 studiepunten heeft behaald en dat 

die studiepunten, naar verweerder heeft toegelicht, uitsluitend het 
resultaat zijn van groepswerk. Appellant heeft in de afgelopen twee 
studiejaren niet deelgenomen aan individuele tentamens. De door 
appellant overgelegde verklaring van de heer Bogers biedt voor een 
andere conclusie geen grond. Appellant kan verder niet worden 
gevolgd in zijn standpunt dat de studieadviseurs hebben verzuimd 
hem te adviseren zich tijdelijk uit te schrijven voor de studie om een 

bindend negatief studieadvies te voorkomen. Daargelaten dat het in 
de eerste plaats de verantwoordelijkheid van studenten is om zich te 
(laten) informeren over het uitschrijven voor een studie, heeft 
appellant op 30 november 2013 per e-mail een waarschuwende brief 

ontvangen met betrekking tot zijn studieresultaat. In die brief is 
onder meer vermeld dat studenten die zich voor 1 februari van dat 

studiejaar uitschrijven geen bindend negatief studieadvies 
ontvangen en dat zij het volgende studiejaar opnieuw met dezelfde 
studie kunnen starten. In een daaropvolgende brief van 20 januari 
2014 is appellant wederom gewezen op de regeling inzake 
uitschrijving voor 1 februari. Daarbij is nogmaals vermeld dat, als 
studenten zich voor 1 februari uitschrijven, zij geen bindend negatief 
studieadvies ontvangen. Tenslotte kan appellant zich weliswaar drie 

jaar lang niet inschrijven voor de studie Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, 
dit laat onverlet dat hij zich wel mag inschrijven voor andere studies 
van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ook staat het appellant 
vrij dezelfde opleiding aan een andere universiteit te volgen 
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Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 21 augustus 2015 heeft de BSA-commissie van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen namens het faculteitsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies 
gegeven voor de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap.  

 
  Bij beslissing van 16 oktober 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 
25 november 2015, beroep ingesteld. Appellant heeft een nader stuk ingediend. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2016 waar appellant, bijgestaan 
door mr. A.D. van Ruijven, advocaat te Utrecht, en verweerder, vertegenwoordigd door 
drs. A.M. van Donk, verschenen. Namens de BSA-commissie is drs. S.O. Notermans verschenen. 

 
  Na de zitting heeft verweerder op verzoek van het College een nader stuk ingediend. Dit 
stuk is ook aan appellant toegezonden. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een hogeschool iedere student 
uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een 
voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten 
de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 

 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringbesluit WHW 2008, zijn de persoonlijke 
omstandigheden bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de WHW uitsluitend:  
a. ziekte van betrokkene,  

b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,  
c. zwangerschap van betrokkene,  
d. bijzondere familieomstandigheden,  
(…). 
 
  Ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Regeling Bindend Studieadvies (BSA) 2014/2015 
Faculteit der Sociale Wetenschappen (hierna: de Regeling) brengt het Faculteitsbestuur aan iedere 

student van de bacheloropleidingen van de faculteit uiterlijk aan het eind van zijn/haar eerste jaar 
van inschrijving advies uit over de voortzetting van de studie. Het studieadvies wordt namens het 
Faculteitsbestuur uitgebracht door de facultaire commissie Bindend Studieadvies (BSA-commissie).  
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  Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Regeling kan het Faculteitsbestuur aan het advies 

een afwijzing verbinden, indien de student niet heeft voldaan aan de norm, zoals bepaald in artikel 
1 lid 2 (bindend negatief studieadvies).  
  Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de Regeling blijft het bindend negatief studieadvies 
achterwege, als vastgesteld is dat de student niet aan de norm heeft kunnen voldoen, als gevolg 
van persoonlijke omstandigheden. Om welke persoonlijke omstandigheden het hier gaat, is 
vermeld in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit.  
 

2.2  Ambtshalve overweegt het College dat uit artikel 1.1, eerste lid, van de Regeling blijkt dat 
het bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen de bevoegdheid om een bindend negatief 
studieadvies te geven heeft gemandateerd aan de BSA-commissie. Derhalve mocht de BSA-
commissie de beslissing van 21 augustus 2015 nemen. 
 
2.3  Appellant is in 2013 gestart met de bacheloropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap. 

In het eerste jaar van inschrijving heeft appellant 0 studiepunten behaald. Hij heeft aan het einde 
van dat studiejaar op grond van zijn gezondheidsproblemen uitstel van een bindend negatief 
studieadvies gekregen. Aan het einde van het tweede jaar van inschrijving had appellant 18 van de 
60 te behalen studiepunten behaald en daarmee niet voldaan aan het bepaalde in artikel 1, derde 

lid, van de Regeling. De BSA-commissie heeft in de door appellant naar voren gebrachte 
persoonlijke omstandigheden geen aanleiding gezien om van het geven van een bindend negatief 
studieadvies af te zien.  

 
2.4  Appellant betoogt dat hij ten onrechte niet is gehoord alvorens verweerder de beslissing 
van 16 oktober 2015 heeft genomen. Volgens hem is ten onrechte geen gehoor gegeven aan het 
verzoek van zijn gemachtigde om de geplande hoorzitting te verplaatsen naar een dag waarop zijn 
gemachtigde ook aanwezig kon zijn.  
 
2.4.1 Verweerder heeft toegelicht dat appellant op 10 september 2015 is uitgenodigd voor de 

hoorzitting van 1 oktober 2015. Pas enkele dagen voor de hoorzitting heeft de gemachtigde van 
appellant om uitstel van de hoorzitting verzocht, terwijl tot aan dat moment niet bekend was dat 
appellant zich door een gemachtigde liet bijstaan. Besloten is dat de zitting niet zou worden 
uitgesteld, omdat wijzigingen in de rechtsbijstandverlening geen onverwachte zwaarwegende 
redenen zijn die uitstel rechtvaardigen. Het College ziet in hetgeen appellant naar voren heeft 
gebracht geen aanleiding te oordelen dat verweerder niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten het 

verzoek om uitstel niet te honoreren. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat niet is gebleken 
dat appellant niet in staat was wel bij de hoorzitting aanwezig te zijn.  
 
2.5 Appellant betoogt voorts dat verweerder heeft miskend dat de door hem naar voren 
gebrachte persoonlijke omstandigheden wel aan het geven van een bindend negatief studieadvies 
in de weg stonden. Hiertoe voert appellant aan dat hij is geboren zonder werkende schildklier en 
dat hij daarvoor al zijn hele leven medicijnen slikt. In 2013 is hij op advies van zijn arts 

overgestapt op een ander medicijn. Door het gebruik van dat nieuwe medicijn kreeg appellant, 
naar achteraf is gebleken, chronische gezondheidsklachten waardoor zijn immuunsysteem werd 
aangetast en hij niet in staat was zich te richten op zijn studie. Pas na enige tijd werd duidelijk dat 
de chronische gezondheidsklachten werden veroorzaakt door het nieuwe medicijn dat appellant 
gebruikte en begin 2015 is hij daarom weer overgestapt op het vorige medicijn. Volgens appellant 
is het vinden van de juiste medicatie wat betreft middel en dosering en het aanpassen van het 
lichaam daarop een langdurig en complex proces en heeft het daarom ook zo lang geduurd voordat 

hij, na het overstappen op het vorige medicijn, weer de oude en in staat was zich op zijn studie te 
richten. Hij brengt verder naar voren dat hij zeer gemotiveerd is om zijn studie af te ronden en dat 

hij, ondanks zijn gezondheidsproblemen, in het tweede studiejaar wel 18 studiepunten heeft 
behaald. Volgens hem ligt het niet aan zijn inzet en intelligentie en is hij in staat om zijn studie 
binnen een redelijke termijn af te ronden. Verweerder heeft dan ook ten onrechte de BSA-
commissie gevolgd in het oordeel dat appellant daartoe niet in staat moet worden geacht, zo stelt 

hij. Ter onderbouwing van dit standpunt heeft appellant een verklaring overgelegd van de heer 
Bogers, docent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Die verklaart dat het niet aan de 
intelligentie en inzet van appellant ligt. Appellant stelt tevens dat de studieadviseurs hem ten 
onrechte niet hebben gewezen op de mogelijkheid om zich tijdelijk uit te schrijven voor zijn studie 
op het moment dat zijn medische klachten toenamen en hij dat bij hen kenbaar maakte. Tenslotte 
stelt hij dat onvoldoende rekening is gehouden met zijn belangen, omdat hij zijn studie de 
komende drie jaar niet kan voortzetten.  

 
2.5.1  Hetgeen appellant heeft aangevoerd leidt niet tot het oordeel dat verweerder het aan hem 
gegeven bindend negatief studieadvies ten onrechte heeft gehandhaafd. Met verweerder is het 
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College van oordeel dat het, gelet op het studieresultaat van appellant, in de afgelopen twee 

studiejaren, niet aannemelijk is dat hij zijn studie binnen afzienbare termijn zal afronden. De 
medische gesteldheid van appellant leidt, hoewel aannemelijk is dat appellant in de studiejaren 
2013-2014 en 2014-2015 vanwege het veranderde medicijngebruik meer problemen met zijn 
gezondheid heeft gehad dan daarvoor, niet tot een ander oordeel. Naar het oordeel van het College 
heeft verweerder de examencommissie in redelijkheid kunnen volgen in het standpunt dat de 
medische gesteldheid van appellant het geringe aantal behaalde studiepunten in de afgelopen twee 
studiejaren onvoldoende verklaart. Ook is niet aannemelijk geworden dat appellant zijn studie 

alsnog binnen afzienbare tijd zal kunnen afronden. Daartoe wordt in aanmerking genomen dat 
appellant in zijn eerste jaar van inschrijving 0 en in zijn tweede jaar van inschrijving niet meer dan 
18 studiepunten heeft behaald en dat die studiepunten, naar verweerder heeft toegelicht, 
uitsluitend het resultaat zijn van groepswerk. Appellant heeft in de afgelopen twee studiejaren niet 
deelgenomen aan individuele tentamens. De door appellant overgelegde verklaring van de heer 
Bogers biedt voor een andere conclusie geen grond. Appellant kan verder niet worden gevolgd in 

zijn standpunt dat de studieadviseurs hebben verzuimd hem te adviseren zich tijdelijk uit te 
schrijven voor de studie om een bindend negatief studieadvies te voorkomen. Daargelaten dat het 
in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van studenten is om zich te (laten) informeren over het 
uitschrijven voor een studie, heeft appellant op 30 november 2013 per e-mail een waarschuwende 

brief ontvangen met betrekking tot zijn studieresultaat. In die brief is onder meer vermeld dat 
studenten die zich voor 1 februari van dat studiejaar uitschrijven geen bindend negatief 
studieadvies ontvangen en dat zij het volgende studiejaar opnieuw met dezelfde studie kunnen 

starten. In een daaropvolgende brief van 20 januari 2014 is appellant wederom gewezen op de 
regeling inzake uitschrijving voor 1 februari. Daarbij is nogmaals vermeld dat, als studenten zich 
voor 1 februari uitschrijven, zij geen bindend negatief studieadvies ontvangen. Tenslotte kan 
appellant zich weliswaar drie jaar lang niet inschrijven voor de studie Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, dit laat onverlet dat hij zich 
wel mag inschrijven voor andere studies van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Ook staat het 
appellant vrij dezelfde opleiding aan een andere universiteit te volgen. 

 
2.6 Het beroep is ongegrond. 
 
2.7  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
  
3.  Beslissing 

 
 Het college: 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/282 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 april 2016 

Partijen : appellant en Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : bezwaarclausule 
collegegeld 
e-mail 
kennelijk niet-ontvankelijk 
rechtsmiddelenclausule 

termijnoverschrijding 
terugwerkende kracht 
uitschrijven 
verschoonbaar 

Artikelen : Awb: artikel 3:41 

artikel 6:7 
artikel 6:8 

artikel 6:9 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Op 29 juli 2015 heeft appellant aan de afdeling 
Studentenbezwaren een e-mail van 10 april 2015 doorgezonden, 
waarin een medewerker van de Centrale Studentenadministratie aan 
appellant mededeelt dat in het bewijs met de start- en einddatum 

van zijn opleiding is vermeld dat hij per 30 april is uitgeschreven en 
dat de officiële bevestiging van de uitschrijving die dag per post 
naar hem is verstuurd. Hieruit blijkt dat appellant reeds bij e-mail 
van 10 april 2015 van de beslissing om hem per 30 april 2015 uit te 
schrijven op de hoogte is gesteld.  
In het door appellant ingevulde formulier, dat hij op 22 juni 2015 

heeft ingestuurd, heeft hij vermeld dat hij bezwaar wil maken tegen 
het betalen van collegegeld voor de maanden dat hij zich niet met 

terugwerkende kracht kon uitschrijven. In een e-mail van 9 juli 
2015 heeft een medewerker van de afdeling Studentenbezwaren 
vermeld dat zij heeft begrepen dat er geen beslissing is verzonden 
en heeft zij het bezwaar van appellant als een verzoek om een 
beslissing te nemen doorgezonden aan de Centrale 

studentenadministratie. Bij e-mail van 22 juli 2015 heeft een 
medewerker van de Centrale Studentenadministratie daarop 
gereageerd en verklaard dat appellant een beslissing van 9 april 
2015 met bezwaarclausule heeft ontvangen. De medewerker van de 
afdeling Studentenbezwaren heeft vervolgens bij e-mail van 
22 juli 2015 aan appellant gevraagd of zijn bezwaar is gericht tegen 
de beslissing van 9 april 2015 of dat zijn bezwaar moet worden 

opgevat als een verzoek om een besluit te nemen over het 
collegegeld dat hij verschuldigd is. Appellant heeft daarop 
geantwoord dat hij “tegen beide beslissingen” bezwaar heeft 
gemaakt.  

Hieruit volgt dat uit het door appellant ingevulde bezwaarformulier 
niet duidelijk was of hij beoogde bezwaar te maken tegen een 

beslissing of dat hij verzocht om een beslissing te nemen. Uit de e-
mail van 9 juli 2015 blijkt daarom niet dat de beslissing van 9 april 
2015 niet was verzonden. Bovendien heeft de afdeling 
Studentenbezwaren zowel in de e-mail van 10 april 2015 als in de e-
mail van 22 juli 2015 vermeld dat de beslissing van 9 april 2015 aan 
appellant is verzonden.  
Uit de e-mail van 22 juli 2015 van appellant, waarin hij heeft 

geantwoord dat hij tegen beide beslissingen bezwaar heeft gemaakt, 
en uit het doorsturen door appellant van de e-mail van 
10 april 2015, waarin hem is medegedeeld dat een beslissing om 
hem per 30 april 2015 uit te schrijven is genomen, blijkt dat 
appellant ervan op de hoogte was dat een beslissing was genomen 
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en aan hem was verstuurd. Indien hij die beslissing niet tijdig had 

ontvangen, had mogen worden verwacht dat hij op de vraag wat de 
reden van de termijnoverschrijding van zijn bezwaar is, had 
geantwoord dat hij de beslissing niet of niet tijdig had ontvangen. 
Nu hij op die vraag heeft geantwoord dat hij van de medewerkers 
niet had begrepen dat hij bezwaar kon maken, acht het College de 
stelling die hij thans heeft ingenomen, dat hij de beslissing van 
9 april 2015 niet korte tijd na die datum heeft ontvangen, 

ongeloofwaardig.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (hierna: het CvB), verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 9 april 2015 heeft het CvB appellant per 30 april 2015 uitgeschreven.  
 
 Bij beslissing van 21 oktober 2015 heeft het CvB het door appellant daartegen ingestelde 
bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 

 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep op 1 april 2016 ter zitting aan de orde gesteld.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 3:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht geschiedt de 
bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, door toezending of 
uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. 
 Ingevolge artikel 6:7 bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- of 
beroepschrift zes weken. 

 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 
voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 
2.2.  Op 22 juni 2015 heeft appellant via een formulier bezwaar gemaakt tegen de beslissing 
van 9 april 2015.  

 
2.3. Bij brief van 28 juli 2015 is aan appellant gevraagd wat de reden voor de 

termijnoverschrijding is. In het advies van de Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren staat 
dat appellant op 29 juli 2015 telefonisch heeft verklaard dat hij zijn bezwaar te laat heeft 
ingediend, omdat niemand van de Centrale studentenadministratie en van de Studenten 
Servicedesk hem had gewezen op de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Het CvB heeft 

geoordeeld dat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is en dat het bezwaar niet-ontvankelijk 
is.  
 
2.4.   Appellant voert hiertegen aan dat hij het besluit van 9 april 2015 niet korte tijd na die 
datum heeft ontvangen. Dit blijkt uit een e-mail van 9 juli 2015, aldus appellant. 
 
2.5. Op 29 juli 2015 heeft appellant aan de afdeling Studentenbezwaren een e-mail van 10 april 

2015 doorgezonden, waarin een medewerker van de Centrale Studentenadministratie aan appellant 
mededeelt dat in het bewijs met de start- en einddatum van zijn opleiding is vermeld dat hij per 
30 april is uitgeschreven en dat de officiële bevestiging van de uitschrijving die dag per post naar 
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hem is verstuurd. Hieruit blijkt dat appellant reeds bij e-mail van 10 april 2015 van de beslissing 

om hem per 30 april 2015 uit te schrijven op de hoogte is gesteld.  
 In het door appellant ingevulde formulier, dat hij op 22 juni 2015 heeft ingestuurd, heeft hij 
vermeld dat hij bezwaar wil maken tegen het betalen van collegegeld voor de maanden dat hij zich 
niet met terugwerkende kracht kon uitschrijven. In een e-mail van 9 juli 2015 heeft een 
medewerker van de afdeling Studentenbezwaren vermeld dat zij heeft begrepen dat er geen 
beslissing is verzonden en heeft zij het bezwaar van appellant als een verzoek om een beslissing te 
nemen doorgezonden aan de Centrale studentenadministratie. Bij e-mail van 22 juli 2015 heeft een 

medewerker van de Centrale Studentenadministratie daarop gereageerd en verklaard dat appellant 
een beslissing van 9 april 2015 met bezwaarclausule heeft ontvangen. De medewerker van de 
afdeling Studentenbezwaren heeft vervolgens bij e-mail van 22 juli 2015 aan appellant gevraagd of 
zijn bezwaar is gericht tegen de beslissing van 9 april 2015 of dat zijn bezwaar moet worden 
opgevat als een verzoek om een besluit te nemen over het collegegeld dat hij verschuldigd is. 
Appellant heeft daarop geantwoord dat hij “tegen beide beslissingen” bezwaar heeft gemaakt.  

 Hieruit volgt dat uit het door appellant ingevulde bezwaarformulier niet duidelijk was of hij 
beoogde bezwaar te maken tegen een beslissing of dat hij verzocht om een beslissing te nemen. 
Uit de e-mail van 9 juli 2015 blijkt daarom niet dat de beslissing van 9 april 2015 niet was 
verzonden. Bovendien heeft de afdeling Studentenbezwaren zowel in de e-mail van 10 april 2015 

als in de e-mail van 22 juli 2015 vermeld dat de beslissing van 9 april 2015 aan appellant is 
verzonden.  
 Uit de e-mail van 22 juli 2015 van appellant, waarin hij heeft geantwoord dat hij tegen 

beide beslissingen bezwaar heeft gemaakt, en uit het doorsturen door appellant van de e-mail van 
10 april 2015, waarin hem is medegedeeld dat een beslissing om hem per 30 april 2015 uit te 
schrijven is genomen, blijkt dat appellant ervan op de hoogte was dat een beslissing was genomen 
en aan hem was verstuurd. Indien hij die beslissing niet tijdig had ontvangen, had mogen worden 
verwacht dat hij op de vraag wat de reden van de termijnoverschrijding van zijn bezwaar is, had 
geantwoord dat hij de beslissing niet of niet tijdig had ontvangen. Nu hij op die vraag heeft 
geantwoord dat hij van de medewerkers niet had begrepen dat hij bezwaar kon maken, acht het 

College de stelling die hij thans heeft ingenomen, dat hij de beslissing van 9 april 2015 niet korte 
tijd na die datum heeft ontvangen, ongeloofwaardig.  
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 
 

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/284 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk en Drop  

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE NHL Hogeschool  

Trefwoorden : alternatieve vorm 
beleidsruimte 
beleidsvrijheid 
Educator 
Faalangst 

multiple choice tentamens 
‘take home’ 
toetseenheden 
toetsen 
vertrouwen 

verwachting 
Artikelen : WHW: artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder f  

OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: 
artikel 5.1 
OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: 
artikel 5.2 
OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: 
artikel 6.1 
OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening: 

artikel 6.3 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt in dat verband voorop dat de 
examencommissie wat het verlenen van de in geding zijnde 
toestemming betreft, beleidsruimte toekomt (zie de uitspraak van 

19 november 2012 in zaak nr. 2012/082; www.cbho.nl). Naar het 
oordeel van het College heeft verweerder zich op het standpunt 

mogen stellen dat de examencommissie de bij brief van 20 januari 
2015 gegeven toestemming voor het afleggen van kennistoetsen in 
alternatieve vorm bij de in administratief beroep bestreden 
beslissing van 26 juni 2015 nader heeft kunnen specificeren. Daarbij 
heeft verweerder van belang mogen achten dat, hoewel het 

appellant tijdens zijn bachelor nog was toegestaan ‘take home’ 
tentamens af te leggen in de verwachting dat hij over zijn faalangst 
heen zou komen, die situatie in verband met de waarborging van 
het niveau van de student en het te verstrekken diploma op enig 
moment diende te veranderen. Daarbij is van belang dat ter zitting 
is komen vast te staan dat appellant nog een aanzienlijk aantal 
kennistoetsen dient af te leggen. Verder heeft verweerder terecht bij 

het oordeel betrokken dat de examencommissie een alternatieve 
wijze van toetsing heeft voorgesteld door appellant in de 
gelegenheid te stellen in zijn eigen tempo multiple choice tentamens 
af te leggen in een aparte ruimte.  

Het betoog van appellant faalt.  
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van NHL Hogeschool, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 

http://www.cbho.nl/
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 Bij beslissing van 26 juni 2015 heeft de examencommissie Zorg en Welzijn (hierna: de 

examencommissie) appellant toestemming verleend voor het afleggen van toetsen in alternatieve 
vorm, met uitzondering van de toetsvormen ‘take home’ en mondeling.  
 
 Bij beslissing van 6 oktober 2015 heeft verweerder het door appellant tegen die beslissing 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 8 juni 2016, waar appellant en 
verweerder vertegenwoordigd door mr. J. Auw Yang zijn verschenen. Tevens waren aanwezig  E.M. 
van Zantvoort en G. Buitenwerf, beiden werkzaam bij NHL Hogeschool.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder f van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW), is het college van beroep voor de examens 
bevoegd ten aanzien van beslissingen van examencommissies en examinatoren. 
 Ingevolge het tweede lid kan het beroep worden ingesteld terzake dat een beslissing in 

strijd is met het recht. 
 
 Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling van de 
bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (hierna: OER) is aan de opleiding een 
propedeutische examen en een afsluitend examen verbonden. In Educator (de elektronische 
onderwijscatalogus van de hogeschool) zijn per inrichting of programma betreffende het 
propedeutisch examen en het afsluitend examen opgenomen onder andere de onderdelen, zijnde 

toetseenheden die het examen omvat en de wijze waarop de toetsen van de onderwijseenheden 
worden afgelegd. 
 Ingevolge het tweede lid kan de examencommissie in bijzondere gevallen bepalen dat een 
andere toets wordt afgelegd dan krachtens lid 1 is bepaald of dat een toets op een andere wijze 
wordt afgelegd dan krachtens lid 1.  
 Ingevolge artikel 6.1, tweede lid, is een toets valide, betrouwbaar en transparant. 

 Ingevolge artikel 6.3, eerste lid, kan een toets schriftelijk, mondeling of op een andere 
wijze of een combinatie van wijzen worden afgenomen. 
 Ingevolge het tweede lid is de wijze van toetsing passend voor het onderzoek naar de 
kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student.  
 
2.2. Appellant heeft de examencommissie verzocht de kennistoetsen in de vorm van een ‘take 
home’ tentamen, zijnde een alternatieve toetsvorm, te mogen maken. Hoewel de 

examencommissie bij haar beslissing van 26 juni 2015 appellant heeft toegestaan de kennistoetsen 
in een alternatieve toetsvorm te maken, heeft zij daarvan uitgezonderd de door appellant gewenste 
vorm van ‘take home’ tentamens.  
 Verweerder heeft die beslissing gehandhaafd. Hij heeft overwogen dat hoewel de 
examencommissie bij appellant een zekere verwachting heeft gewekt door hem gedurende zijn 
bachelor toestemming te verlenen kennistoetsen door middel van een ‘take home’ tentamen af te 
leggen, de examencommissie niet gehouden was die toestemming ook te verlenen voor de gehele 

opleiding. Ter zitting van het College heeft verweerder voorts toegelicht dat bij het verlenen van de 
toestemming in de bachelorfase een rol speelde dat appellant voorafgaand daaraan een verklaring 

had overgelegd waaruit bleek dat hij een behandeling volgde die hem naar verwachting binnen 
afzienbare tijd van zijn faalangst zou afhelpen. Verweerder wilde hem in de tussentijd de 
gelegenheid bieden zijn studie te voort te zetten.  
Volgens verweerder kan de examencommissie niet het recht worden ontzegd om op enig moment 

de toestemming voor de alternatieve toetsvorm nader te specificeren of aan te scherpen. Daarbij is 
volgens verweerder van belang dat een diploma voor een opleiding alleen kan worden verstrekt als 
het individuele niveau van de student voldoende is gewaarborgd. Bij een diploma gebaseerd op 
studiepunten voor kennistoetsen die uitsluitend door middel van ‘take home’ tentamens zijn 
afgelegd, is twijfelachtig of dat niveau kan worden gewaarborgd, aldus verweerder. Volgens 
verweerder staan verder andere alternatieve toetsvormen ter beschikking. De examencommissie 
heeft in dat kader met appellant afspraken gemaakt over alternatieve toetsvormen door hem in de 

gelegenheid te stellen multiple choice tentamens in een aparte ruimte af te leggen op een datum 
die in overleg tussen appellant en de studiebegeleidingsdocent tot stand komt. Onder die 
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omstandigheden heeft de examencommissie in redelijkheid zijn beslissing van 26 juni 2015 kunnen 

nemen, aldus verweerder.  
 
2.3. Appellant kan zich met deze beslissing van verweerder niet verenigen. Daartoe voert hij 
aan dat zijn faalangst, gestaafd met medische verklaringen, bij de opleiding bekend is en dat de 
examencommissie bij aanvang van zijn opleiding zelf met het voorstel kwam om ‘take home’ 
tentamens af te leggen. Appellant heeft gedurende een aantal jaren steeds de toestemming 
gekregen om ‘take home’ tentamens in verband met zijn faalangst af te leggen. Hij heeft er dan 

ook op mogen vertrouwen dat hij toestemming zou verkrijgen alle tentamens in die alternatieve 
vorm af te leggen. Hij was niet aan de opleiding begonnen als hij had geweten dat hem op enig 
moment die toestemming zou worden geweigerd, aldus appellant.  
 
2.3.1. Niet in geschil is dat appellant leidt aan een ernstige vorm van faalangst en dat zich in de 
situatie van appellant een bijzonder geval voordoet als bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de 

OER. Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag of verweerder tot de conclusie mocht 
komen dat de examencommissie de toestemming om tentamens in de vorm van een ‘take home’ 
tentamen af te leggen, in redelijkheid heeft kunnen weigeren. 
 

2.3.2. Het College stelt in dat verband voorop dat de examencommissie wat het verlenen van de 
in geding zijnde toestemming betreft, beleidsruimte toekomt (zie de uitspraak van 
19 november 2012 in zaak nr. 2012/082; www.cbho.nl). Naar het oordeel van het College heeft 

verweerder zich op het standpunt mogen stellen dat de examencommissie de bij brief van 20 
januari 2015 gegeven toestemming voor het afleggen van kennistoetsen in alternatieve vorm bij de 
in administratief beroep bestreden beslissing van 26 juni 2015 nader heeft kunnen specificeren. 
Daarbij heeft verweerder van belang mogen achten dat, hoewel het appellant tijdens zijn bachelor 
nog was toegestaan ‘take home’ tentamens af te leggen in de verwachting dat hij over zijn 
faalangst heen zou komen, die situatie in verband met de waarborging van het niveau van de 
student en het te verstrekken diploma op enig moment diende te veranderen. Daarbij is van belang 

dat ter zitting is komen vast te staan dat appellant nog een aanzienlijk aantal kennistoetsen dient 
af te leggen. Verder heeft verweerder terecht bij het oordeel betrokken dat de examencommissie 
een alternatieve wijze van toetsing heeft voorgesteld door appellant in de gelegenheid te stellen in 
zijn eigen tempo multiple choice tentamens af te leggen in een aparte ruimte.  
 Het betoog van appellant faalt.  
 

2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
 

http://www.cbho.nl/
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Zaaknummer : CBHO 2015/286 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 20 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
documentatie 
huisartsverklaring 

persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studieachterstand 
waarschuwing 

Artikelen : WHW: Artikel 7.8b 

UWHW 2008: Artikel 2.1 
OER: Artikel11 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Bij brief van 31 juli 2014 is appellant te kennen gegeven dat 
hij in het studiejaar 2013-2014 niet het eerstejaarsprogramma heeft 
afgerond, maar dat zich persoonlijke omstandigheden hebben 
voorgedaan op grond waarvan hem geen BNSA wordt gegeven. In 
die brief is voorts vermeld dat appellant tot 3 juli 2015 krijgt om het 

eerstejaarsprogramma alsnog af te ronden en dat, indien hij daarin 
niet slaagt en behoudens persoonlijke omstandigheden, hem een 
BNSA zal worden gegeven. Reeds op grond hiervan moest appellant 
ervan op de hoogte zijn geweest dat het niet voor 3 juli 2015 
afronden van het eerstejaarsprogramma tot een BNSA kon leiden.  
Appellant heeft eerst op 13 juli 2015 persoonlijke omstandigheden 

bij de studentendecaan gemeld. In zijn advies van 13 oktober 2015 
heeft de studentendecaan hierover te kennen gegeven dat er nog 

geen meldingsformulier is opgesteld, omdat bij de melding geen 
documentatie is geleverd. Volgens de decaan is een advies over de 
relevantie van de persoonlijke omstandigheden voor de opgelopen 
studieachterstand niet mogelijk, omdat appellant in de 
desbetreffende periodes wel andere vakken heeft gehaald. Het lijkt 

er volgens de decaan op dat de focus meer op tweedejaars- dan op 
eerstejaarsvakken heeft gelegen. De in beroep overgelegde 
huisartsverklaring van 14 juli 2015 vermeldt niet meer dan dat 
appellant vanaf april 2015 onder behandeling van "de POH-GGZ" is. 
Voor zover appellant al moet worden gevolgd in zijn stelling dat hij 
deze verklaring direct na afgifte ervan aan de studentendecaan heef 
ge-e-maild, kan hieruit niet een causaal verband tussen zijn 

studieachterstand en zijn persoonlijke omstandigheden worden 
afgeleid. Appellant heeft ter zitting van het College verklaard dat hij 
zijn persoonlijke omstandigheden niet gedurende het studiejaar 
2014-2015 bij de studentendecaan heeft gemeld omdat hij meende 

dat de decaan hem niet met zijn persoonlijke omstandigheden zou 
kunnen helpen, hij zijn studie zonder diens hulp wilde afronden en 

hij niet wenste dat de opleiding van zijn persoonlijke 
omstandigheden op de hoogte zou komen. Naar het oordeel van het 
College moeten de gevolgen van deze keuze voor rekening van 
appellant blijven. Dat er in het studiejaar 2014-2015 geen lessen in 
eerstejaarsvakken werden aangeboden, was appellant reeds bij 
aanvang van het studiejaar bekend. Hij had zich, in geval van 
hierdoor ondervonden of te verwachten problemen, op dat moment 

tot de program manager of de studiebegeleider kunnen en moeten 
wenden. Appellant heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de 
opleiding hem onvoldoende begeleiding ten behoeve van de 
afronding van het eerstejaarsprogramma heeft geboden. Gezien het 
voorgaande heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. 
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Het betoog faalt 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 juli 2015 heeft de program manager van de opleiding International 

Business & Management Studies namens de decaan van de faculteit Creative Business appellant 
een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven. 
  
 Bij beslissing van 28 september 2015, verzonden op 21 oktober 2015, (hierna: de 

bestreden beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellant ingestelde administratief 
beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld. Op 22 december 2015 
heeft hij de gronden van het beroep ingediend. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellant, bijgestaan 
door mr. S. Oudenaarden, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. C. 
Grim, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts zijn A.C. Brouwers, program manager van 
de opleiding, en dr. M.A.L. Anderton, studiebegeleider, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 

2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 

 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 

  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 

 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 

WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
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 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van enige omvang, bij wie 
de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Appellant is in het studiejaar 2012-2013 met zijn opleiding begonnen op hogeschoollocatie 
Diemen. In het studiejaar 2013-2014 is hij in overleg met de hogeschool op de locatie Haarlem 
opnieuw met de opleiding begonnen. Aan het eind van het studiejaar 2013-2014 heeft hij wegens 

persoonlijke omstandigheden geen BNSA gekregen. 
 De decaan heeft appellant aan het eind van het studiejaar 2014-2015 het BNSA gegeven 
omdat appellant niet, zoals vereist, alle vakken van het eerstejaarsprogramma heeft gehaald. 
Appellant heeft 54 van de 60 studiepunten van het eerstejaarsprogramma gehaald. Voorts heeft hij 
44 van de 60 studiepunten van het tweedejaarsprogramma gehaald. 
 Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. Volgens verweerder heeft appellant niet 

aannemelijk gemaakt dat een causaal verband tussen zijn studieachterstand en de door hem 
aangevoerde persoonlijke omstandigheden bestaat.    
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 

voert hij aan dat hij niet overeenkomstig artikel 11, eerste lid, van de toepasselijke Onderwijs en 
examenregeling (hierna: de OER) is gewaarschuwd over het mogelijke BNSA. Voorts heeft 
verweerder er volgens appellant ten onrechte geen rekening mee gehouden dat hij al vóór april 

2015, toen zijn medische behandeling begon, als gevolg van zijn klachten lessen en tentamens 
heeft moeten missen. Verweerder heeft volgens hem voorts onvoldoende gemotiveerd waarom 
geen causaal verband tussen zijn persoonlijke omstandigheden en zijn studieachterstand bestaat. 
Hierbij wijst appellant er ook op dat in het studiejaar 2014-2015 geen lessen in eerstejaarsvakken 
meer werden aangeboden. 
 
2.3.1. Bij brief van 31 juli 2014 is appellant te kennen gegeven dat hij in het studiejaar 2013-2014 

niet het eerstejaarsprogramma heeft afgerond, maar dat zich persoonlijke omstandigheden hebben 
voorgedaan op grond waarvan hem geen BNSA wordt gegeven. In die brief is voorts vermeld dat 
appellant tot 3 juli 2015 krijgt om het eerstejaarsprogramma alsnog af te ronden en dat, indien hij 
daarin niet slaagt en behoudens persoonlijke omstandigheden, hem een BNSA zal worden gegeven. 
Reeds op grond hiervan moest appellant ervan op de hoogte zijn geweest dat het niet voor 
3 juli 2015 afronden van het eerstejaarsprogramma tot een BNSA kon leiden.  

 Appellant heeft eerst op 13 juli 2015 persoonlijke omstandigheden bij de studentendecaan 
gemeld. In zijn advies van 13 oktober 2015 heeft de studentendecaan hierover te kennen gegeven 
dat er nog geen meldingsformulier is opgesteld, omdat bij de melding geen documentatie is 
geleverd. Volgens de decaan is een advies over de relevantie van de persoonlijke omstandigheden 
voor de opgelopen studieachterstand niet mogelijk, omdat appellant in de desbetreffende periodes 
wel andere vakken heeft gehaald. Het lijkt er volgens de decaan op dat de focus meer op 
tweedejaars- dan op eerstejaarsvakken heeft gelegen. De in beroep overgelegde huisartsverklaring 

van 14 juli 2015 vermeldt niet meer dan dat appellant vanaf april 2015 onder behandeling van "de 
POH-GGZ" is. Voor zover appellant al moet worden gevolgd in zijn stelling dat hij deze verklaring 
direct na afgifte ervan aan de studentendecaan heef ge-e-maild, kan hieruit niet een causaal 
verband tussen zijn studieachterstand en zijn persoonlijke omstandigheden worden afgeleid. 
Appellant heeft ter zitting van het College verklaard dat hij zijn persoonlijke omstandigheden niet 
gedurende het studiejaar 2014-2015 bij de studentendecaan heeft gemeld omdat hij meende dat 
de decaan hem niet met zijn persoonlijke omstandigheden zou kunnen helpen, hij zijn studie 

zonder diens hulp wilde afronden en hij niet wenste dat de opleiding van zijn persoonlijke 
omstandigheden op de hoogte zou komen. Naar het oordeel van het College moeten de gevolgen 

van deze keuze voor rekening van appellant blijven. Dat er in het studiejaar 2014-2015 geen 
lessen in eerstejaarsvakken werden aangeboden, was appellant reeds bij aanvang van het 
studiejaar bekend. Hij had zich, in geval van hierdoor ondervonden of te verwachten problemen, op 
dat moment tot de program manager of de studiebegeleider kunnen en moeten wenden. Appellant 

heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat de opleiding hem onvoldoende begeleiding ten behoeve 
van de afronding van het eerstejaarsprogramma heeft geboden. Gezien het voorgaande heeft 
verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond 
 

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
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 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/287 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 11 juli 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : belangen 
bewijs van toelating 
centrale loting 
decentrale selectie 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

DUO 
gerechtvaardigd vertrouwen 
geschaad 
inschrijving 
interviews 

introductiefestiviteiten 
introductieprogramma 

numerus fixus 
termijnoverschrijding 
toelatingsbewijs 
vertrouwen 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Anders dan appellante aanvoert heeft zij er niet 
gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat haar inschrijving al was 
voltooid.  
De e-mail van 16 juli 2015, die is verstuurd namens de opleiding, is 
hiertoe onvoldoende. Weliswaar staat daarin dat appellante behoort 

tot de selecte groep die geschikt is geacht voor de opleiding en 
wordt daarin verder meegedeeld dat zij verplicht is deel te nemen 
aan het introductieprogramma dat zal plaatsvinden op 25 tot en met 

27 augustus 2015, maar in de e-mail wordt ook uitdrukkelijk gesteld 
dat zij is geselecteerd naar aanleiding van de interviews die de 
afgelopen maanden zijn gehouden in het kader van de decentrale 
selectie. Appellante heeft echter verklaard dat zij niet heeft 

deelgenomen aan de decentrale selectie en de daarbij behorende 
interviews. Gelet hierop had zij moeten twijfelen aan de juistheid 
van de inhoud van de e-mail. Appellante heeft er evenmin op 
kunnen vertrouwen dat de e-mail samenhing met de centrale loting, 
waaraan zij volgens de informatie op de website van de Hogeschool 
van Amsterdam automatisch zou deelnemen als zij niet zou 

deelnemen aan de decentrale selectie. Hiervoor is reeds 
redengevend dat uit de door verweerder overgelegde stukken blijkt 
dat appellante op 1 mei 2015 en 24 juni 2015 brieven van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) heeft ontvangen, waarin haar is 
gevraagd stukken in te sturen om aan de centrale loting mee te 
kunnen doen. Op 7 juli 2015 heeft DUO vervolgens een brief aan 

appellante verzonden waarin haar is meegedeeld dat haar 

inschrijving voor de opleiding als vervallen wordt beschouwd, omdat 
zij de gevraagde stukken niet heeft ingestuurd. Zij wist sindsdien 
dus dat zij ook niet aan de centrale loting zou deelnemen. Dat, zoals 
zij heeft aangevoerd, zij de brief van 7 juli 2015 niet heeft 
ontvangen is niet aannemelijk geworden. Daar komt bij dat 
appellante niet, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs, 
aannemelijk heeft gemaakt dat zij, zoals zij verder heeft 

aangevoerd, de door DUO gevraagde stukken wel heeft ingestuurd. 
In het licht van het vorenstaande heeft appellante ook geen 
gerechtvaardigd vertrouwen kunnen ontlenen aan het feit dat zij in 
augustus e-mails heeft ontvangen over de betaling van het 
collegegeld. Ditzelfde geldt voor de door appellante overgelegde 
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uitnodiging van de organisatie Kersvers om deel te nemen aan 

introductiefestiviteiten.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 27 augustus 2015 is het verzoek van appellante tot inschrijving voor het 

studiejaar 2015-2016 van de opleiding International Design/AMFI afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 15 oktober 2015 heeft verweerder het door appellante hiertegen 
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 maart 2016, waar appellante, 
bijgestaan door T. Bossen en L. Mensink, werkzaam bij Rechtswinkel Bijlmermeer en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. M.S. Tissingh, ambtelijk secretaris bij de geschillenadviescommissie 

van de Hogeschool van Amsterdam, zijn verschenen. 
 
 Het College heeft het onderzoek ter zitting geschorst en partijen in de gelegenheid gesteld 
hun standpunten schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid hebben partijen gebruik 
gemaakt. 
 

 Vervolgens is het onderzoek gesloten zonder nadere zitting, nadat partijen hiervoor 
toestemming hebben gegeven.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. De nadere toelichting van verweerder van 2 juni 2016 is niet binnen de daartoe ter zitting 
gestelde termijn bij het College ingediend. Het College betrekt deze reactie desondanks bij de 

beoordeling van het beroep, aangezien niet is gebleken dat appellante, die in de gelegenheid is 
gesteld om op deze nadere toelichting te reageren, door deze termijnoverschrijding in haar 
belangen is geschaad.  
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 
inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellante geen bewijs van toelating 
heeft verkregen. Dit bewijs is noodzakelijk aangezien voor de opleiding International Design/AMFI 

een numerus fixus geldt.  
 

2.3. Appellante betoogt dat verweerder de afwijzing ten onrechte heeft gehandhaafd. Zij 
beroept zich hiertoe op het vertrouwensbeginsel.  
  
2.4. Anders dan appellante aanvoert heeft zij er niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat 

haar inschrijving al was voltooid.  
 De e-mail van 16 juli 2015, die is verstuurd namens de opleiding, is hiertoe onvoldoende. 
Weliswaar staat daarin dat appellante behoort tot de selecte groep die geschikt is geacht voor de 
opleiding en wordt daarin verder meegedeeld dat zij verplicht is deel te nemen aan het 
introductieprogramma dat zal plaatsvinden op 25 tot en met 27 augustus 2015, maar in de e-mail 
wordt ook uitdrukkelijk gesteld dat zij is geselecteerd naar aanleiding van de interviews die de 
afgelopen maanden zijn gehouden in het kader van de decentrale selectie. Appellante heeft echter 

verklaard dat zij niet heeft deelgenomen aan de decentrale selectie en de daarbij behorende 
interviews. Gelet hierop had zij moeten twijfelen aan de juistheid van de inhoud van de e-mail. 
Appellante heeft er evenmin op kunnen vertrouwen dat de e-mail samenhing met de centrale 
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loting, waaraan zij volgens de informatie op de website van de Hogeschool van Amsterdam 

automatisch zou deelnemen als zij niet zou deelnemen aan de decentrale selectie. Hiervoor is reeds 
redengevend dat uit de door verweerder overgelegde stukken blijkt dat appellante op 1 mei 2015 
en 24 juni 2015 brieven van de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) heeft ontvangen, waarin 
haar is gevraagd stukken in te sturen om aan de centrale loting mee te kunnen doen. Op 7 juli 
2015 heeft DUO vervolgens een brief aan appellante verzonden waarin haar is meegedeeld dat 
haar inschrijving voor de opleiding als vervallen wordt beschouwd, omdat zij de gevraagde stukken 
niet heeft ingestuurd. Zij wist sindsdien dus dat zij ook niet aan de centrale loting zou deelnemen. 

Dat, zoals zij heeft aangevoerd, zij de brief van 7 juli 2015 niet heeft ontvangen is niet aannemelijk 
geworden. Daar komt bij dat appellante niet, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs, 
aannemelijk heeft gemaakt dat zij, zoals zij verder heeft aangevoerd, de door DUO gevraagde 
stukken wel heeft ingestuurd. 
In het licht van het vorenstaande heeft appellante ook geen gerechtvaardigd vertrouwen kunnen 
ontlenen aan het feit dat zij in augustus e-mails heeft ontvangen over de betaling van het 

collegegeld. Ditzelfde geldt voor de door appellante overgelegde uitnodiging van de organisatie 
Kersvers om deel te nemen aan introductiefestiviteiten.  
 
2.5.  De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 

ongegrond.  
 
2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/288 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden 

Trefwoorden : aanvullende eisen 
algemene maatregel van bestuur 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
experiment 

onverbindend 
positief advies 
propedeutische fase 

Artikelen : WHW: artikel 1.7a, lid 1 
WHW: artikel 7.8b, lid 1 

Besluit experiment uitbreiding bindend studieadvies: artikel 6, lid 1 
Besluit experiment uitbreiding bindend studieadvies: artikel 7, lid 1 

Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden, sectie A: artikel 
5.2.1. 
Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden, sectie A: artikel 
5.2.5. 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Niet in geschil is dat appellant aan het eind van zijn eerste 

studiejaar 2013-2014 een positief advies heeft gekregen. Het BNSA 
van 15 juli 2015 betreft daarom het tweede advies dat aan appellant 
is gegeven. In aanmerking genomen dat het College in zijn 
uitspraak van 25 augustus 2014, zaaknummer CBHO 2014/022, 
(www.cbho.nl), heeft geoordeeld dat bepalingen, die ertoe strekken 
dat een examencommissie aan een tweede advies een bindende 

afwijzing kan verbinden, onverbindend zijn wegens strijd met artikel 
7.8b van de WHW, ziet het College zich gesteld voor de vraag of 

voormeld artikel 5.2.5. van de Regeling, waarop het BNSA is 
gebaseerd, eveneens onverbindend is.  
2.4 Zoals verweerder ter zitting heeft toegelicht is de Regeling 
gebaseerd op het Besluit, waarin krachtens artikel 1.7a, eerste lid, 
aanhef en onder d, van de WHW een uitzondering is gemaakt op 

voormeld artikel 7.8b van die wet. Het Besluit ziet, behoudens de 
uitzonderlijke situatie waarop artikel 6 ziet, blijkens artikel 7, eerste 
lid, op studenten die de propedeutische fase inmiddels hebben 
afgerond. Het Besluit biedt het instellingsbestuur, in aanvulling op 
voormeld artikel 7.8b van de WHW, de bevoegdheid ook aan die 
categorie studenten nog een BNSA te geven. Het Besluit ziet echter 
niet op studenten die, zoals appellant, vakken uit hun 

propedeutische fase hebben behaald maar deze fase nog niet 
hebben afgerond. Voor die categorie studenten maakt het Besluit 
dan ook geen uitzondering op voormeld artikel 7.8b van de WHW.  
Dit leidt het College tot de conclusie dat de toepasselijkheid van het 

Besluit, anders dan verweerder ter zitting heeft betoogd, onverlet 
laat dat artikel 5.2.5. van de Regeling, dat ertoe strekt dat de 

examencommissie aan een tweede advies een bindende afwijzing 
kan verbinden wegens het niet afronden van de propedeutische 
fase, in zoverre onverbindend is wegens strijd met artikel 7.8b van 
de WHW. 
2.5 Het beroep is reeds hierom gegrond. Aan de voorgedragen 
beroepsgronden wordt niet toegekomen. De beslissing van 23 
oktober 2015, waarbij de beslissing van 15 juli 2015 in stand is 

gelaten, dient wegens strijd met de WHW te worden vernietigd. 
Doende hetgeen verweerder had behoren te doen zal het College, 
gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het door appellant bij 
verweerder ingestelde beroep gegrond verklaren. Aangezien 
appellant meer dan 90 studiepunten heeft behaald had de 
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examencommissie geen BNSA mogen geven. Derhalve had 

verweerder het door de examencommissie gegeven BNSA van 15 
juli 2015 dienen te vernietigen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 15 juli 2015 heeft de examencommissie van de Bachelor International 
Studies namens het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen appellant een bindend 
negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de bacheloropleiding International Studies. 
 

 Bij beslissing van 23 oktober 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 17 maart 2015, waar appellant, en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.S.C.M. van de Loo, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Tevens waren namens de examencommissie aanwezig Prof. dr. G.P. Scott-Smith, 
voorzitter, en de plaatsvervangend secretarissen mr. drs. T.W. Bruins en drs. D. van Loon. 
 
 Vervolgens heeft het College het onderzoek gesloten. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 1.7a, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) kan met het oog op verbetering van de kwaliteit, 
toegankelijkheid of doelmatigheid van het hoger onderwijs, bij wijze van experiment bij algemene 
maatregel van bestuur worden afgeweken van hoofdstuk 7 van die wet. 
 

Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW brengt het instellingsbestuur van een bekostigde 
universiteit of hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit 
over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies aan de 
student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft afgelegd. 
Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste of 

tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 

jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 

Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden nadere 
regels vast. 
 
Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Besluit experiment uitbreiding bindend studieadvies (hierna: 
het Besluit, Staatsblad 2013, 317), kan het instellingsbestuur van een deelnemende instelling 
gedurende het gehele eerste jaar van inschrijving een student voor een aangewezen opleiding 
afwijzen en zijn inschrijving beëindigen, ingeval de student geen enkel tentamen heeft afgelegd. 

 
Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Besluit, brengt het instellingsbestuur van een deelnemende 
instelling aan iedere student, die het propedeutisch examen van een aangewezen opleiding met 
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goed gevolg heeft afgelegd, jaarlijks aan het einde van het studiejaar een advies uit over de 

voortzetting van zijn studie. 
 
 Ingevolge artikel 5.2.1. van de Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden, sectie A 
(hierna: de Regeling) is het eerste bindend studieadvies positief als op het moment dat het advies 
wordt uitgebracht tenminste 45 studiepunten van de propedeutische fase van de desbetreffende 
bacheloropleiding zijn behaald en is voldaan aan de voor de desbetreffende bacheloropleiding 
vastgestelde aanvullende eisen zoals deze zijn opgenomen de Onderwijs- en Examenregeling. 

 
Ingevolge artikel 5.2.5. van de Regeling, is het tweede bindend studieadvies voor voltijdstudenten 
negatief en afwijzend indien op het moment dat het advies wordt uitgebracht de propedeutische 
fase van de desbetreffende bacheloropleiding niet is afgerond. Het advies is tevens negatief en 
afwijzend indien op het moment dat het advies wordt uitgebracht de propedeutische fase wel is 
afgerond, maar de student minder dan 90 studiepunten heeft behaald. 

 
2.2. Verweerder heeft aan de beslissing van 23 oktober 2015, waarbij de beslissing van 
15 juli 2015 is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellant niet heeft voldaan aan de norm 
neergelegd in artikel 5.2.5. van de Regeling. Weliswaar heeft appellant in totaal 95 studiepunten 

behaald, maar van de propedeutische fase heeft hij 50 van de 60 punten behaald.  
 
2.3. Niet in geschil is dat appellant aan het eind van zijn eerste studiejaar 2013-2014 een 

positief advies heeft gekregen. Het BNSA van 15 juli 2015 betreft daarom het tweede advies dat 
aan appellant is gegeven. In aanmerking genomen dat het College in zijn uitspraak van 25 
augustus 2014, zaaknummer CBHO 2014/022, (www.cbho.nl), heeft geoordeeld dat bepalingen, 
die ertoe strekken dat een examencommissie aan een tweede advies een bindende afwijzing kan 
verbinden, onverbindend zijn wegens strijd met artikel 7.8b van de WHW, ziet het College zich 
gesteld voor de vraag of voormeld artikel 5.2.5. van de Regeling, waarop het BNSA is gebaseerd, 
eveneens onverbindend is.  

 
2.4 Zoals verweerder ter zitting heeft toegelicht is de Regeling gebaseerd op het Besluit, waarin 
krachtens artikel 1.7a, eerste lid, aanhef en onder d, van de WHW een uitzondering is gemaakt op 
voormeld artikel 7.8b van die wet. Het Besluit ziet, behoudens de uitzonderlijke situatie waarop 
artikel 6 ziet, blijkens artikel 7, eerste lid, op studenten die de propedeutische fase inmiddels 
hebben afgerond. Het Besluit biedt het instellingsbestuur, in aanvulling op voormeld artikel 7.8b 

van de WHW, de bevoegdheid ook aan die categorie studenten nog een BNSA te geven. Het Besluit 
ziet echter niet op studenten die, zoals appellant, vakken uit hun propedeutische fase hebben 
behaald maar deze fase nog niet hebben afgerond. Voor die categorie studenten maakt het Besluit 
dan ook geen uitzondering op voormeld artikel 7.8b van de WHW.  
 Dit leidt het College tot de conclusie dat de toepasselijkheid van het Besluit, anders dan 
verweerder ter zitting heeft betoogd, onverlet laat dat artikel 5.2.5. van de Regeling, dat ertoe 
strekt dat de examencommissie aan een tweede advies een bindende afwijzing kan verbinden 

wegens het niet afronden van de propedeutische fase, in zoverre onverbindend is wegens strijd 
met artikel 7.8b van de WHW. 
 
2.5 Het beroep is reeds hierom gegrond. Aan de voorgedragen beroepsgronden wordt niet 
toegekomen. De beslissing van 23 oktober 2015, waarbij de beslissing van 15 juli 2015 in stand is 
gelaten, dient wegens strijd met de WHW te worden vernietigd. Doende hetgeen verweerder had 
behoren te doen zal het College, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, het door appellant bij 

verweerder ingestelde beroep gegrond verklaren. Aangezien appellant meer dan 90 studiepunten 
heeft behaald had de examencommissie geen BNSA mogen geven. Derhalve had verweerder het 

door de examencommissie gegeven BNSA van 15 juli 2015 dienen te vernietigen.  
 
2.6. Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. 
  

http://www.cbho.nl/
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
  
 Rechtdoende:  
 

I. verklaart het beroep gegrond; 
II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de 

Universiteit Leiden van 23 oktober 2015, kenmerk:15-166; 
III. verklaart het door appellant bij het college van beroep voor de examens van de 

Universiteit Leiden ingestelde beroep gegrond; 
IV. vernietigt het op 15 juli 2015 door de examencommissie van de Bachelor 

International Studies namens het Bestuur van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen gegeven bindend negatief studieadvies; 

V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van het 
college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden; 

VI. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden aan 
apellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 

vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/289 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Troostwijk en Verheij  

Datum uitspraak : 18 april 2016 

Partijen : appellante en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : bijzondere omstandigheden 
burn-out 
causaal verband 
deeltijd 
geldigheidsduur 

gezondheidstoestand 
masteropleiding 
persoonlijke omstandigheden 
posttraumatische stresstoornis 
psychische problemen 

PTSS 
scriptie 

studieresultaten 
verlenging 
verlengingsverzoek 
voorwaarde 

Artikelen : OER: artikel 4.3.4, deel B,  
artikel 4.8.2, deel A 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5.1 Het College stelt allereerst vast dat aan appellante van 
1 februari 2014 tot 1 september 2015, in totaal derhalve achttien 
maanden, verlenging van de geldigheidsduur van haar 
studieresultaten is toegekend wegens persoonlijke omstandigheden. 
Bij het nemen van haar beslissing van 4 juni 2015 heeft de 

examencommissie voldoende rekening gehouden met de 
persoonlijke omstandigheden van appellante. De examencommissie 

heeft de door appellante ingebrachte verklaringen van haar ouders, 
huisarts S en psycholoog W voldoende betrokken bij het nemen van 
haar beslissing. Niet aannemelijk is geworden dat appellante haar 
studie niet binnen de gegeven termijn had kunnen afronden. 
Appellante heeft op 1 juli 2015 deelgenomen aan het tentamen voor 

het vak BER, maar heeft dit niet behaald. Het CBE heeft terecht 
overwogen dat uit de door appellante overgelegde stukken niet 
aannemelijk is geworden dat een causaal verband bestaat tussen de 
persoonlijke omstandigheden van appellante en het niet behalen van 
dit tentamen. De stukken zien niet op de periode dat het tentamen 
moest worden voorbereid en afgelegd. Uit de verklaring van 
psycholoog W van 25 november 2015 volgt dit evenmin, nu die 

verklaring te algemeen van aard is en ook niet is toegespitst op de 
desbetreffende periode. Van belang is verder dat appellante reeds 
vijf maal het tentamen voor het vak BER, en zes maal het tentamen 
voor het vak AMA heeft afgelegd. Gelet hierop mocht worden 

verwacht dat zij die tentamens reeds eerder had voorbereid. Verder 
betrof het tentamen voor het vak BER een regulier tentamen, 

waarvan de datum al geruime tijd bekend was.  
Gelet hierop, en gezien de totale verlenging van de geldigheidsduur 
die appellante is toegekend, te weten een periode van achttien 
maanden, heeft het CBE terecht geen grond aanwezig geacht voor 
het oordeel dat de examencommissie de verlenging van de 
geldigheidsduur van de door appellante behaalde studieresultaten 
niet in redelijkheid heeft kunnen beperken tot 1 september 2015. 

Het betoog faalt.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
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en 
 
het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.  Procesverloop 
 

 Bij e-mail van 4 juni 2015 heeft de secretaris van de examencommissie van de Faculteit 
der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde appellante namens de examencommissie 
meegedeeld dat de geldigheidsduur van de door haar behaalde studieresultaten is verlengd tot 
1 september 2015. 
 
 Bij beslissing van 26 oktober 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante op 1 december 2015 beroep bij het College 
ingesteld.  

  
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 maart 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. M.N. Grootfaam, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door drs. A. M. van Donk, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Namens de 
examencommissie was aanwezig prof. dr. J. Rouwendal. 
 
 Na behandeling van de zaak ter zitting, heeft het College het onderzoek gesloten. Gelet 
hierop worden de hierna door appellante bij brief van 29 maart 2016 ingediende nadere stukken 

niet meer bij de beoordeling van het beroep betrokken.  
 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Appellante is op 1 februari 2009 in deeltijd gestart met de masteropleiding Accounting & 
Control. Ingevolge artikel 4.3.4, deel B, van de Onderwijs- en Examenregeling van de Faculteit der 

Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: de 
OER) waren de door haar behaalde studieresultaten vijf jaar geldig, te weten tot 1 februari 2014. 
 
2.2 Ingevolge artikel 4.8.2, deel A, van de OER kan de geldigheidsduur van de studieresultaten 
worden verlengd wegens bijzondere omstandigheden.  
 
2.3 Op 9 januari 2014 heeft appellante verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van 

haar studieresultaten wegens bijzondere omstandigheden. Zij diende op dat moment nog twee 
premastervakken en twee mastervakken te behalen en haar scriptie af te ronden. De 
examencommissie heeft de geldigheidsduur van de studieresultaten verlengd tot 1 september 
2014. De examencommissie stelde een verdere verlenging tot 1 februari 2015 in het vooruitzicht, 
onder de voorwaarde dat appellante op 1 september 2014 één premastervak en één mastervak zou 
hebben behaald en een aanzienlijke vooruitgang zou hebben behaald met het schrijven van haar 
scriptie.  

 Appellante heeft op 30 juli 2014 opnieuw verzocht om verlenging van de geldigheidsduur 
van haar studieresultaten. De examencommissie heeft het verzoek afgewezen, omdat zij niet aan 

voormelde voorwaarde heeft voldaan.  
 Op 27 augustus 2014 heeft appellante wederom een verlengingsverzoek ingediend. Omdat 
appellante haar scriptie bijna had afgerond en voorts nieuwe bijzondere omstandigheden naar 
voren had gebracht, heeft de examencommissie de geldigheidsduur van de studieresultaten 

verlengd tot 1 januari 2015.  
 Op 21 januari 2015 heeft appellante opnieuw om verlenging van de geldigheidsduur van 
haar studieresultaten verzocht. Zij diende op dat moment nog één premastervak en één mastervak 
te behalen. Bij beslissing van 27 januari 2015 heeft de examencommissie dit verzoek afgewezen. 
Hiertegen heeft appellante beroep ingesteld bij het CBE. Bij beslissing van 2 juni 2015 heeft het 
CBE dit beroep gegrond verklaard en de examencommissie opgedragen een nieuwe beslissing op 
het verlengingsverzoek te nemen. Daartoe heeft het CBE het volgende overwogen. Appellante 

heeft, gelet op een door haar recent ingebrachte verklaring van haar psycholoog van 19 april 2015, 
nog steeds te kampen met ernstige psychische problemen die mogelijk verklaren waarom zij niet 
heeft voldaan aan de bij de eerdere verlengingen gestelde voorwaarden. De examencommissie 
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heeft deze verklaring niet bij haar beslissing kunnen betrekken. Derhalve dient de 

examencommissie een nieuwe beslissing te nemen, waarbij zij de ernst van deze problemen 
nadrukkelijk dient mee te wegen, aldus het CBE.  
 
2.4 Bij e-mail van 4 juni 2015 heeft de examencommissie, gevolg gevend aan voormelde 
beslissing van het CBE van 2 juni 2015, appellante meegedeeld dat de geldigheidsduur van haar 
studieresultaten alsnog wordt verlengd tot 1 september 2015. Daarbij heeft de examencommissie 
vermeld dat appellante voor het vak BER eind juni 2015 een tentamen kan afleggen en dat zij voor 

het vak AMA, indien zij het vak BER heeft behaald, vóór 1 augustus 2015 een herkansing dient aan 
te vragen.  
 Appellante heeft het tentamen voor het vak BER op 1 juli 2015 afgelegd, maar niet 
behaald. Op 6 juli 2015 heeft appellante beroep tegen voormelde beslissing van de 
examencommissie ingesteld. 
 Bij beslissing van 26 oktober 2015 heeft het CBE geoordeeld dat de examencommissie in 

redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Daartoe heeft het CBE het volgende 
overwogen. De stukken die appellante ten tijde van de minnelijke schikking heeft overgelegd, te 
weten een verklaring van huisarts S van 28 juli 2015 en een verklaring van psycholoog W van 
14 september 2015, maken in onvoldoende mate aannemelijk dat een causaal verband bestaat 

tussen de gezondheidstoestand van appellante en het niet behalen van het tentamen voor het vak 
BER op 1 juli 2015. Verder heeft appellante voldoende tijd gehad om de twee tentamens te kunnen 
voorbereiden. 

 
2.5 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte tot zijn oordeel is gekomen. Zij voert het 
volgende aan. Zij heeft haar persoonlijke omstandigheden uitvoerig naar voren gebracht en met 
stukken gestaafd. Zij wijst in dit verband onder meer op een verklaring van haar ouders en 
verklaringen van huisarts S en psycholoog W . Er is echter onvoldoende rekening gehouden met 
haar persoonlijke omstandigheden. Het CBE heeft niet onderkend dat de examencommissie 
ondeugdelijk heeft gemotiveerd waarom haar persoonlijke omstandigheden slechts een verlenging 

van de geldigheidsduur van haar studieresultaten tot 1 september 2015 rechtvaardigen. Verder 
heeft het CBE ten onrechte overwogen dat niet aannemelijk is dat een causaal verband bestaat 
tussen haar persoonlijke omstandigheden en het niet behalen van het tentamen voor het vak BER 
op 1 juli 2015. Met de in 2.4 vermelde aanvullende stukken heeft zij getracht een vollediger beeld 
van haar persoonlijke omstandigheden en de voortgang van het medische proces te geven. 
Appellante benadrukt dat zij een moeilijke periode achter de rug heeft en een burn-out heeft, en 

zoals later bleek, ook een posttraumatische stresstoornis (hierna: PTSS). Haar geestelijke 
gezondheid is niet statisch. Zij heeft goede en slechte dagen. Zij werkt hard aan haar herstel, maar 
is nog niet volledig hersteld en verkeert nog niet in een goede gemoedstoestand. Om een volledig 
beeld van haar persoonlijke omstandigheden te schetsen, overlegt zij een actuele verklaring van 
psycholoog W van 25 november 2015, waarin staat dat zij in behandeling is in verband met 
ernstige psychische problematiek, waaronder een burn-out en PTSS, en dat zij door die 
problematiek haar studieverplichtingen niet kon nakomen. 

 
2.5.1 Het College stelt allereerst vast dat aan appellante van 1 februari 2014 tot 1 september 
2015, in totaal derhalve achttien maanden, verlenging van de geldigheidsduur van haar 
studieresultaten is toegekend wegens persoonlijke omstandigheden. Bij het nemen van haar 
beslissing van 4 juni 2015 heeft de examencommissie voldoende rekening gehouden met de 
persoonlijke omstandigheden van appellante. De examencommissie heeft de door appellante 
ingebrachte verklaringen van haar ouders, huisarts S en psycholoog W voldoende betrokken bij het 

nemen van haar beslissing. Niet aannemelijk is geworden dat appellante haar studie niet binnen de 
gegeven termijn had kunnen afronden. Appellante heeft op 1 juli 2015 deelgenomen aan het 

tentamen voor het vak BER, maar heeft dit niet behaald. Het CBE heeft terecht overwogen dat uit 
de door appellante overgelegde stukken niet aannemelijk is geworden dat een causaal verband 
bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden van appellante en het niet behalen van dit 
tentamen. De stukken zien niet op de periode dat het tentamen moest worden voorbereid en 

afgelegd. Uit de verklaring van psycholoog W van 25 november 2015 volgt dit evenmin, nu die 
verklaring te algemeen van aard is en ook niet is toegespitst op de desbetreffende periode. Van 
belang is verder dat appellante reeds vijf maal het tentamen voor het vak BER, en zes maal het 
tentamen voor het vak AMA heeft afgelegd. Gelet hierop mocht worden verwacht dat zij die 
tentamens reeds eerder had voorbereid. Verder betrof het tentamen voor het vak BER een regulier 
tentamen, waarvan de datum al geruime tijd bekend was.  
 Gelet hierop, en gezien de totale verlenging van de geldigheidsduur die appellante is 

toegekend, te weten een periode van achttien maanden, heeft het CBE terecht geen grond 
aanwezig geacht voor het oordeel dat de examencommissie de verlenging van de geldigheidsduur 
van de door appellante behaalde studieresultaten niet in redelijkheid heeft kunnen beperken tot 1 
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september 2015. 

 Het betoog faalt.  
 
2.6 Het beroep is ongegrond.  
 
2.7 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College: 
  
 Rechtdoende 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/290 

Rechter(s) : mrs. Borman, Troostwijk en Verheij 

Datum uitspraak : 16 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit van Amsterdam 

Trefwoorden : beoordeling 
feedback 
herbeoordeling 
scriptie 
scriptiehandleiding 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Het besluit van het CBE komt niet voor vernietiging in 
aanmerking. Het CBE heeft een passend te achten oplossing 

geboden door appellant de kans te geven alsnog feedback te krijgen 

op de pre-finale versie van zijn scriptie, deze te verwerken en een 
definitieve versie in te leveren, die opnieuw beoordeeld zou moeten 
worden. Het is de keus van appellant om van deze gelegenheid geen 
gebruik te maken. Dit heeft als gevolg dat er geen nieuwe 
beoordeling plaatsvindt en de toegekende 6,5 blijft staan. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam  

(hierna: het CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 7 augustus 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid appellant voor zijn scriptie van de master Fiscaal Recht een 6,5 gegeven.  
 

 Bij beslissing van 27 oktober 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep gegrond verklaard, het besluit van 7 augustus 2015 vernietigd en de 
examencommissie opgedragen om met inachtneming van deze beslissing binnen vier weken een 
nieuw besluit te nemen. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting aan de orde gesteld op 4 februari 2016.  
 
2.  Overwegingen 

 

2.1. Het CBE heeft bij de beslissing van 27 oktober 2015 overwogen dat appellant geen 
feedback heeft gehad op zijn pre-finale versie en zijn pre-finale versie is beoordeeld en door een 
derde examinator herbeoordeeld als zijnde de definitieve versie. Op grond van de 
scriptiehandleiding had appellant feedback moeten krijgen op zijn pre-finale versie en had hij in de 
gelegenheid moeten worden gesteld om deze te verwerken en een definitieve versie in te leveren. 
Het CBE heeft overwogen dat appellant alsnog feedback moet krijgen op zijn pre-finale versie en na 
verwerking van deze feedback een definitieve versie mag inleveren.  

  
2.2.  Appellant voert tegen deze beslissing aan dat hij er geen behoefte aan heeft om nog 
feedback te krijgen op zijn pre-finale versie, deze te verwerken en een definitieve versie in te 
leveren, omdat hij de master reeds heeft afgerond. 
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2.3.  Het besluit van het CBE komt niet voor vernietiging in aanmerking. Het CBE heeft een 

passend te achten oplossing geboden door appellant de kans te geven alsnog feedback te krijgen 
op de pre-finale versie van zijn scriptie, deze te verwerken en een definitieve versie in te leveren, 
die opnieuw beoordeeld zou moeten worden. Het is de keus van appellant om van deze 
gelegenheid geen gebruik te maken. Dit heeft als gevolg dat er geen nieuwe beoordeling 
plaatsvindt en de toegekende 6,5 blijft staan.  
 
3.  Beslissing 

 
Het College 
 
Rechtdoende:  
 
verklaart het beroep ongegrond. 

 
Deze uitspraak is gedaan door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. H. Troostwijk en mr. N. Verheij, 
leden, in tegenwoordigheid van mr. H.E. Noordhoek, als secretaris 
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Zaaknummer : CBHO 2015/292 

Rechter(s) : mrs. Olivier, Verheij en Streefkerk 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellante en CBE NHL Hogeschool  

Trefwoorden : aannemelijk 
afstudeeronderzoek 
bachelordiploma 
begeleider 
begeleiding 

beoordelaars 
beoordelingsformulier 
dyslexie 
extra kans 
extra tijd 

feedback 
geldig 

motivering 
onderzoeksvoorstel 
onvoldoende 
richtlijn 
scriptie 
studiepunten 
uitstel 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij onvoldoende 
begeleiding heeft gekregen bij het schrijven van haar scriptie. In het 

verweerschrift heeft het CBE toegelicht dat appellante eenmaal van 
begeleider is gewisseld, omdat de docent ziek werd, en zij eenmaal 
op haar eigen verzoek is gewisseld van begeleider. Ter zitting van 

het College is namens het CBE onweersproken gesteld dat 
appellante ten minste het aantal uren begeleiding heeft gekregen 
dat als richtlijn door de hogeschool wordt aangehouden. De 
opmerkingen op een beoordelingsformulier, waar appellante op 

wijst, zijn bedoeld om het aan de scriptie toegekende cijfer te 
onderbouwen. Die opmerkingen betreffen derhalve niet de 
scriptiebegeleiding. Voorts blijkt uit de door appellante overgelegde 
e-mails niet dat zij onvoldoende begeleiding kreeg.  
Nu de examencommissie appellante reeds een extra kans en extra 
tijd voor het inleveren van haar scriptie heeft gegeven, is voldoende 

rekening gehouden met de omstandigheid dat zij dyslexie heeft en 
dat de (nieuwe) regel dat een afstudeeronderzoek een jaar geldig is, 
is ingevoerd nadat zij met haar afstudeeronderzoek en scriptie was 
begonnen. Voor het afstudeeronderzoek en de daarover geschreven 
scriptie worden 30 studiepunten toegekend, zodat voor het 
onderzoek en de scriptie in beginsel een half jaar staat. Appellante 

was ten tijde van de beslissing van 22 juni 2015 reeds 2,5 jaar met 

haar scriptie bezig. Hoewel het door appellante gedane 
onderzoeksvoorstel akkoord is bevonden, zodat werd verwacht dat 
op dat onderzoek een scriptie kon worden gebaseerd die een 
voldoende zou opleveren, zijn drie door appellante ingeleverde 
versies door in totaal vijf beoordelaars onvoldoende bevonden. Gelet 
daarop, bestaat gerede twijfel over de vraag of een door appellante 
ingeleverde vierde versie van een scriptie gebaseerd op hetzelfde 

afstudeeronderzoek wel een voldoende zou opleveren. De 
examencommissie heeft in dat verband terecht gesteld dat de 
normen waaraan het afstudeeronderzoek en de scriptie moeten 
voldoen niet voor appellante kunnen worden verlaagd. Het CBE 
heeft terecht overwogen dat de examencommissie heeft mogen 
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beslissen appellante geen vierde kans te geven om haar scriptie op 

basis van het door haar uitgevoerde afstudeeronderzoek te 
verbeteren en in te leveren. 
Tot slot bestaat geen grond voor het oordeel dat bij de beoordeling 
van de scriptie van appellante in augustus 2015 niet aan de 
voorschriften van procedurele aard is voldaan.  
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
het College van Beroep voor de Examens van de NHL Hogeschool (hierna: het CBE), verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 22 juni 2015 heeft de examencommissie van de bacheloropleiding 

management, economie en recht aan appellante medegedeeld dat zij tot 31 augustus 2015 uitstel 
krijgt voor het inleveren en afronden van haar scriptie.  
 

 Bij beslissing van 20 oktober 2015 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 De nadere gronden zijn ingediend op 12 januari 2016. 
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 april 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. J.D. Nijenhuis, advocaat te Leeuwarden, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. J.E. Auw Yang-van der Veer, secretaris van het CBE, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellante moet om haar bachelordiploma voor de opleiding management, economie en 
recht te behalen nog slechts haar scriptie afronden. Zij is daar vanaf begin 2013, ten tijde van de 
beslissing van 22 juni 2015 derhalve reeds 2,5 jaar, mee bezig.  
 In een gesprek op 12 juni 2015 heeft de examencommissie aan appellante medegedeeld 
dat, indien de derde door haar ingeleverde versie van de scriptie met een onvoldoende wordt 

beoordeeld, zij een geheel nieuw afstudeeronderzoek zal moeten doen, omdat een 
afstudeeronderzoek slechts een jaar geldig is. Nu appellante voor het invoeren van die regel aan 
haar afstudeeronderzoek en scriptie was begonnen, heeft zij in februari 2015 reeds een extra kans 
gekregen om haar scriptie te verbeteren en opnieuw in te leveren. Bij de beslissing van 22 juni 
2015 heeft de examencommissie aan appellante nog een laatste uitstel verleend voor afronden van 
haar scriptie, tot 31 augustus 2015.  
 In augustus 2015 heeft appellante haar scriptie voor de derde keer ingeleverd. Die scriptie 

is door drie examinatoren met een onvoldoende beoordeeld.  
 

2.2.  Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de examencommissie 
heeft mogen beslissen haar geen vierde kans te geven om haar scriptie op basis van het reeds 
uitgevoerde afstudeeronderzoek te verbeteren en in te leveren. Daartoe voert zij aan dat zij 
onvoldoende begeleiding bij het schrijven van de scriptie heeft gekregen, nu zij veel van begeleider 

is gewisseld, de feedback op het beoordelingsformulier slechts bestond uit kernachtige en korte 
opmerkingen en zij geen deugdelijk antwoord kreeg op vragen. Voorts voert appellante aan dat de 
motivering van de beoordelingen van haar scriptie onvoldoende is. Haar derde versie is ondanks de 
aanpassingen met een lager cijfer beoordeeld. Appellante wordt door de regel dat een 
afstudeeronderzoek een jaar geldig is, onevenredig benadeeld en bovendien is haar 
afstudeeronderzoek deugdelijk zodat daarop een scriptie kan worden gebaseerd die een voldoende 
oplevert. Tot slot voert appellante aan dat onvoldoende rekening is gehouden met haar dyslexie.  

 
2.3.  Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij onvoldoende begeleiding heeft gekregen 
bij het schrijven van haar scriptie. In het verweerschrift heeft het CBE toegelicht dat appellante 
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eenmaal van begeleider is gewisseld, omdat de docent ziek werd, en zij eenmaal op haar eigen 

verzoek is gewisseld van begeleider. Ter zitting van het College is namens het CBE onweersproken 
gesteld dat appellante ten minste het aantal uren begeleiding heeft gekregen dat als richtlijn door 
de hogeschool wordt aangehouden. De opmerkingen op een beoordelingsformulier, waar appellante 
op wijst, zijn bedoeld om het aan de scriptie toegekende cijfer te onderbouwen. Die opmerkingen 
betreffen derhalve niet de scriptiebegeleiding. Voorts blijkt uit de door appellante overgelegde e-
mails niet dat zij onvoldoende begeleiding kreeg.  
 Nu de examencommissie appellante reeds een extra kans en extra tijd voor het inleveren 

van haar scriptie heeft gegeven, is voldoende rekening gehouden met de omstandigheid dat zij 
dyslexie heeft en dat de (nieuwe) regel dat een afstudeeronderzoek een jaar geldig is, is ingevoerd 
nadat zij met haar afstudeeronderzoek en scriptie was begonnen. Voor het afstudeeronderzoek en 
de daarover geschreven scriptie worden 30 studiepunten toegekend, zodat voor het onderzoek en 
de scriptie in beginsel een half jaar staat. Appellante was ten tijde van de beslissing van 22 juni 
2015 reeds 2,5 jaar met haar scriptie bezig. Hoewel het door appellante gedane 

onderzoeksvoorstel akkoord is bevonden, zodat werd verwacht dat op dat onderzoek een scriptie 
kon worden gebaseerd die een voldoende zou opleveren, zijn drie door appellante ingeleverde 
versies door in totaal vijf beoordelaars onvoldoende bevonden. Gelet daarop, bestaat gerede twijfel 
over de vraag of een door appellante ingeleverde vierde versie van een scriptie gebaseerd op 

hetzelfde afstudeeronderzoek wel een voldoende zou opleveren. De examencommissie heeft in dat 
verband terecht gesteld dat de normen waaraan het afstudeeronderzoek en de scriptie moeten 
voldoen niet voor appellante kunnen worden verlaagd. Het CBE heeft terecht overwogen dat de 

examencommissie heeft mogen beslissen appellante geen vierde kans te geven om haar scriptie op 
basis van het door haar uitgevoerde afstudeeronderzoek te verbeteren en in te leveren. 
 Tot slot bestaat geen grond voor het oordeel dat bij de beoordeling van de scriptie van 
appellante in augustus 2015 niet aan de voorschriften van procedurele aard is voldaan.  
 Het betoog faalt. 
 
2.4.  Het beroep is ongegrond. 

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
Het College 

 
Rechtdoende:  
 
verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/293 en 

  CBHO 2015/293.1 

Rechter(s) : mr. Olivier  

Datum uitspraak : 12 januari 2016 

Partijen : Appellant en Haagse Hogeschool  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
duidelijkheid 

herkansing 
kwalitatief 
onverwijlde spoed 
persoonlijke omstandigheden 
propedeuse 
propedeutisch examen 

studievoortgangsnorm 

termijn 
uitstel 
voorlopige voorziening 
voorwaarden 
zorgvuldigheid 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b, eerste lid 
artikel 7.9, eerste lid 

artikel 7.66, tweede lid 
Awb:artikel 3:2 van de Awb 
artikel 8:81 
artikel 8:86 
Onderwijs en Examenregeling van de Opleiding tot Leraar 
basisonderwijs 2014-2015: artikel 7.2, eerste lid 

artikel 7.9, eerste lid 
Uitspraak : Beroep: ongegrond 

Verzoek: afgewezen 
Hoofdoverwegingen : 2.6. Verzoekster betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen 

dat de examencommissie haar in redelijkheid een bindend negatief 
studieadvies heeft kunnen geven. Daartoe voert zij aan dat de 
examencommissie in de beslissing van 21 juli 2014, waarbij het 

geven van een bindend studieadvies is uitgesteld, onder 
voorwaarden “geen” heeft opgenomen en derhalve niet heeft 
toegelicht dat zij binnen twee jaar de propedeuse diende te behalen. 
Verzoekster voert verder aan dat voor haar de 
studievoortgangsnorm voor het eerste jaar zou moeten gelden, nu 
zij zich opnieuw in jaar één moest inschrijven, en dat zij aan die 
norm voldoet. Tot slot voert verzoekster aan dat zij de potentie 

heeft om de opleiding met succes af te ronden. Dit wordt volgens 
haar onderschreven door haar studieloopbaanbegeleider, 
stagebegeleiders en haar docent van het vak Rekenen B. 
 

2.6.1. Uit de e-mail van 16 juli 2014 blijkt niet ondubbelzinnig aan 
welke studievoortgangsnorm verzoekster na studiejaar 2014-2015 

moest voldoen. De mededeling dat uitstel van een bindend 
studieadvies wordt verleend mits verzoekster volgend studiejaar in 
jaar één start, doet veronderstellen dat zij in het studiejaar 2014 
2015 opnieuw in jaar één mocht starten als ware dat voor haar het 
eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Opleiding tot Leraar 
Basisonderwijs, zodat zij aan het einde van dat studiejaar de 
studievoortgangsnorm voor het eerste jaar moest hebben behaald. 

Anderzijds staat in de e-mail van 16 juli 2014 vermeld dat 
verzoekster uiterlijk op 31 augustus 2015 de propedeuse moet 
hebben behaald. In de beslissing van 21 juli 2014 staan geen 
voorwaarden en is voorts niet vermeld aan welke 
studievoortgangsnorm verzoekster na studiejaar 2014-2015 moest 
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voldoen. Dit is in strijd met artikel 7.9, eerste lid, van de OER.  

In de e-mail van 16 juli 2015 heeft de examencommissie vermeld 
dat verzoekster 54 studiepunten van de propedeuse heeft behaald. 
Ter zitting van het CBE is aan de examencommissie gevraagd om uit 
te leggen dat op een uitdraai van door verzoekster behaalde cijfers 
staat dat zij 45 studiepunten heeft gehaald van het 
“basisprogramma” en zij 9 studiepunten heeft gehaald die als 
“overig” zijn aangemerkt. De examencommissie heeft daarop 

geantwoord dat de 9 als “overig” aangemerkte studiepunten in het 
studiejaar 2013-2014 zijn behaald. In het bij het College ingediende 
verweerschrift heeft het CBE zich op het standpunt gesteld dat 
verzoekster van het propedeuseprogramma slechts 45 studiepunten 
heeft gehaald en dat de 9 als “overig” aangemerkte studiepunten 
buiten het programma zijn behaald, zodat zij na studiejaar 2014 

2015 niet aan de studievoortgangsnorm voor het eerste jaar 
voldeed. Gelet hierop is niet duidelijk hoeveel studiepunten van het 
propedeuseprogramma verzoekster aan het eind van studiejaar 
2014-2015 had behaald. Het is aan de examencommissie om 

voorafgaand aan het geven van een bindend negatief studieadvies 
daarover duidelijkheid te verkrijgen. Door bij het nemen van de 
beslissing van 20 juli 2015 hierover kennelijk geen duidelijkheid te 

hebben, heeft de examencommissie Educatie van De Haagse 
Hogeschool in strijd met artikel 3:2 van de Awb gehandeld.  
Ter zitting van het CBE is aan de orde gesteld dat verzoekster op 
1 juli 2015, kort voor de beslissing waarbij het bindend negatief 
studieadvies is gegeven, heeft verzocht om een extra herkansing 
voor het vak Rekenen B. Ter zitting van het College is namens het 
CBE toegelicht dat geen beslissing is genomen op dit verzoek. Het 

had op de weg van de examencommissie gelegen om in de 
beslissing van 20 juli 2015 te motiveren waarom het verzoek om 
een extra herkansing volgens de examencommissie niet aan het 
geven van een bindend negatief studieadvies in de weg stond. 
Het CBE heeft, gelet op het voorgaande, ten onrechte niet 
onderkend dat de examencommissie bij het nemen van de beslissing 

van 20 juli 2015 onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht en 
tevens de beslissing onvoldoende deugdelijk heeft gemotiveerd. 
Het betoog slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 20 juli 2015 heeft de examencommissie Educatie namens de 

faculteitsdirecteur verzoekster een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding 
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs.  
 
 Bij beslissing van 9 november 2015 heeft het CBE het door verzoekster daartegen 

ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft verzoekster beroep ingesteld. Voorts heeft zij de 
voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 De voorzieningenrechter van het College heeft het verzoek ter zitting behandeld op 7 
januari 2016, waar verzoekster, bijgestaan door mr. M. Leijstra, advocaat te Den Haag, en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.J.A.W. Franssen, secretaris van het CBE, zijn 
verschenen.  
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2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan op verzoek een voorlopige voorziening worden 
getroffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.  
 Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 
eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 

een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 
bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
2.2. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de 
zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de 
Awb onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. Verzoekster en het CBE hebben ter zitting 

toestemming gegeven.  
 
2.3.  Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW brengt het instellingsbestuur van een 
bekostigde universiteit of hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar 

van inschrijving voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit 
over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de opleiding 

Opleiding tot Leraar basisonderwijs 2014-2015 (hierna: de OER) is aan de studievoortgangsnorm 
voor het eerste jaar van inschrijving voldaan indien de student ten minste 50 studiepunten uit de 
propedeutische fase heeft behaald en heeft voldaan aan het kwalitatief criterium.  
 Ingevolge het vierde lid is aan de studievoortgangsnorm voor het tweede jaar van 
inschrijving voldaan indien de student het propedeutisch examen heeft behaald. 
 Ingevolge artikel 7.9, eerste lid, kan de examencommissie beslissen om het uitbrengen van 
het studieadvies uit te stellen indien de persoonlijke omstandigheden van de student hiertoe 

aanleiding geven. Aan dit uitstel wordt een termijn verbonden, waarna alsnog een studieadvies 
wordt uitgebracht. Ook wordt aangegeven aan welke studievoortgangsnorm de student na deze 
termijn dient te voldoen. Tevens kan de examencommissie beslissen om nadere voorwaarden aan 
het uitstel te verbinden. De beslissing tot uitstel, inclusief de termijn, de studievoortgangsnorm 
waaraan na uitstel moet zijn voldaan en de eventuele nadere voorwaarden, wordt schriftelijk of per 
e-mail uitgebracht door de examencommissie. 
 

2.4. Verzoekster is in september 2013 gestart met de opleiding Opleiding tot Leraar 
Basisonderwijs. Vanaf januari 2014 heeft zij hinder ondervonden van een ziekte.  

 Bij e-mail van 16 juli 2014 is verzoekster medegedeeld dat de examencommissie heeft 
besloten wegens deze medische problemen uitstel te verlenen van het geven van een bindend 
negatief studieadvies, mits zij volgend studiejaar in jaar één start. Voorts heeft de 
examencommissie vermeld dat zij uiterlijk op 31 augustus 2015 de propedeuse moet hebben 

behaald. Tot slot is vermeld dat zij hierover nog een officiële brief ontvangt.  
 Bij beslissing van 21 juli 2014 heeft de examencommissie verzoekster medegedeeld dat het 
geven van een bindend studieadvies wordt uitgesteld tot 1 september 2015 en de 
examencommissie, indien verzoekster op die datum niet voldoet aan de vermelde voorwaarden, 
alsnog kan besluiten een bindend negatief studieadvies te geven. Onder het kopje “voorwaarden” 
staat vermeld “geen”.  
 Bij e-mail van 1 juli 2015 heeft verzoekster de examencommissie verzocht om een extra 

herkansing voor het vak Rekenen B.  
 Bij e-mail van 16 juli 2015 is verzoekster medegedeeld dat de examencommissie heeft 
besloten een bindend negatief studieadvies aan verzoekster te geven, omdat zij op dat moment 54 
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studiepunten heeft gehaald en nog 6 studiepunten van de propedeuse mist. Voorts is vermeld dat 

verzoekster hierover ook nog een brief per post ontvangt.  
 Bij beslissing van 20 juli 2015 heeft de examencommissie namens de faculteitsdirecteur 
een bindend negatief studieadvies gegeven, omdat verzoekster niet binnen twee jaar na 
inschrijving de propedeuse van de opleiding heeft behaald. 
 
2.5. Het CBE heeft overwogen dat er geen causaal verband bestaat tussen het niet halen van 
vakken in de maanden maart tot en met juni 2015 en de ziekte die verzoekster had, nu zij in die 

maanden geen hinder van de ziekte meer ondervond. Voorts heeft het CBE overwogen dat voor 
verzoekster, net als voor anderen die na het eerste jaar een uitgesteld of aangehouden advies 
hebben gekregen, geldt dat zij in het tweede jaar de propedeuse diende te behalen. 
 
2.6. Verzoekster betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de examencommissie 
haar in redelijkheid een bindend negatief studieadvies heeft kunnen geven. Daartoe voert zij aan 

dat de examencommissie in de beslissing van 21 juli 2014, waarbij het geven van een bindend 
studieadvies is uitgesteld, onder voorwaarden “geen” heeft opgenomen en derhalve niet heeft 
toegelicht dat zij binnen twee jaar de propedeuse diende te behalen. Verzoekster voert verder aan 
dat voor haar de studievoortgangsnorm voor het eerste jaar zou moeten gelden, nu zij zich 

opnieuw in jaar één moest inschrijven, en dat zij aan die norm voldoet. Tot slot voert verzoekster 
aan dat zij de potentie heeft om de opleiding met succes af te ronden. Dit wordt volgens haar 
onderschreven door haar studieloopbaanbegeleider, stagebegeleiders en haar docent van het vak 

Rekenen B. 
 
2.6.1. Uit de e-mail van 16 juli 2014 blijkt niet ondubbelzinnig aan welke studievoortgangsnorm 
verzoekster na studiejaar 2014-2015 moest voldoen. De mededeling dat uitstel van een bindend 
studieadvies wordt verleend mits verzoekster volgend studiejaar in jaar één start, doet 
veronderstellen dat zij in het studiejaar 2014-2015 opnieuw in jaar één mocht starten als ware dat 
voor haar het eerste jaar van inschrijving voor de opleiding Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, 

zodat zij aan het einde van dat studiejaar de studievoortgangsnorm voor het eerste jaar moest 
hebben behaald. Anderzijds staat in de e-mail van 16 juli 2014 vermeld dat verzoekster uiterlijk op 
31 augustus 2015 de propedeuse moet hebben behaald. In de beslissing van 21 juli 2014 staan 
geen voorwaarden en is voorts niet vermeld aan welke studievoortgangsnorm verzoekster na 
studiejaar 2014-2015 moest voldoen. Dit is in strijd met artikel 7.9, eerste lid, van de OER.  
 In de e-mail van 16 juli 2015 heeft de examencommissie vermeld dat verzoekster 

54 studiepunten van de propedeuse heeft behaald. Ter zitting van het CBE is aan de 
examencommissie gevraagd om uit te leggen dat op een uitdraai van door verzoekster behaalde 
cijfers staat dat zij 45 studiepunten heeft gehaald van het “basisprogramma” en zij 9 studiepunten 
heeft gehaald die als “overig” zijn aangemerkt. De examencommissie heeft daarop geantwoord dat 
de 9 als “overig” aangemerkte studiepunten in het studiejaar 2013-2014 zijn behaald. In het bij het 
College ingediende verweerschrift heeft het CBE zich op het standpunt gesteld dat verzoekster van 
het propedeuseprogramma slechts 45 studiepunten heeft gehaald en dat de 9 als “overig” 

aangemerkte studiepunten buiten het programma zijn behaald, zodat zij na studiejaar 2014-2015 
niet aan de studievoortgangsnorm voor het eerste jaar voldeed. Gelet hierop is niet duidelijk 
hoeveel studiepunten van het propedeuseprogramma verzoekster aan het eind van studiejaar 
2014-2015 had behaald. Het is aan de examencommissie om voorafgaand aan het geven van een 
bindend negatief studieadvies daarover duidelijkheid te verkrijgen. Door bij het nemen van de 
beslissing van 20 juli 2015 hierover kennelijk geen duidelijkheid te hebben, heeft de 
examencommissie Educatie van De Haagse Hogeschool in strijd met artikel 3:2 van de Awb 

gehandeld.  
 Ter zitting van het CBE is aan de orde gesteld dat verzoekster op 1 juli 2015, kort voor de 

beslissing waarbij het bindend negatief studieadvies is gegeven, heeft verzocht om een extra 
herkansing voor het vak Rekenen B. Ter zitting van het College is namens het CBE toegelicht dat 
geen beslissing is genomen op dit verzoek. Het had op de weg van de examencommissie gelegen 
om in de beslissing van 20 juli 2015 te motiveren waarom het verzoek om een extra herkansing 

volgens de examencommissie niet aan het geven van een bindend negatief studieadvies in de weg 
stond. 
 Het CBE heeft, gelet op het voorgaande, ten onrechte niet onderkend dat de 
examencommissie bij het nemen van de beslissing van 20 juli 2015 onvoldoende zorgvuldigheid 
heeft betracht en tevens de beslissing onvoldoende deugdelijk heeft gemotiveerd. 
 Het betoog slaagt. 
 

2.7.  Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 9 november 2015 dient te worden 
vernietigd. Het College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het College zal het door 
verzoekster bij het CBE ingestelde administratief beroep gegrond verklaren en de beslissing van de 
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examencommissie van 20 juli 2015 vernietigen. Hetgeen verzoekster overigens heeft aangevoerd 

behoeft geen bespreking. Aangezien de beslissing tot het geven van een bindend negatief 
studieadvies wordt vernietigd, is er geen aanleiding tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
 
2.8.  Het CBE dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden 
veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond;  

 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Haagse Hogeschool van 9 november 2015;  
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Haagse  
  Hogeschool ingestelde administratief beroep gegrond;  

 IV. vernietigt de namens de faculteitsdirecteur door de examencommissie Educatie van 
  de Haagse Hogeschool genomen beslissing van 20 juli 2015;  
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 9 

  november 2015; 
 VI. wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af; 
 VII. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool tot 
  vergoeding van bij verzoekster in verband met de behandeling van het beroep en 
  het verzoek om voorlopige voorziening opgekomen proceskosten tot een bedrag 
  van € 1488,00 (zegge: veertienhonderdachtentachtig euro), geheel toe te rekenen 
  aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 VIII. verstaat dat het College van Beroep voor de Examens van de Haagse Hogeschool 
  het door verzoekster betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep en 
  het verzoek van € 90,00 (zegge: negentig euro) aan haar vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/295 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 22 maart 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : advies 
afwijzing 
belangenafweging 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 

collegejaar 
keuzevakken 
persoonlijke omstandigheden 
propedeutische fase 
studentendecaan 

studieloopbaancoach 
veegweek 

verwachting 
voorgelicht 
vrijstellingen 
zorgvuldigheid 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
Reglement Studieadvies en Afwijzing: artikel 1.4 
Hogeschoolgids: artikel 6.9  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Hetgeen appellante heeft aangevoerd leidt niet tot het 
oordeel dat verweerder het aan haar gegeven BNSA ten onrechte 
heeft gehandhaafd. Daartoe overweegt het College als volgt. Niet in 
geschil is dat appellante aan het einde van het eerste studiejaar 44 

studiepunten had behaald, waaronder vier studiepunten aan 
keuzevakken van een andere bacheloropleiding. Appellante is bij 

brief van 8 oktober 2014 in zeer duidelijke bewoordingen erop 
gewezen dat de studiepunten voor de keuzevakken die door haar in 
het vorige collegejaar zijn behaald niet meetellen bij de nominale 48 
studiepunten die zij verplicht is te halen. In deze brief is voorts aan 
appellante medegedeeld dat zij, de vier studiepunten aan 

keuzevakken meegerekend, derhalve in totaal 52 studiepunten dient 
te behalen. Aan de gesprekken die appellante heeft gehad met haar 
studentendecaan en haar studieloopbaancoach kon zij derhalve niet 
de verwachting ontlenen dat zij, inclusief die keuzevakken, 48 
studiepunten diende te behalen, nog daargelaten dat deze personen 
niet bevoegd zijn daar enige uitspraak over te doen. Dit betekent 
dat appellante niet heeft voldaan aan de norm en de directeur haar 

aldus een BSNA kon geven. Ook in het geval appellante had 
meegedaan aan de zogeheten veegweek en op die manier nog 6 
studiepunten zou hebben behaald, zou zij niet aan de norm van 52 
studiepunten hebben voldaan. Voor zover appellante betoogt dat het 

voor haar onduidelijk was of zij andere keuzevakken mocht doen en 
of die wel zouden meetellen, merkt het College op dat ook op dit 

punt de brief van 8 oktober 2014 er juist op wijst dat appellante 
daardoor ook aan de norm kon voldoen. Geen grond bestaat voor 
het oordeel dat verweerder niet de vereiste zorgvuldigheid heeft 
betracht. Het enkele feit dat appellant de zitting bij verweerder als 
zeer kort heeft ervaren, nog daargelaten of die zitting daadwerkelijk 
kort heeft geduurd, maakt niet dat verweerder het aan haar 
gegeven BNSA ten onrechte heeft gehandhaafd.  

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
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en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 26 augustus 2015 heeft de directeur van het Instituut voor Engineering 

en Applied Science van de Hogeschool Rotterdam (hierna: het Instituut) aan appellante een 
bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de door haar gevolgde 
bacheloropleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. 
 
 Bij beslissing van 5 oktober 2015, verzonden op 20 oktober 2015, heeft verweerder het 
door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Bij brief van 31 december 2015 heeft appellante de gronden ingediend. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. D. Strörmann, advocaat te Rotterdam en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. J.H. Trimpe, zijn verschenen. Voorts is namens het Instituut ing. P.A.J.N. Kanitz-Huijbers, 
hoofd studentzaken, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.   
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 6.9, eerste lid, van de Hogeschoolgids, editie augustus 2014, wordt aan 
elke student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van 

elke bacheloropleiding, voltijds, deeltijds en duaal, een advies uitgebracht over de voortzetting van 
de studie binnen of buiten de opleiding.  

Ingevolge artikel 1.4, eerste lid, van het Reglement Studieadvies en Afwijzing, wordt aan het 
studieadvies een afwijzing verbonden indien de student aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding van de hogeschool niet ten 
minste 48 studiepunten voor onderdelen van het eerstejaarsprogramma van de opleiding heeft 

behaald.  
 Ingevolge het derde lid tellen studiepunten behaald door vrijstellingen alleen mee als de 
studieprestatie op grond waarvan de vrijstelling wordt verleend in hetzelfde collegejaar is verricht 
als het collegejaar waarover advies is uitgebracht.  
 
2.2. Appellante is per 1 september 2014 begonnen met de opleiding Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek. Bij beslissing van 26 augustus 2015 heeft de directeur van het Instituut 

aan appellante een BNSA verstrekt. De directeur heeft aan die afwijzing ten grondslag gelegd dat 
appellante minder dan de vereiste 48 nominale studiepunten van de propedeutische fase heeft 
behaald.  
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 Verweerder heeft de beslissing van de directeur gehandhaafd. Verweerder heeft daarbij 

overwogen dat appellante in haar beroepschrift weliswaar heeft gewezen op persoonlijke 
omstandigheden, maar dat deze niet door de decaan als zodanig erkend. Volgens verweerder doen 
zich derhalve geen persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de WHW 
voor.  
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte de beslissing van de directeur om haar een 
BNSA te geven, heeft gehandhaafd. Zij voert daartoe aan verweerder bij zijn besluitvorming niet de 

vereiste zorgvuldigheid heeft betracht en niet de juiste belangenafweging heeft verricht. Appellante 
stelt dat zij in de veronderstelling was dat de vier studiepunten die zij tijdens een eerdere opleiding 
aan de Hogeschool Rotterdam had behaald als keuzevakken mee zouden tellen bij haar opleiding 
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. Ten tijde van het uitbrengen van het BNSA had zij 41 
studiepunten, inclusief de vier studiepunten aan keuzevakken. Ten tijde van de hoorzitting had zij 
er 44, omdat zij inmiddels een tentamen had behaald. Op grond daarvan had zij deel kunnen 

nemen aan een zogeheten veegweek en op die manier nog 6 studiepunten kunnen behalen en 
daarmee genoeg studiepunten hebben om door te gaan. Volgens appellante heeft zij regelmatig 
contact gehad met haar studentendecaan hierover. Uit die gesprekken heeft zij de indruk gekregen 
dat de BNSA-norm in verband met de behaalde keuzevakken voor haar zou worden aangepast. 

Daarbij komt dat de studieloopbaancoach haar nimmer erop heeft gewezen dat appellante zich zou 
hebben vergist. Volgens haar hebben de studentendecaan en de studieloopbaancoach haar 
derhalve niet goed voorgelicht dat de met die keuzevakken behaalde studiepunten niet zouden 

meetellen. Ter zitting van het College heeft appellante voorts verklaard dat de zitting bij 
verweerder zeer kort heeft geduurd en dat zij niet het gevoel heeft gekregen dat zij daar haar 
verhaal kwijt kon, aldus appellante. Ten slotte heeft appellante desgevraagd te kennen gegeven 
dat zij geen duidelijkheid heeft gekregen met betrekking of het zinvol is alsnog andere 
keuzevakken in haar eerste jaar van deze opleiding te doen. 
2.3.1. Hetgeen appellante heeft aangevoerd leidt niet tot het oordeel dat verweerder het aan haar 
gegeven BNSA ten onrechte heeft gehandhaafd. Daartoe overweegt het College als volgt. Niet in 

geschil is dat appellante aan het einde van het eerste studiejaar 44 studiepunten had behaald, 
waaronder vier studiepunten aan keuzevakken van een andere bacheloropleiding. Appellante is bij 
brief van 8 oktober 2014 in zeer duidelijke bewoordingen erop gewezen dat de studiepunten voor 
de keuzevakken die door haar in het vorige collegejaar zijn behaald niet meetellen bij de nominale 
48 studiepunten die zij verplicht is te halen. In deze brief is voorts aan appellante medegedeeld dat 
zij, de vier studiepunten aan keuzevakken meegerekend, derhalve in totaal 52 studiepunten dient 

te behalen. Aan de gesprekken die appellante heeft gehad met haar studentendecaan en haar 
studieloopbaancoach kon zij derhalve niet de verwachting ontlenen dat zij, inclusief die 
keuzevakken, 48 studiepunten diende te behalen, nog daargelaten dat deze personen niet bevoegd 
zijn daar enige uitspraak over te doen. Dit betekent dat appellante niet heeft voldaan aan de norm 
en de directeur haar aldus een BSNA kon geven. Ook in het geval appellante had meegedaan aan 
de zogeheten veegweek en op die manier nog 6 studiepunten zou hebben behaald, zou zij niet aan 
de norm van 52 studiepunten hebben voldaan. Voor zover appellante betoogt dat het voor haar 

onduidelijk was of zij andere keuzevakken mocht doen en of die wel zouden meetellen, merkt het 
College op dat ook op dit punt de brief van 8 oktober 2014 er juist op wijst dat appellante daardoor 
ook aan de norm kon voldoen. Geen grond bestaat voor het oordeel dat verweerder niet de 
vereiste zorgvuldigheid heeft betracht. Het enkele feit dat appellant de zitting bij verweerder als 
zeer kort heeft ervaren, nog daargelaten of die zitting daadwerkelijk kort heeft geduurd, maakt niet 
dat verweerder het aan haar gegeven BNSA ten onrechte heeft gehandhaafd.  
 Het betoog faalt. 

 
2.4. Het beroep is ongegrond. 

 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/296 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 april 2016 

Partijen : appellant en Erasmus universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : Besluit proceskosten bestuursrecht, 
diplomasupplement 
doctoraaldiploma 
door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand 
griffierecht 

onrechtmatigheid 
proceskosten 
redelijkerwijs 
vergoeden 
vrijstelling 

Artikelen : Awb: artikel 7:28 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. De e-mail van 10 juni 2015 van de advocate van appellant is 
geen beroepschrift in de zin van het Besluit proceskosten 
bestuursrecht . Er was immers reeds op 29 mei 2015 beroep 
ingediend. Voor de e-mail worden derhalve geacht geen kosten van 

door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand te zijn 
gemaakt. Met de beslissing van 15 juni 2015 is de 
examencommissie geheel aan het beroep van appellant tegemoet 
gekomen. Die beslissing is door de advocate van appellant in de 
brief van 17 juni 2015 vermeld. Eerst bij die brief van 17 juni 2015 
heeft de advocate namens appellant gronden van het beroep 
ingediend. Deze kosten van door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand heeft appellant, nu de examencommissie reeds aan 
zijn beroep tegemoet was gekomen, niet redelijkerwijs hoeven 
maken. Voorts is verder van kosten, die appellant voor 15 juni2015 

in verband met de behandeling van het beroep heeft gemaakt, niet 
gebleken. Reeds daarom heeft het CBE de examencommissie terecht 
niet in de door appellant gemaakte proceskosten veroordeeld. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 22 mei 2015 is namens de examencommissie Erasmus MC aan appellant 

medegedeeld dat zijn verzoek om verstrekking van een diplomasupplement bij zijn 
doctoraaldiploma wordt afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 15 juni 2015 heeft de secretaris namens de examencommissie aan 
appellant medegedeeld dat hem een diplomasupplement zal worden toegestuurd.  
 
 Bij beslissing van 13 november 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 

beroep kennelijk ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. P.F.M. Gulickx, advocaat te Breda, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. 
W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voors is namens de examencommissie 

T.J.H. Ruigrok verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellant vraagt vrijstelling van het griffierecht wegens betalingsonmacht. Dit verzoek 
wordt afgewezen, omdat het griffierecht is betaald en niet is gebleken dat appellant hiertoe niet in 

staat was. 
 
2.2 Op 18 mei 2015 heeft appellant verzocht om verstrekking van een diplomasupplement bij 
zijn in maart 2005 aan de Erasmus Universiteit behaalde doctoraaldiploma geneeskunde.  

 Bij e-mail van 22 mei 2015 heeft de secretaresse van de examencommissie Erasmus MC 
aan appellant medegedeeld dat bij een doctoraaldiploma geen diplomasupplement wordt 
afgegeven. 

 Bij brief van 29 mei 2015 heeft appellant tegen die beslissing beroep ingesteld. 
 Bij e-mail van 10 juni 2015 heeft een advocate namens appellant aan het CBE verzocht om 
de dossierstukken aan haar te verzenden en om een nadere termijn te verlenen om de gronden 
van het beroep aan te vullen. 
 Bij e-mail van 15 juni 2015 heeft de secretaris namens de examencommissie aan appellant 
medegedeeld dat hem een diplomasupplement zal worden toegestuurd.  
 Bij brief van 17 juni 2015 heeft de advocate namens appellant de gronden van het beroep 

aangevuld. 
  
2.3.  In de beslissing van 13 november 2015 heeft het CBE de examencommissie niet in de door 
appellant gemaakte proceskosten veroordeeld, omdat de examencommissie de beslissing van 22 
mei 2015 niet heeft herroepen wegens een aan haar te wijten onrechtmatigheid. 
  

2.4. Appellant betoogt dat het CBE de examencommissie ten onrechte niet in zijn proceskosten 
heeft veroordeeld, nu de examencommissie gehouden was om het diplomasupplement te 
verstrekken. 
 
2.5.  Ingevolge artikel 7:28, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden de kosten, 
die de belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft moeten 
maken, door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover 

het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. 
 
2.6. De e-mail van 10 juni 2015 van de advocate van appellant is geen beroepschrift in de zin 
van het Besluit proceskosten bestuursrecht . Er was immers reeds op 29 mei 2015 beroep 
ingediend. Voor de e-mail worden derhalve geacht geen kosten van door een derde beroepsmatig 
verleende rechtsbijstand te zijn gemaakt. Met de beslissing van 15 juni 2015 is de 
examencommissie geheel aan het beroep van appellant tegemoet gekomen. Die beslissing is door 

de advocate van appellant in de brief van 17 juni 2015 vermeld. Eerst bij die brief van 17 juni 2015 
heeft de advocate namens appellant gronden van het beroep ingediend. Deze kosten van door een 

derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand heeft appellant, nu de examencommissie reeds aan 
zijn beroep tegemoet was gekomen, niet redelijkerwijs hoeven maken. Voorts is verder van kosten, 
die appellant voor 15 juni2015 in verband met de behandeling van het beroep heeft gemaakt, niet 
gebleken. Reeds daarom heeft het CBE de examencommissie terecht niet in de door appellant 

gemaakte proceskosten veroordeeld. 
 Het betoog faalt. 
 
2.7. Het beroep is ongegrond. 
 
2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
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 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/297 

Rechter(s) : mr.Borman 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellante en CBE Rijksuniversiteit Groningen  

Trefwoorden : Aanwezigheidsverplichtingen 
buitenland 
combinatietabel 
compenseren 
coördinator 

dubbeltelling 
harde knip 
herkansing 
herkansingstoets 
interpretatie 

leenstelsel 
normering 

onderwijseenheid 
ongelijke behandeling 
studiefinanciering 
studievertraging 
tentamen 
tentamenresultaat 
voortgangstoetsen 

vrijstelling 
Artikelen : Regels & Richtlijnen Examencommissie tentamenvereisten 

bacheloropleiding Geneeskunde studiejaar 2014-2015, kopje 
‘Tentamen 3.6 Kennisprogressie BIII’ 
Protocol tentamenvereisten kennisprogressie bacheloropleiding 
Geneeskunde 2014-2015:  

kopje ‘D. Aanwezigheidsverplichtingen’ 

kopje ‘E. Toepassing van combinatietabellen’ 
kopje ‘F. Herkansingen via dubbeltelling’  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Het College stelt voorop dat appellante de met de 
voortgangstoetsen behaalde scores niet betwist. Daarnaast betwist 

zij het standpunt van verweerder dat die scores, gelet op 
combinatietabel KPB3v, niet leiden tot een combinatie waaraan het 
resultaat ‘voldoende’ kan worden toegekend, niet. Daarom zijn 
partijen slechts verdeeld over het antwoord op de vraag of in de 
situatie van appellante is voldaan aan de voorwaarden voor 
dubbeltelling, neergelegd in het KPB2014, onder kopje F.  
2.7. Vaststaat dat een onderwijseenheid bestaat uit vier 

voortgangstoetsen. Bij voldoende progressie, die wordt beoordeeld 
aan de hand van een combinatie van de scores behaald over die vier 
toetsen, kan een resultaat van ‘voldoende’ of ‘goed’ worden 
toegekend en is het tentamen behaald. Voor de situatie waarin een 

vrijstelling is verleend, geldt de combinatietabel KPB3v. Verschil van 
inzicht bestaat over de vraag of een voortgangstoets, waarbij een te 

laag niveau is behaald, kan worden gecompenseerd door een 
voortgangstoets met een voldoende niveau binnen dezelfde 
onderwijseenheid (een serie van vier toetsen), of dat zo’n 
voortgangstoets met onvoldoende niveau slechts kan worden 
gecompenseerd door een voortgangstoets, afgelegd in een volgende 
onderwijseenheid. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat 
dubbeltelling alleen geldt voor een voortgangstoets die is afgelegd in 

een volgende onderwijseenheid. Met een ‘volgende score’ in het 
KPB2014 wordt volgens verweerder de eerstvolgende toets bedoeld 
die is afgelegd in een nieuwe onderwijseenheid. Met het dubbeltellen 
van die toets kan een eerdere onderwijseenheid Kennisprogressie 
alsnog worden behaald. Deze dubbeltelling is evenwel voor de 
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onderwijseenheid Kennisprogressie 3, de laatste onderwijseenheid in 

de bachelorfase, niet mogelijk, vanwege de zogenoemde ‘harde 
knip’ tussen de bachelor- en masterfase. Dat betekent dat een 
voortgangstoets met een voldoende niveau, die is afgelegd in de 
masterfase, niet kan dubbeltellen teneinde een onderwijseenheid 
Kennisprogressie in de bachelorfase alsnog te behalen. Dat is 
volgens verweerder ook de ratio achter het bepaalde onder kopje D, 
waarin is vermeld dat in de situatie van een vrijstelling slechts 

combinatietabel KPB3v geldt en derhalve niet kopje F. Toegepast op 
de situatie van appellante, betekent het voorgaande volgens 
verweerder dat de voortgangstoets van mei 2015, waarbij zij een 
score van niveau 12 heeft behaald niet kan worden dubbel geteld 
om het resultaat van een toets in diezelfde onderwijseenheid te 
compenseren. De eerstvolgende toets die volgens verweerder voor 

dubbeltelling in aanmerking komt is een in september 2015 voor 
onderwijseenheid KPB3 af te leggen (herkansings)toets. Indien 
appellante bij die toets een voldoende niveau behaalt, te weten een 
niveau 11, kan zij doorstromen naar de masterfase, aldus 

verweerder.  
2.8. Naar het oordeel van het College heeft verweerder in 
redelijkheid de door de examencommissie gehanteerde interpretatie 

van de in geding zijnde bepaling kunnen onderschrijven. Daarbij 
acht het College van belang dat, zoals verweerder ter zitting heeft 
toegelicht, op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt over de te 
behalen niveaus. Dat de examencommissie strenger zou beoordelen 
op kennisprogressie dan de andere geneeskundefaculteiten, zoals 
appellante betoogt, betekent niet dat de examencommissie in 
afwijking van haar protocol appellante alsnog een resultaat 

‘voldoende’ had moeten geven. Daarnaast heeft de 
examencommissie ter zitting te kennen gegeven het KPB2014 in alle 
gevallen op deze wijze te interpreteren en dat van belang is dat 
appellante, in afwijking van het vereiste dat op basis van vier 
toetsen een tentamenresultaat kan worden behaald, de mogelijkheid 
heeft gehad om op basis van deelname aan drie toetsen de 

onderwijseenheid te behalen.  
Anders dan appellante betoogt, is naar het oordeel van het College 
evenmin sprake van een ongelijke behandeling tussen studenten die 
vanwege tijdelijk in het buitenland studeren een vrijstelling bezitten 
en andere studenten. De aan de orde zijnde onmogelijkheid voor 
dubbeltelling geldt voor zowel studenten met als studenten zonder 
vrijstelling. In zoverre is geen sprake van ongelijke behandeling.  

Het betoog van appellante , dat twee versies van het KPB2014 in 
omloop zijn, doet aan het voorgaande niet af. Ten aanzien van beide 
versies geldt dezelfde redenering. 
De overige door appellante opgeworpen omstandigheden, 
waaronder de omstandigheid dat zij als gevolg van het niet-behalen 
van het tentamen onder een gewijzigd stelsel van studiefinanciering 
komt te vallen en dat de coördinator het KPB2014 anders leest dan 

de examencommissie, leiden niet tot het oordeel dat verweerder een 
andere beslissing had moeten nemen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 17 juli 2015 heeft de Examencommissie Tandheelkunde & Geneeskunde 
(hierna: de Examencommissie) appellante te kennen gegeven dat zij het tentamen 
‘Kennisprogressie B3’ (hierna ook: KPB3) niet met een voldoende resultaat heeft afgesloten.  
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 Bij beslissing van 27 oktober 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 

 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 april 2016, waar appellante, 
vergezeld door I. van Tuinen en verweerder vertegenwoordigd door mr. M.E.A. Donkersloot zijn 
verschenen. Ook waren aanwezig dr. R.A. Tio en G.M. Vos, beiden werkzaam bij de 
Rijksuniversiteit Groningen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Volgens de Regels & Richtlijnen Examencommissie tentamenvereisten bacheloropleiding 

Geneeskunde studiejaar 2014-2015 onder het kopje ‘Tentamen 3.6 Kennisprogressie BIII’, bestaat 
de onderwijseenheid ‘Kennisprogressie BIII’ uit vier voortgangstoetsen, te weten VGT9, VGT10, 
VGT11 en VGT12. Daarnaast is onder dit kopje vermeld dat voor studenten die met ingang van 

1 september 2014 voor het eerst voormelde onderwijseenheid volgen, de tentamenvereisten uit 
het ‘Protocol tentamenvereisten kennisprogressie bacheloropleiding Geneeskunde 2014-2015’ 
(hierna: KPB2014) gelden. 
 
2.2. Volgens het ten tijde van de beslissing van 17 juli 2015 toepasselijke KPB2014, onder kopje 
‘D. Aanwezigheidsverplichtingen’ is de student voor elke onderwijseenheid Kennisprogressie 
verplicht bij ten minste vier voortgangstoetsen aanwezig te zijn. Indien een voortgangstoets is 

gemist, geldt de eerstvolgende georganiseerde voortgangstoets als mogelijkheid om aan de 
aanwezigheidsverplichting te voldoen.  
 Volgens kopje ‘E. Toepassing van combinatietabellen’ worden tentamenresultaten voor een 
onderwijseenheid Kennisprogressie niet eerder berekend dan nadat is voldaan aan de 
aanwezigheidsverplichting van de desbetreffende onderwijseenheid Kennisprogressie. De 
combinatietabel KPB3 vormt de maatstaf voor de berekening van het tentamenresultaat voor de 

onderwijseenheid Kennisprogressie 3. Bij een verleende vrijstelling geldt voor de onderwijseenheid 
KPB3 enkel de combinatietabel KPB3v. 
 Volgens kopje ‘F. Herkansingen via dubbeltelling’ van KPB2014 kan een volgende behaalde 
score worden meegeteld voor een niet eerder behaald niveau wanneer aan de 
aanwezigheidsverplichting voor de desbetreffende onderwijseenheid is voldaan. Het hierdoor 
behaalde tentamenresultaat geldt als vastgesteld in herkansing. Wanneer niet aan de 
aanwezigheidsverplichting voor de desbetreffende onderwijseenheid Kennisprogressie is voldaan, 

kan dubbeltelling niet worden toegepast. Scores behaald in de bacheloropleiding kunnen niet 
worden dubbel geteld voor meetmomenten uit de masteropleiding.  
 
2.3 Volgens combinatietabel KPB3v geldt als resultaat ‘goed’ de combinatie van minimaal 
tweemaal score G (goed) op niveau MM12 en op de derde VGT een score V (voldoende) op niveau 
MM8. Het resultaat ‘voldoende’ geldt bij een combinatie van minimaal eenmaal score V op niveau 
MM12 en eenmaal score V op niveau MM11 én de score op de derde VGT uit de reeks minimaal V 

op niveau MM10. Voor alle overige combinaties geldt als resultaat ‘onvoldoende’. 
 

2.4. Verweerder heeft in zijn beslissing van 27 oktober 2015 vastgesteld dat appellante aan drie 
voortgangstoetsen heeft deelgenomen, te weten in december 2014, februari 2015 en mei 2015. 
Appellante heeft daarbij achtereenvolgens als score kennisniveau 9, kennisniveau 10 en 
kennisniveau 12 behaald. Voor de voortgangstoets in september 2014 heeft appellante vrijstelling 

genoten in verband met studie in het buitenland. Volgens verweerder heeft de examencommissie 
op juiste gronden vastgesteld dat de combinatie van de door appellante behaalde scores op de 
voortgangstoetsen, gelet op combinatietabel KPB3v, niet leidt tot het resultaat ‘voldoende’. 
Daarnaast heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat appellante geen beroep toekomt op 
dubbeltelling van een voortgangstoets, als bedoeld in het KPB2014 onder kopje F. Volgens 
verweerder kan de regeling van dubbeltelling slechts gelden voor een nieuwe serie van 
voortgangstoetsen. De examencommissie heeft op goede gronden vastgesteld dat appellante het 

tentamen Kennisprogressie B3 niet met een voldoende resultaat heeft afgesloten, aldus 
verweerder.  
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  254 

2.5. Appellante kan zich niet verenigen met deze beslissing van verweerder. Daartoe stelt zij 

zich op het standpunt dat verweerder van een onjuiste interpretatie uitgaat en op onjuiste wijze 
toepassing heeft gegeven aan het KPB2014 en dan in het bijzonder aan hetgeen is opgenomen 
onder kopje F. Volgens appellante voldoet zij wel degelijk aan de voorwaarden voor dubbeltelling 
van de laatstelijk gemaakte voortgangstoets met een behaalde score op kennisniveau 12. In dat 
verband is van belang dat haar vrijstelling is verleend voor de voortgangstoets in september 2014, 
dat zij aan de aanwezigheidsverplichting heeft voldaan en dat een volgende behaalde score kan 
meetellen als herkansing voor de eerdere toets die zij nog niet op het juiste kennisniveau had 

behaald. De wijze van interpretatie en toepassing door de examencommissie leidt tot een zinledige 
bepaling en tot een ongelijke behandeling van studenten die met een vrijstelling in het buitenland 
studeren ten opzichte van studenten die wel in het examengebouw konden verschijnen, aldus 
appellante. Daarnaast zijn 2 versies van het KPB2014 in omloop en zijn de beide versies moeilijk 
leesbaar. Daarom dient de meest gunstige versie en lezing van het KPB2014 te worden toegepast 
in de situatie van appellante. Bovendien, zo stelt appellante, heeft verweerder onvoldoende 

rekening gehouden met de omstandigheden dat verweerder reclame maakt voor het systeem van 
dubbeltelling om studievertraging te voorkomen, dat het onredelijk is dat de voortgangstoets niet 
kan worden herkanst in hetzelfde semester als gevolg waarvan appellante is onderworpen aan een 
ongunstiger leenstelsel, dat het KPB2014 alleen door de examencommissie op deze wijze wordt 

geïnterpreteerd, maar niet door bijvoorbeeld de coördinator van de voortgangstoetsen en dat de 
examencommissie een strengere normering hanteert dan andere instellingen in het land.  
 

2.6. Het College stelt voorop dat appellante de met de voortgangstoetsen behaalde scores niet 
betwist. Daarnaast betwist zij het standpunt van verweerder dat die scores, gelet op 
combinatietabel KPB3v, niet leiden tot een combinatie waaraan het resultaat ‘voldoende’ kan 
worden toegekend, niet. Daarom zijn partijen slechts verdeeld over het antwoord op de vraag of in 
de situatie van appellante is voldaan aan de voorwaarden voor dubbeltelling, neergelegd in het 
KPB2014, onder kopje F.  
 

2.7. Vaststaat dat een onderwijseenheid bestaat uit vier voortgangstoetsen. Bij voldoende 
progressie, die wordt beoordeeld aan de hand van een combinatie van de scores behaald over die 
vier toetsen, kan een resultaat van ‘voldoende’ of ‘goed’ worden toegekend en is het tentamen 
behaald. Voor de situatie waarin een vrijstelling is verleend, geldt de combinatietabel KPB3v. 
Verschil van inzicht bestaat over de vraag of een voortgangstoets, waarbij een te laag niveau is 
behaald, kan worden gecompenseerd door een voortgangstoets met een voldoende niveau binnen 

dezelfde onderwijseenheid (een serie van vier toetsen), of dat zo’n voortgangstoets met 
onvoldoende niveau slechts kan worden gecompenseerd door een voortgangstoets, afgelegd in een 
volgende onderwijseenheid. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat dubbeltelling alleen geldt 
voor een voortgangstoets die is afgelegd in een volgende onderwijseenheid. Met een ‘volgende 
score’ in het KPB2014 wordt volgens verweerder de eerstvolgende toets bedoeld die is afgelegd in 
een nieuwe onderwijseenheid. Met het dubbeltellen van die toets kan een eerdere onderwijseenheid 
Kennisprogressie alsnog worden behaald. Deze dubbeltelling is evenwel voor de onderwijseenheid 

Kennisprogressie 3, de laatste onderwijseenheid in de bachelorfase, niet mogelijk, vanwege de 
zogenoemde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en masterfase. Dat betekent dat een voortgangstoets 
met een voldoende niveau, die is afgelegd in de masterfase, niet kan dubbeltellen teneinde een 
onderwijseenheid Kennisprogressie in de bachelorfase alsnog te behalen. Dat is volgens verweerder 
ook de ratio achter het bepaalde onder kopje D, waarin is vermeld dat in de situatie van een 
vrijstelling slechts combinatietabel KPB3v geldt en derhalve niet kopje F. Toegepast op de situatie 
van appellante, betekent het voorgaande volgens verweerder dat de voortgangstoets van 

mei 2015, waarbij zij een score van niveau 12 heeft behaald niet kan worden dubbel geteld om het 
resultaat van een toets in diezelfde onderwijseenheid te compenseren. De eerstvolgende toets die 

volgens verweerder voor dubbeltelling in aanmerking komt is een in september 2015 voor 
onderwijseenheid KPB3 af te leggen (herkansings)toets. Indien appellante bij die toets een 
voldoende niveau behaalt, te weten een niveau 11, kan zij doorstromen naar de masterfase, aldus 
verweerder.  

 
2.8. Naar het oordeel van het College heeft verweerder in redelijkheid de door de 
examencommissie gehanteerde interpretatie van de in geding zijnde bepaling kunnen 
onderschrijven. Daarbij acht het College van belang dat, zoals verweerder ter zitting heeft 
toegelicht, op landelijk niveau afspraken zijn gemaakt over de te behalen niveaus. Dat de 
examencommissie strenger zou beoordelen op kennisprogressie dan de andere 
geneeskundefaculteiten, zoals appellante betoogt, betekent niet dat de examencommissie in 

afwijking van haar protocol appellante alsnog een resultaat ‘voldoende’ had moeten geven. 
Daarnaast heeft de examencommissie ter zitting te kennen gegeven het KPB2014 in alle gevallen 
op deze wijze te interpreteren en dat van belang is dat appellante, in afwijking van het vereiste dat 
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op basis van vier toetsen een tentamenresultaat kan worden behaald, de mogelijkheid heeft gehad 

om op basis van deelname aan drie toetsen de onderwijseenheid te behalen.  
 Anders dan appellante betoogt, is naar het oordeel van het College evenmin sprake van een 
ongelijke behandeling tussen studenten die vanwege tijdelijk in het buitenland studeren een 
vrijstelling bezitten en andere studenten. De aan de orde zijnde onmogelijkheid voor dubbeltelling 
geldt voor zowel studenten met als studenten zonder vrijstelling. In zoverre is geen sprake van 
ongelijke behandeling.  
 Het betoog van appellante , dat twee versies van het KPB2014 in omloop zijn, doet aan het 

voorgaande niet af. Ten aanzien van beide versies geldt dezelfde redenering. 
 De overige door appellante opgeworpen omstandigheden, waaronder de omstandigheid dat 
zij als gevolg van het niet-behalen van het tentamen onder een gewijzigd stelsel van 
studiefinanciering komt te vallen en dat de coördinator het KPB2014 anders leest dan de 
examencommissie, leiden niet tot het oordeel dat verweerder een andere beslissing had moeten 
nemen.  

 
2.9. Het beroep is ongegrond. 
 
2.10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/298 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2015 

Partijen : Appellant en CBE De Haagse Hogeschool  

Trefwoorden : aangehouden studieadvies 
ambtshalve 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
minimale eis 

onverbindend 
positief advies 
studieadvies 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : De examencommissie heeft appellant op 22 juli 2014 een 
"aangehouden studieadvies" gegeven. In dit studieadvies is vermeld 
dat appellant heeft voldaan aan de minimale eis van 
50 studiepunten van het propedeutisch examenprogramma, zodat 
hij zijn opleiding vooralsnog kan voortzetten. Uit de uitspraken van 
het College van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 en 16 

november 2015 in zaak nr. 2015/003 (www.cbho.nl) volgt dat na 
een dergelijk positief advies niet alsnog een BNSA kan worden 
gegeven. De bepalingen van de toepasselijke Onderwijs- en 
examenregeling die hiertoe strekken, zijn onverbindend wegens 
strijd met artikel 7.8b van de WHW. De examencommissie kon 
derhalve niet het BNSA van 21 juli 2015 geven. Verweerder heeft dit 
niet onderkend. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool,  
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 juli 2015 heeft de examencommissie van de opleiding 

Werktuigbouwkunde appellant een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven. 
  
 Bij beslissing van 23 oktober 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 januari 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. M.C.A. Kuijpers, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.J.A.W. Franssen, 
secretaris van verweerder, zijn verschenen. Tevens is ir. A.H. Blokland, lid van de 

examencommissie, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 

2.2. Ambtshalve overweegt het College als volgt. 
 
2.2.1. De examencommissie heeft appellant op 22 juli 2014 een "aangehouden studieadvies" 
gegeven. In dit studieadvies is vermeld dat appellant heeft voldaan aan de minimale eis van 

50 studiepunten van het propedeutisch examenprogramma, zodat hij zijn opleiding vooralsnog kan 
voortzetten. Uit de uitspraken van het College van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 en 16 
november 2015 in zaak nr. 2015/003 (www.cbho.nl) volgt dat na een dergelijk positief advies niet 

alsnog een BNSA kan worden gegeven. De bepalingen van de toepasselijke Onderwijs- en 
examenregeling die hiertoe strekken, zijn onverbindend wegens strijd met artikel 7.8b van de 
WHW. De examencommissie kon derhalve niet het BNSA van 21 juli 2015 geven. Verweerder heeft 
dit niet onderkend. 
 
2.3. Het beroep is reeds hierom gegrond. De bestreden beslissing moet wegens strijd met 
artikel 7.8b van de WHW worden vernietigd. Omdat gelet op het voorgaande nog maar één 

beslissing mogelijk is, zal het College op na te melden wijze in de zaak voorzien. 
 
2.4. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van De Haagse 
  Hogeschool van 23 oktober 2015; 

 III. verklaart het administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van de opleiding   
  Werktuigbouwkunde van 21 juli 2015; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 23 
  oktober 2015; 
 VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool in 
  de bij appellant in verband met de behandeling van het beroep opgekomen  

  proceskosten tot een bedrag van € 496,00 (zegge: vierhonderdzesennegentig 
  euro); 

 VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool aan 
  appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/300 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Leiden 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
ernstige hinder 
gemotiveerd 
hinderverklaringen 

persoonlijke omstandigheden 
propedeuse 
studiebegeleider 
studieplan 
zeer ernstige hinder 

Artikelen :  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Niet in geschil is dat appellante, na hierover overleg te hebben 
gehad met haar studiebegeleider, van de examencommissie 
toestemming heeft gekregen om de door haar samengestelde minor 
van 30 studiepunten in te brengen. Appellante voert terecht aan dat 

verweerder de 25 inmiddels door behaalde studiepunten van deze 
minor, in navolging van de examencommissie, ten onrechte niet bij 
de beoordeling heeft meegewogen. Ter beantwoording van de vraag 
of voldoende vertrouwen bestaat dat appellante binnen een redelijke 
termijn haar studie kan afronden, is immers relevant of zij nog 5 of 
30 studiepunten van haar minor moet behalen. 
2.3. Appellante voert eveneens terecht aan dat verweerder 

onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de examencommissie in 
haar geval niet gehouden was om, ondanks het feit dat zij haar 
propedeutische fase nog niet heeft afgerond, van het BNSA af te 

zien.  
Hiertoe acht het College allereerst van belang dat uit hetgeen 
hiervoor onder 2.2. is overwogen volgt dat appellante 100 
studiepunten heeft behaald en aldus, anders dan verweerder tot 

uitgangspunt heeft genomen, wél voldoet aan de norm dat zij in 
totaal 90 studiepunten moet hebben behaald.  
Verder acht het College van belang dat verweerder, blijkens de 
eerste alinea van de vierde pagina van de beslissing van 
10 november 2015, bij zijn beoordeling ten onrechte ervan is 
uitgegaan dat bij appellante blijkens de door haar overgelegde 

hinderverklaring van 6 oktober 2015 in de periode tussen 
1 december 2014 en 1 maart 2015 sprake was van ‘ernstige hinder’. 
In die hinderverklaring staat immers dat in de desbetreffende 
periode sprake was van ‘zeer ernstige hinder’, hetgeen betekent dat 
zij slechts voor circa 25% kon studeren. Dat, zoals verweerder in 
het verweerschrift heeft aangevoerd, voormelde alinea slechts een 

weergave van feiten betreft waaraan geen oordeel is verbonden, kan 

niet worden gevolgd. Aan de kwalificatie ‘ernstige hinder’ heeft 
verweerder immers de conclusie verbonden dat appellante nog voor 
circa 50% kon studeren. Op deze conclusie heeft verweerder bij de 
verdere oordeelsvorming voortgeborduurd.  
Verweerder kan worden toegegeven dat drie deeltentamens voor 
vakken uit de propedeutische fase werden afgenomen in oktober 
2014, derhalve vóórdat volgens de hinderverklaring van 

6 oktober 2015 sprake was van ‘zeer ernstige hinder’. Het College 
acht het tijdsverloop tussen de drie deeltentamens en de periode 
van ‘zeer ernstige hinder’ echter dusdanig gering dat verweerder de 
hinderverklaring niet betekenisloos mocht achten voor de periode 
waarin de deeltentamens werden afgenomen. Het College is van 
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oordeel dat, gelet op de persoonlijke omstandigheden, en de 

verschillende hinderverklaringen, door de examencommissie te veel 
gewicht is toegekend aan het feit dat appellante de propedeuse nog 
niet heeft afgerond.  
Ten slotte heeft verweerder ten onrechte in het nadeel van 
appellante meegewogen dat zij geen studieplan heeft opgesteld en 
hiertoe geen contact heeft opgenomen met de examencommissie. 
Hiertoe acht het College allereerst van belang dat de 

examencommissie appellante in het studiejaar 2013-2014 al een 
negatief studieadvies had gegeven waaraan vanwege haar 
persoonlijke omstandigheden geen afwijzing is verbonden. De 
examencommissie was derhalve bekend met de persoonlijke situatie 
van appellante. Gelet hierop had de examencommissie het initiatief 
voor het opstellen van een studieplan niet geheel bij appellante 

mogen laten. Daar komt bij dat appellante in haar administratief 
beroepschrift van 2 september 2015 heeft toegelicht hoe zij denkt 
eind 2016 haar bachelor te kunnen afronden, waarbij zij heeft 
geconcretiseerd welke vakken zij in welke periode voornemens was 

te volgen. Verweerder heeft in de uitspraak van 10 november 2015, 
noch in het bij het College ingediende verweerschrift, gereageerd op 
deze toelichting van appellante. Ook ter zitting zijn de 

examencommissie en verweerder er niet in geslaagd dat betoog van 
appellante te weerleggen.  
Het betoog slaagt 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 12 augustus 2015 heeft de examencommissie geschiedenis namens het 
bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen appellante een bindend negatief studieadvies 
(hierna: BNSA) gegeven voor de bacheloropleiding Geschiedenis. 
 
 Bij beslissing van 10 november 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 30 maart 2016, waar appellante, en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.S.C.M. van de Loo, zijn verschenen. Tevens is namens 

de examencommissie drs. D. van Loon verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Verweerder heeft aan de beslissing van 10 november 2015, waarbij de beslissing van 12 
augustus 2015 is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellante in totaal 90 studiepunten had 
moeten behalen, waaronder de 60 punten van de propedeutische fase, hetgeen zij niet heeft 
gedaan. Zij heeft immers 75 studiepunten behaald, waarvan 40 van de propedeutische fase. De 25 
studiepunten die appellante als onderdeel van haar minor heeft behaald wegen hierbij niet mee, 
aangezien de minor alleen als geheel kan meewegen nadat appellante ook het laatste vak daarvan 
met voldoende gevolg heeft afgelegd. De door appellante aangevoerde feiten en omstandigheden 

noopten de examencommissie niet ertoe om, ondanks het niet voldoen aan de gestelde norm, van 
het BNSA af te zien. De door haar overgelegde hinderverklaringen zijn hiertoe onvoldoende, nu 
deze niet de conclusie rechtvaardigen dat het tekort aan studiepunten is te wijten aan haar 
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persoonlijke omstandigheden. Volgens de hinderverklaringen had zij immers gedurende de 

verschillende periodes waarop die zien, nog voor circa 50% en circa 75% kunnen studeren. Zij had 
daarom in oktober 2014 nog wel kunnen deelnemen aan drie deeltentamens voor vakken uit de 
propedeutische fase, terwijl zij maar aan één deeltentamen heeft deelgenomen en hiervoor niet 
een voldoende resultaat heeft behaald. Verweerder heeft verder in het nadeel van appellante 
meegewogen dat zij niet tijdig een studieplan heeft ingediend en hiertoe ook geen contact heeft 
opgenomen met de examencommissie. 
 

2.2. Niet in geschil is dat appellante, na hierover overleg te hebben gehad met haar 
studiebegeleider, van de examencommissie toestemming heeft gekregen om de door haar 
samengestelde minor van 30 studiepunten in te brengen. Appellante voert terecht aan dat 
verweerder de 25 inmiddels door behaalde studiepunten van deze minor, in navolging van de 
examencommissie, ten onrechte niet bij de beoordeling heeft meegewogen. Ter beantwoording van 
de vraag of voldoende vertrouwen bestaat dat appellante binnen een redelijke termijn haar studie 

kan afronden, is immers relevant of zij nog 5 of 30 studiepunten van haar minor moet behalen. 
 
2.3. Appellante voert eveneens terecht aan dat verweerder onvoldoende heeft gemotiveerd 
waarom de examencommissie in haar geval niet gehouden was om, ondanks het feit dat zij haar 

propedeutische fase nog niet heeft afgerond, van het BNSA af te zien.  
 Hiertoe acht het College allereerst van belang dat uit hetgeen hiervoor onder 2.2. is 
overwogen volgt dat appellante 100 studiepunten heeft behaald en aldus, anders dan verweerder 

tot uitgangspunt heeft genomen, wél voldoet aan de norm dat zij in totaal 90 studiepunten moet 
hebben behaald.  
 Verder acht het College van belang dat verweerder, blijkens de eerste alinea van de vierde 
pagina van de beslissing van 10 november 2015, bij zijn beoordeling ten onrechte ervan is 
uitgegaan dat bij appellante blijkens de door haar overgelegde hinderverklaring van 6 oktober 2015 
in de periode tussen 1 december 2014 en 1 maart 2015 sprake was van ‘ernstige hinder’. In die 
hinderverklaring staat immers dat in de desbetreffende periode sprake was van ‘zeer ernstige 

hinder’, hetgeen betekent dat zij slechts voor circa 25% kon studeren. Dat, zoals verweerder in het 
verweerschrift heeft aangevoerd, voormelde alinea slechts een weergave van feiten betreft 
waaraan geen oordeel is verbonden, kan niet worden gevolgd. Aan de kwalificatie ‘ernstige hinder’ 
heeft verweerder immers de conclusie verbonden dat appellante nog voor circa 50% kon studeren. 
Op deze conclusie heeft verweerder bij de verdere oordeelsvorming voortgeborduurd.  
 Verweerder kan worden toegegeven dat drie deeltentamens voor vakken uit de 

propedeutische fase werden afgenomen in oktober 2014, derhalve vóórdat volgens de 
hinderverklaring van 6 oktober 2015 sprake was van ‘zeer ernstige hinder’. Het College acht het 
tijdsverloop tussen de drie deeltentamens en de periode van ‘zeer ernstige hinder’ echter dusdanig 
gering dat verweerder de hinderverklaring niet betekenisloos mocht achten voor de periode waarin 
de deeltentamens werden afgenomen. Het College is van oordeel dat, gelet op de persoonlijke 
omstandigheden, en de verschillende hinderverklaringen, door de examencommissie te veel 
gewicht is toegekend aan het feit dat appellante de propedeuse nog niet heeft afgerond.  

 Ten slotte heeft verweerder ten onrechte in het nadeel van appellante meegewogen dat zij 
geen studieplan heeft opgesteld en hiertoe geen contact heeft opgenomen met de 
examencommissie. Hiertoe acht het College allereerst van belang dat de examencommissie 
appellante in het studiejaar 2013-2014 al een negatief studieadvies had gegeven waaraan vanwege 
haar persoonlijke omstandigheden geen afwijzing is verbonden. De examencommissie was derhalve 
bekend met de persoonlijke situatie van appellante. Gelet hierop had de examencommissie het 
initiatief voor het opstellen van een studieplan niet geheel bij appellante mogen laten. Daar komt 

bij dat appellante in haar administratief beroepschrift van 2 september 2015 heeft toegelicht hoe 
zij denkt eind 2016 haar bachelor te kunnen afronden, waarbij zij heeft geconcretiseerd welke 

vakken zij in welke periode voornemens was te volgen. Verweerder heeft in de uitspraak van 10 
november 2015, noch in het bij het College ingediende verweerschrift, gereageerd op deze 
toelichting van appellante. Ook ter zitting zijn de examencommissie en verweerder er niet in 
geslaagd dat betoog van appellante te weerleggen.  

 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 10 november 2015 dient te 
worden vernietigd. Doende hetgeen verweerder had behoren te doen, zal het College het door 
appellante bij verweerder ingestelde administratief beroep alsnog gegrond verklaren omdat de 
examencommissie in redelijkheid niet tot haar beslissing had mogen komen, en de beslissing van 
de examencommissie geschiedenis namens het bestuur van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van 12 augustus 2015 vernietigen. Daarmee is het BNSA van tafel.  
 
2.5. Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. 
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3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond;  

 II. vernietigt de beslissing van het College van beroep voor de examens van de  
  Universiteit Leiden 10 november 2015, kenmerk: 15-202; 
 III. verklaart het door appellante bij het College van beroep voor de examens van de 
  Universiteit Leiden ingestelde administratief beroep alsnog gegrond;  
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie geschiedenis namens het bestuur 
  van de Faculteit der Geesteswetenschappen van 12 augustus 2015; 

 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de beslissing van het College van 
  beroep voor de examens van de Universiteit Leiden; 
 VI. gelast dat het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden aan 
  appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 

  vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/303 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : aangemeld 
belang 
belangenafweging 
betalingsgegevens 
bevestigen 

buiten toepassing laten 
collegegeld 
digitale machtiging 
hardheidsclausule 
herinschrijver 

herinschrijving 
inschrijving 

inschrijvingsverzoek 
kenbaar 
onevenredig 
postadres 
Studielink 
studievertraging 
toelatingsvoorwaarden 

Artikelen : WHW: artikel 7.33 
artikel 7.37 
Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool Rotterdam: 
artikel 1.7  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft 
regels van procedurele aard te stellen. Aan die vaststelling dient 

echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag te 
liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die 
afweging wel kenbaar te maken en behoort verweerder te motiveren 
waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan 

bij de vraag of het Reglement op dit punt geen aanpassing behoeft. 
Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet heeft 
plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het 
Reglement geen hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit 
de behandeling van de zaken door het College gebleken dat wel in 
een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten 
toepassing laat. Het College merkt op dat de door verweerder 

genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden van het niet 
voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het 
vaststellen van het Reglement waren te voorzien. Het is het College 
voorts gebleken dat verweerder het feit dat een student als gevolg 

van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving 
studievertraging oploopt niet van betekenis acht voor het buiten 

toepassing laten van het Reglement, omdat die studievertraging 
inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat 
verweerder als uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging 
van herinschrijvers zo enigszins mogelijk behoort te worden 
vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder 
maatregelen heeft getroffen om studenten te wijzen op de 
onvoltooide herinschrijving acht het College die maatregelen 

onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van 
bewijs van die maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College 
vast dat verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de 
mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van 
de betrokken studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken 
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op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te staan dat verweerder 

een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de 
instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot 
inschrijving over te gaan. Ook uit de door verweerder getroffen 
voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het 
onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht 
bezien is het College van oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 
1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 

name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de 
bankgegevens / de digitale machtiging niet hebben afgerond en zich 
in de eerste weken van september tot verweerder hebben gewend, 
verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen. 
Het betoog slaagt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 3 september 2015 is het verzoek van appellante tot inschrijving voor het 
studiejaar 2015-2016 van de bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 2 november 2015 heeft verweerder het door appellante gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 

 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
  
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 maart 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. N.J.M. Beelaerts van Blokland, advocaat te Den Haag, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. L.M. Petersen en C.C. Serberie, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur 
vast te stellen regels van procedurele aard. 
Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, staat de inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 
2 van dit hoofdstuk gestelde eisen. 
Ingevolge het tweede lid wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 

dat het verschuldigde collegegeld is voldaan. 
Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student of extraneus het collegegeld, het 

examengeld of het cursusgeld niet zelf voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de 
student of extraneus schriftelijk is verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring 
vermelde derde namens hem het collegegeld, het examengeld of het cursusgeld voldoet. 
  

Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle toelatingsvoorwaarden 
zijn voldaan.  
Ingevolge het negende lid gelden de volgende regels voor iedereen die in een studiejaar als student 
staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende 
studiejaar wil voortzetten: 
a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink. Het verzoek tot herinschrijving 

moet vóór 1 september 2015 via Studielink zijn ingediend. 
b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld. 
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c. de student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, 

zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of 
een bewijs van betaald collegegeld.  
[....] 
f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald (direct of 
via een machtiging) of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger 
onderwijs is overgelegd en waarbij betaling van collegegeld vóór 1 september 2015 in orde moet 
zijn. 

[....] 
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 
inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellante niet vóór  
1 september 2015 aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellante heeft weliswaar zich via 
Studielink aangemeld en zijn betalingsgegevens ingevoerd, maar heeft daarbij noch daarna de 

digitale machtiging voor betaling van het collegegeld vóór  
1 september 2015 bevestigd.  
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte die afwijzing heeft gehandhaafd.  

  
2.3.1. Bij het College is een aantal zaken over het niet tijdig inschrijven wegens het niet tijdig 
bevestigen van de digitale machtiging aanhangig waarin, evenals in deze zaak, wordt betoogd dat 

de gevolgen van een uitsluiting voor een heel jaar onevenredig zijn. Het College heeft enige zaken 
op de zitting van 10 en 17 maart 2016 behandeld en aan partijen meegedeeld dat het College na 
behandeling van die zaken uitspraak zal doen. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft regels van procedurele aard 
te stellen. Aan die vaststelling dient echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag 
te liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die afweging wel kenbaar te maken en 

behoort verweerder te motiveren waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan bij de vraag of het Reglement 
op dit punt geen aanpassing behoeft. Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet 
heeft plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het Reglement geen 
hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit de behandeling van de zaken door het College 
gebleken dat wel in een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten toepassing laat. 

Het College merkt op dat de door verweerder genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden 
van het niet voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het vaststellen van het 
Reglement waren te voorzien. Het is het College voorts gebleken dat verweerder het feit dat een 
student als gevolg van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving studievertraging oploopt 
niet van betekenis acht voor het buiten toepassing laten van het Reglement, omdat die 
studievertraging inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat verweerder als 
uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging van herinschrijvers zo enigszins mogelijk 

behoort te worden vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder maatregelen heeft 
getroffen om studenten te wijzen op de onvoltooide herinschrijving acht het College die 
maatregelen onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van bewijs van die 
maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College vast dat verweerder geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van de betrokken 
studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te 
staan dat verweerder een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de instelling 

in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot inschrijving over te gaan. Ook uit de door 
verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het onderwijs 

zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht bezien is het College van oordeel dat bij 
herinschrijvers die zich vóór 1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 
name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens / de digitale 
machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste weken van september tot verweerder hebben 

gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen. 
 Het betoog slaagt.  
 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De 
bestreden beslissing dient te worden vernietigd. Het College zal zelf in de zaak voorzien door de 
beslissing waarbij het verzoek tot herinschrijving is afgewezen te herroepen en te bepalen dat 
appellante per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat appellante het 

collegegeld alsnog betaalt. Het College zal voorts bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 
van de vernietigde beslissing.  
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2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 2 november 2015, kenmerk:BKG-S-001791; 
 III. herroept de beslissing van de Directie Dienst Administratie, Informatievoorziening 
  en Control, Studenten Service Center van 3 september 2015, kenmerk:  
  1021b/HER-UIT-NB; 

 IV. bepaalt dat appellante per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de  
  voorwaarde dat zij het collegegeld alsnog betaalt; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 
 VI. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam tot vergoeding 

  aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het beroep  
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan appellante het 
  door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/304.5 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 27 januari 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : belangenafweging 
collegegeld 
geschillencommissie 
inschrijving 
(digitale) machtiging 

Studielink 
technische problemen 

Artikelen : Awb: artikel 7:12 eerste lid 
Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b 
Reglement inschrijving en voorbereiding van de Hogeschool 

Rotterdam: artikel 1.7 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Het College is van oordeel dat verweerder in dit geval niet 
onverkort heeft mogen vasthouden aan artikel 1.7, negende lid, van 
het Reglement. Daartoe overweegt het College als volgt. Verweerder 
heeft onvoldoende weersproken dat de vader van appellante tijdig, 
in augustus 2015, meerdere malen heeft getracht de machtiging 
digitaal te bevestigen via Studielink, maar dat dit niet mogelijk was 

wegens problemen met Studielink. Verweerder heeft niet onderkend 
dat nu hij voor een systeem van herinschrijving via Studielink heeft 
gekozen, de problemen met Studielink in beginsel niet op appellante 
kunnen worden afgewenteld maar voor rekening van verweerder 
zijn. Verweerder heeft verder onvoldoende weersproken dat 
appellante tijdig, in de week van 24 augustus 2015, meerdere malen 

heeft getracht telefonisch contact met de hogeschool op te nemen, 
maar dat zij hierop geen respons ontving. Vervolgens is appellante 

op 1 september 2015 direct bij de balie langsgeweest. Ten onrechte 
is verweerder daaraan zowel in de beslissing van 3 september 2015 
als in die van 16 september 2015 als in de bestreden beslissing, 
voorbijgegaan. Voorts blijkt, anders dan in het advies van de 
geschillencommissie is aangegeven, van geen enkele 

belangenafweging. Niet bestreden is dat appellante zich vóór 1 
september 2015 heeft gemeld om zich opnieuw in te schrijven en 
dat louter de vereiste bevestiging van de machtiging ontbreekt. Nu 
de WHW tussentijdse inschrijving op zichzelf niet uitsluit, hetgeen 
verweerder overigens ook bij herinschrijvingen wel doet, van enig 
belang bij verweerder om onverkort vast te houden aan de eis dat 
de machtiging vóór 1 september 2015 moet zijn bevestigd, niet is 

gebleken, en de gevolgen voor appellante zeer groot zijn, had 
verweerder, nu appellante zich al op 1 september 2015 meldde, tot 
inschrijving moeten overgaan. De bestreden beslissing dient te 
worden vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Het betoog slaagt. 
[…] 

2.5 Aangezien verweerder, gelet op het hiervoor overwogene niet 
anders kan beslissen dan appellante in te schrijven per 1 september 
2015, zal het College, onder toepassing van artikel 8:72, derde lid, 
aanhef en onder b, van de Awb, de beslissing van 3 september 2015 
herroepen, bepalen dat verweerder appellante inschrijft per 1 
september 2015 onder de voorwaarde dat de machtiging alsnog 
wordt bevestigd, en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 

van de vernietigde beslissing.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
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en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 3 september 2015, welke is gehandhaafd bij beslissing van 

16 september 2015, heeft het Studenten Service Center van de Directie Dienst Administratie 
Informatievoorziening en Control kennelijk namens verweerder appellante meegedeeld dat zij met 
terugwerkende kracht op 31 augustus 2015 is uitgeschreven voor de opleiding Culturele en 
Maatschappelijke Vorming.  
 
 Bij beslissing van 7 december 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante 

gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend, waarop namens appellante is gereageerd. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 8 januari 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. M.C. van Meppelen Scheppink, advocaat te Rotterdam, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. E.E.M. Suikerbuik en S.F. Biekram, beiden werkzaam bij de Hogeschool 
Rotterdam, zijn verschenen.  
 
2.   Overwegingen 

 
2.1 Ingevolge artikel 7.32, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) dient ieder die wenst gebruik te maken van onderwijsvoorzieningen, 
examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs aan een 
instelling, zich door het instellingsbestuur als student te laten inschrijven. 
 Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, wordt tot de inschrijving niet overgegaan dan nadat het 

bewijs is overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan.  
 Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student het collegegeld niet zelf 
voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de student schriftelijk is verklaard dat hij 
ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het collegegeld voldoet.  
 Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van de 
Hogeschool Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle 
toelatingsvoorwaarden voldaan zijn. 

 Ingevolge het negende lid, aanhef en onder a, c en f, gelden voor iedereen die in een 
studiejaar als student staat ingeschreven bij de Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het 
direct daarop volgende studiejaar voort wil zetten, de regels dat de student het verzoek tot 
herinschrijving via Studielink indient vóór 1 september 2015, dat de student het collegegeld betaalt 
middels de digitale machtiging in Studielink (door zichzelf, zijn ouders/verzorgers of een derde te 
bevestigen), en dat de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is 
betaald (direct of via een machtiging) vóór 1 september 2015. 

 
2.2 Verweerder heeft aan zijn beslissing van 7 december 2015 het volgende ten grondslag 

gelegd. Appellante heeft de betaling van het collegegeld voor het studiejaar 2015-2016 niet vóór 
1 september 2015 geregeld, nu de machtiging tot betaling niet voor die datum digitaal, via 
Studielink, is bevestigd. Appellante is veelvuldig gewaarschuwd dat haar inschrijving nog niet in 
orde was. Zij heeft niet tijdig, vóór 1 september 2015, bij de hogeschool gemeld dat zij technische 

problemen ondervond bij het digitaal bevestigen van de machtiging via Studielink. Zij had daartoe 
voldoende gelegenheid, nu zij contact via de email of chat had kunnen maken, of persoonlijk bij de 
balie van de hogeschool had kunnen langskomen. Ook had zij telefonisch een voicemailbericht 
kunnen inspreken. Appellante heeft de technische problemen eerst op 1 september 2015 bij de 
balie gemeld, hetgeen te laat is. Op het moment dat de inschrijving moest worden afgerond, 
speelden bij appellante geen bijzondere persoonlijke omstandigheden. Verder leidt de beslissing 
voor appellante niet tot onoverkomelijke problemen met betrekking tot de afronding van de 

opleiding. 
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2.3  Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte tot zijn beslissing is gekomen. Zij voert 

daartoe het volgende aan. Dat zij de machtiging niet kon bevestigen, is niet aan haar te wijten. 
Haar vader heeft in augustus 2015 een aantal keren getracht via de links in de e-mails vanuit 
Studielink de digitale machtiging te bevestigen. Dit is niet gelukt, ook niet met de hulp van een 
ICT-medewerker van het kantoor van haar vader. Zij heeft tijdig geprobeerd contact met de 
hogeschool op te nemen. Zij heeft in de week van 24 augustus 2015 meerdere malen getracht de 
hogeschool telefonisch te bereiken om te vragen naar een oplossing. Zij kreeg steeds een 
antwoordtape met de boodschap dat de wachtrij te lang was, waarop de verbinding werd 

verbroken. Zij kreeg niet de mogelijkheid een voicemail in te spreken. Zij dacht dat de hogeschool 
in de vakantieperiode gesloten was en op de eerste schooldag, te weten op 1 september 2015, 
weer open zou gaan, en is daarom pas die dag bij de balie langsgegaan. Toen bleek echter dat zij 
te laat was en dat het bevestigen van de machtiging niet meer mogelijk was. De gevolgen van de 
beslissing zijn voor haar onevenredig groot. Het leidt tot een onacceptabele studievertraging en 
heeft financiële gevolgen. 

 
2.3.1 Het College is van oordeel dat verweerder in dit geval niet onverkort heeft mogen 
vasthouden aan artikel 1.7, negende lid, van het Reglement. Daartoe overweegt het College als 
volgt. Verweerder heeft onvoldoende weersproken dat de vader van appellante tijdig, in augustus 

2015, meerdere malen heeft getracht de machtiging digitaal te bevestigen via Studielink, maar dat 
dit niet mogelijk was wegens problemen met Studielink. Verweerder heeft niet onderkend dat nu 
hij voor een systeem van herinschrijving via Studielink heeft gekozen, de problemen met Studielink 

in beginsel niet op appellante kunnen worden afgewenteld maar voor rekening van verweerder zijn. 
Verweerder heeft verder onvoldoende weersproken dat appellante tijdig, in de week van 24 
augustus 2015, meerdere malen heeft getracht telefonisch contact met de hogeschool op te 
nemen, maar dat zij hierop geen respons ontving. Vervolgens is appellante op 1 september 2015 
direct bij de balie langsgeweest. Ten onrechte is verweerder daaraan zowel in de beslissing van 
3 september 2015 als in die van 16 september 2015 als in de bestreden beslissing, voorbijgegaan. 
Voorts blijkt, anders dan in het advies van de geschillencommissie is aangegeven, van geen enkele 

belangenafweging. Niet bestreden is dat appellante zich vóór 1 september 2015 heeft gemeld om 
zich opnieuw in te schrijven en dat louter de vereiste bevestiging van de machtiging ontbreekt. 
Nu de WHW tussentijdse inschrijving op zichzelf niet uitsluit, hetgeen verweerder overigens ook bij 
herinschrijvingen wel doet, van enig belang bij verweerder om onverkort vast te houden aan de eis 
dat de machtiging vóór 1 september 2015 moet zijn bevestigd, niet is gebleken, en de gevolgen 
voor appellante zeer groot zijn, had verweerder, nu appellante zich al op 1 september 2015 

meldde, tot inschrijving moeten overgaan. De bestreden beslissing dient te worden vernietigd 
wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). 
 Het betoog slaagt. 
 
2.4 Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 7 december 2015 dient te worden 
vernietigd.  
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2.5 Aangezien verweerder, gelet op het hiervoor overwogene niet anders kan beslissen dan 

appellante in te schrijven per 1 september 2015, zal het College, onder toepassing van artikel 
8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb, de beslissing van 3 september 2015 herroepen, 
bepalen dat verweerder appellante inschrijft per 1 september 2015 onder de voorwaarde dat de 
machtiging alsnog wordt bevestigd, en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de 
vernietigde beslissing.  
 
2.6 Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 7 december 2015; 

 III. herroept de beslissingen van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 3 september 2015 en 16 september 2015; 
 IV. bepaalt dat appellante wordt ingeschreven per 1 september 2015, onder de  

  voorwaarde dat de machtiging alsnog wordt bevestigd; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 7 
  december 2015; 
 VI. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam tot vergoeding 
  van bij appellante in verband met de behandeling van het bezwaar en het beroep 
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.984,00 (zegge:   
  negentienhonderdvierentachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam het door  
  appellante betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/305 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Rotterdam  

Trefwoorden : aangemeld 
belang 
belangenafweging 
betalingsgegevens 
bevestigen 

buiten toepassing laten 
collegegeld 
collegegeldvereiste 
digitale machtiging 
hardheidsclausule 

herinschrijver 
herinschrijving 

inschrijving 
inschrijvingsverzoek 
kenbaar 
onevenredig 
postadres 
Studielink 
studievertraging 

toelatingsvoorwaarden 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.33 
artikel 7.37 
Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool Rotterdam: 
artikel 1.7  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft 
regels van procedurele aard te stellen. Aan die vaststelling dient 
echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag te 
liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die 
afweging wel kenbaar te maken en behoort verweerder te motiveren 

waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan 
bij de vraag of het Reglement op dit punt geen aanpassing behoeft. 
Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet heeft 
plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het 
Reglement geen hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit 
de behandeling van de zaken door het College gebleken dat wel in 

een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten 
toepassing laat. Het College merkt op dat de door verweerder 
genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden van het niet 
voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het 

vaststellen van het Reglement waren te voorzien. Het is het College 
voorts gebleken dat verweerder het feit dat een student als gevolg 

van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving 
studievertraging oploopt niet van betekenis acht voor het buiten 
toepassing laten van het Reglement, omdat die studievertraging 
inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat 
verweerder als uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging 
van herinschrijvers zo enigszins mogelijk behoort te worden 
vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder 

maatregelen heeft getroffen om studenten te wijzen op de 
onvoltooide herinschrijving acht het College die maatregelen 
onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van 
bewijs van die maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College 
vast dat verweerder geen gebruik heeft gemaakt van het zenden 
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van de mogelijkheid een brief naar het postadres van de betrokken 

studenten te zenden. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 
10 en 17 maart 2016 ook komen vast te staan dat verweerder een 
afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de 
instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot 
inschrijving over te gaan. Ook uit de door verweerder getroffen 
voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het 
onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht 

bezien is het College van oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 
1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 
name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de 
bankgegevens / de digitale machtiging niet hebben afgerond en zich 
in de eerste weken van september tot verweerder hebben gewend, 
verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen.  

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 2 september 2015 is het verzoek van appellant tot inschrijving voor het 
studiejaar 2015-2016 van de bacheloropleiding Small Business en Retail Management afgewezen.  

 
 Bij beslissing van 9 november 2015 heeft verweerder het door appellant gemaakte bezwaar 
ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. J.H. Trimpe en C.C. Serberie, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur 
vast te stellen regels van procedurele aard. 
Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, staat de inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 

2 van dit hoofdstuk gestelde eisen. 
Ingevolge het tweede lid wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 

dat het verschuldigde collegegeld is voldaan. 
Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student of extraneus het collegegeld, het 
examengeld of het cursusgeld niet zelf voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de 
student of extraneus schriftelijk is verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring 

vermelde derde namens hem het collegegeld, het examengeld of het cursusgeld voldoet. 
  
Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle toelatingsvoorwaarden 
zijn voldaan.  
Ingevolge het negende lid gelden de volgende regels voor iedereen die in een studiejaar als student 
staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende 

studiejaar wil voortzetten: 
a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink. Het verzoek tot herinschrijving 
moet vóór 1 september 2015 via Studielink zijn ingediend. 
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b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld. 

c. de student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, 
zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of 
een bewijs van betaald collegegeld.  
[....] 
f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald (direct of 
via een machtiging) of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger 
onderwijs is overgelegd en waarbij betaling van collegegeld vóór 1 september 2015 in orde moet 

zijn. 
[....] 
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 
inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellant niet vóór 
1 september 2015 aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellant heeft weliswaar zich via 

Studielink aangemeld en zijn betalingsgegevens ingevoerd, maar heeft daarbij noch daarna de 
digitale machtiging voor betaling van het collegegeld vóór 1 september 2015 bevestigd.  
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte die afwijzing heeft gehandhaafd.  

  
2.3.1. Bij het College is een aantal zaken over het niet tijdig inschrijven wegens het niet tijdig 
bevestigen van de digitale machtiging aanhangig waarin, evenals in deze zaak, wordt betoogd dat 

de gevolgen van een uitsluiting voor een heel jaar onevenredig zijn. Het College heeft enige zaken 
op de zitting van 10 en 17 maart 2016 behandeld en aan partijen meegedeeld dat het College na 
behandeling van die zaken uitspraak zal doen. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft regels van procedurele aard 
te stellen. Aan die vaststelling dient echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag 
te liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die afweging wel kenbaar te maken en 

behoort verweerder te motiveren waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan bij de vraag of het Reglement 
op dit punt geen aanpassing behoeft. Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet 
heeft plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het Reglement geen 
hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit de behandeling van de zaken door het College 
gebleken dat wel in een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten toepassing laat. 

Het College merkt op dat de door verweerder genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden 
van het niet voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het vaststellen van het 
Reglement waren te voorzien. Het is het College voorts gebleken dat verweerder het feit dat een 
student als gevolg van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving studievertraging oploopt 
niet van betekenis acht voor het buiten toepassing laten van het Reglement, omdat die 
studievertraging inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat verweerder als 
uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging van herinschrijvers zo enigszins mogelijk 

behoort te worden vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder maatregelen heeft 
getroffen om studenten te wijzen op de onvoltooide herinschrijving acht het College die 
maatregelen onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van bewijs van die 
maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College vast dat verweerder geen gebruik heeft 
gemaakt van het zenden van de mogelijkheid een brief naar het postadres van de betrokken 
studenten te zenden. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 10 en 17 maart 2016 ook 
komen vast te staan dat verweerder een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang 

van de instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot inschrijving over te gaan. 
Ook uit de door verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang 

van het onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht bezien is het College van 
oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, 
maar dan met name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens / de 
digitale machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste weken van september tot verweerder 

hebben gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De 
bestreden beslissing dient te worden vernietigd. Het College zal zelf in de zaak voorzien door de 
beslissing waarbij het verzoek tot herinschrijving is afgewezen te herroepen en te bepalen dat 
appellant per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat appellant het 

collegegeld alsnog betaalt. Het College zal voorts bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 
van de vernietigde beslissing.  
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2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 9 november 2015, kenmerk:BKG-S-001824; 
 III. herroept de beslissing van de Directie Dienst Administratie, Informatievoorziening 
  en Control, Studenten Service Center van  
  2 september 2015, kenmerk: 1021b/HER-UIT-NB; 

 IV. bepaalt dat appellant per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de  
  voorwaarde dat hij het collegegeld alsnog betaalt; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 
 VI. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam tot vergoeding 

  aan appellant van bij hem in verband met de behandeling van het beroep  
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan  
  appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2015/307 en  
  CBHO 2015/308 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellanten en CBE Hogeschool Leiden 

Trefwoorden : beoordeling 
Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case Report 
Beoordelingsregeling Minoren 2014-1015 

communicatiekanalen 
criteria 
discrepanties 
examencommissie 
examinator 
formele rechtskracht 

gebreken 

gebrekkige motivering 
herziening 
herzieningsverzoek 
intercollegiale beoordeling 
kennen en kunnen 
minnelijke schikking 
nieuwe beslissing 

objectieve herbeoordeling 
onderbouwing 
onevenredig nadeel 
poging tot een minnelijke schikking 
procedure bij de examencommissie 
rechtsgevolgen 

schikkingsprocedure 
schriftelijk 

schriftelijke onderbouwing 
vernietiging 
voorgeschiedenis 
voorschriften van procedurele aard 

Artikelen : WHW: artikel 7.62,  

artikel 7.66artikel 7.66,  
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 
artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a 
UWHW 2008:  
OER: artikel 5.6 
Studentenstatuut: artikel 8.6 
artikel 8.19 

artikel 8.21  
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Anders dan appellanten betogen, kon verweerder, gelet op de 
lange voorgeschiedenis die deze procedure kent, op grond van 

artikel 8.19, vijfde lid, van het Studentenstatuut een poging tot 

minnelijke schikking achterwege laten. Het College acht die 
bepaling, waarvoor een grondslag in artikel 7.62, eerste lid, aanhef 
en onder f, van de WHW is te vinden, niet in strijd met doel en 
strekking van de schikkingsprocedure en derhalve evenmin met 
artikel 7.61 van de WHW. Daarbij merkt het College nog op dat het 
in casu gaat om een nieuw administratief beroep na een eerdere 
beslissing van verweerder en dan ligt een schikkingsprocedure ook 

niet voor de hand. Dat ook in die eerdere procedure aan artikel 
8.19, vijfde lid, van het Studentenstatuut toepassing is gegeven 
doet daaraan niet af. Het betoog faalt. 
2.4.2. Zoals het College eerder in zijn uitspraak van 
31 oktober 2014 in zaak nr. 2014/117 heeft overwogen, is er voor 
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een procedure bij de examencommissie voorafgaand aan het 

instellen van administratief beroep bij verweerder geen plaats. De 
thans voorliggende beroepen hebben het College alleen maar in dat 
gegeven oordeel gesterkt. Door die tussenprocedure ontstaat 
onduidelijkheid wie de wederpartij van appellanten is in de 
procedure bij verweerder en bij het College. Het College stelt vast 
dat appellanten bij verweerder niet in beroep zijn gekomen tegen de 
door de examinator vastgestelde beoordeling en het daarbij 

behorende cijfer. Wel hebben zij zich eerst tot de examinator 
gewend die hen uiteindelijk verwezen heeft naar de 
examencommissie. De eerste beslissing van verweerder betrof de 
beslissing van de examencommissie op het bij de examencommissie 
ingediende herzieningsverzoek. Anders dan de examencommissie 
meent, was de examencommissie wel gehouden na ontvangst van 

de door de examinator alsnog gegeven schriftelijke onderbouwing 
een nieuwe beslissing op dat herzieningsverzoek te geven. De 
opdracht van verweerder aan examinator impliceerde een 
vernietiging van de beslissing van de examencommissie op dit 

onderdeel van het herzieningsverzoek van appellanten, omdat aan 
de beslissing van de examinator een gebrek kleefde wat de 
examencommissie niet had onderkend. Het is het College opgevallen 

dat artikel 8.21 van het Studentenstatuut ten onrechte ervan uitgaat 
dat de examinator bij een beroep tegen de beslissing van de 
examinator geen partij is en dat alleen de examencommissie als 
zodanig kan optreden. Aangezien de examencommissie een gegeven 
cijfer en het daarmee samenhangende beoordeling niet kan 
wijzigen, terwijl een student daartegen wel beroep bij verweerder 
kan instellen, is dit onjuist. Aangezien verweerder toepassing heeft 

gegeven aan de herzieningsprocedure welke het College niet in 
overeenstemming acht met artikel 7.61 van de WHW, moet de 
beslissing van verweerder van 23 oktober 2015 reeds daarom 
worden vernietigd. Het betoog slaagt. 
2.4.3. Het College ziet evenwel aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Awb te bepalen 

dat de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing in stand blijven. 
Daartoe wordt als volgt overwogen. Het College stelt vast dat bij de 
behandeling van het eerdere administratief beroep de examinator op 
de zitting aanwezig is geweest en daar ook het woord heeft gevoerd. 
Voorts stelt het College vast dat de examinator in de alsnog 
gegeven schriftelijke onderbouwing geen aanleiding heeft gezien het 
gegeven cijfer te wijzigen.  

Ingevolge artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb kan 
geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld tegen 
besluiten, inhoudende een beoordeling van het kennen en kunnen 
van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op 
enigerlei wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van 
opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering 
of toetsing. Deze bepaling, die ingevolge artikel 7.66, tweede lid, 

van de WHW op deze procedure van overeenkomstige toepassing is, 
laat het College geen ruimte voor een inhoudelijke beoordeling van 

de waardering die aan de door appellanten gemaakte Case report is 
toegekend.  
Hetgeen appellanten hebben aangevoerd over de ontvangen 
feedback en de beoordeling van het Case report biedt geen grond 

voor het oordeel dat verweerder niet heeft onderkend dat de 
examinatoren bij de beoordeling van de herkansing van het Case 
report, en vervolgens de examencommissie in haar beoordeling van 
de bezwaren van appellanten, in strijd met het recht hebben 
gehandeld. Hierbij is van belang dat de herkansing door drie 
examinatoren afzonderlijk is beoordeeld en zij allen de 
Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case Report hebben ingevuld 

waarbij twintig criteria zijn gehanteerd en waarbij de beoordelingen 
in grote mate overeenkomen in die zin dat alle beoordelingen tussen 
de 4 en de 5 lagen. Voorts is het Case report naar aanleiding van de 
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uitspraak van verweerder van 9 juli 2015 door de examinator 

voorzien van schriftelijk commentaar. Verweerder heeft in de kritiek 
van appellanten, voor zover deze bij het College aan de orde kan 
komen, geen aanleiding hoeven te zien de bij verweerder 
voorliggende beslissing te vernietigen. Die beslissing is deugdelijk 
gemotiveerd. Gelet hierop ziet het College geen grond voor het 
oordeel dat in strijd met artikel 5.6, eerste lid, van de OER is 
gehandeld. 

2.5. De conclusie is dat de beroepen gegrond zijn en dat de 
beslissing van verweerder van 23 oktober 2015 dient te worden 
vernietigd. Het College zal evenwel bepalen dat de rechtsgevolgen 
ervan geheel in stand blijven. Dit betekent dat de gegeven cijfers 
voor het Case report ongewijzigd blijven.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellanten, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Leiden, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 15 juli 2015 heeft de examencommissie Zorg het verzoek van appellanten 
tot herziening van de door de examinator verrichte beoordeling van de door appellanten gemaakte 
Case report van de Minor WK 3D, afgewezen.  
 

 Bij beslissing van 23 oktober 2015 heeft verweerder het door appellanten daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing hebben appellanten beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 april 2016, waar A.T.H. Bavelaar, 
bijgestaan door zijn vader mr. H. Bavelaar, die ook optrad als gemachtigde van A.B. Schoon, en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. drs. F.E. Mulder, voorzitter van verweerder, zijn 
verschenen. Namens de examencommissie zijn drs. J. van der Veen, voorzitter van de 

examencommissie, en B.P. Jurien, minor-leider, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, 

inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is 
geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van 

opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze bepalingen 
staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van verweerder een 
oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als zodanig van 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat, wat betreft de aan de 

beslissing van 23 oktober 2015 ten grondslag liggende beslissing van het CBE, de bestuursrechter 
slechts kan onderzoeken of het CBE zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat aan 
voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de Awb, de WHW of enig andere wet in 
formele zin zijn gesteld, is voldaan. 
 
Ingevolge artikel 5.6, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding 
tot fysiotherapeut van de Hogeschool Leiden (hierna: de OER) vindt de beoordeling van een toets 

door een examinator plaats aan de hand van vastgestelde criteria die uiterlijk bij aanvang van de 
betreffende onderwijseenheid bekend zijn gemaakt aan de student of extraneus via de 
gebruikelijke communicatiekanalen van de opleiding, ELO (fysiowijzer). De beoordeling en de 
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onderbouwing aan de hand van de beschreven criteria voor de beoordeling worden door de 

examinator schriftelijk vastgelegd.  
 
Ingevolge artikel 8.6, tweede lid, van het Studentenstatuut van de Hogeschool Leiden kan een 
student die het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of van een examinator 
een herziening van deze beslissing aanvragen bij de examencommissie.  
Ingevolge artikel 8.19, eerste lid, zendt het college, alvorens het beroep in behandeling te nemen, 
het beroepschrift aan degene waartegen het beroep is gericht, met de verplichting om in overleg 

met betrokkene na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is.  
Ingevolge het tweede lid geschiedt de toezending als bedoeld in het eerste lid, in geval het beroep 
is gericht tegen een beslissing van de examinator, aan de examencommissie.  
Ingevolge het vijfde lid kan de voorzitter besluiten dat een poging tot minnelijke schikking 
achterwege zal worden gelaten, als naar zijn oordeel een dergelijke poging zinloos is dan wel tot 
een onevenredig nadeel voor de indiener zal leiden. In dat geval bepaalt de voorzitter een termijn 

waarbinnen het verweerschrift zal moeten worden ingediend.  
 
2.2.  Appellanten volgen de bacheloropleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Leiden. Zij 
hebben op 1 april 2015 bij de examencommissie een verzoek tot herziening van de beoordeling van 

het door hen ingeleverde Case report van de Minor WK 3D ingediend. Dit Case report is door de 
examinator met een onvoldoende beoordeeld.  
De examencommissie heeft het herzieningsverzoek afgewezen. De examencommissie heeft daarbij 

geoordeeld dat de beoordeling van de herkansing van 12 maart 2015 door de examinator in stand 
kon blijven. Bij beslissing van 9 juli 2015 heeft verweerder onder meer de examinator opgedragen 
de beoordeling van de herkansing van het Case report te voorzien van een schriftelijke 
onderbouwing. De examinator heeft het Case report voorzien van een schriftelijke onderbouwing. 
De examencommissie heeft op 15 juli 2015 met de toezending van de schriftelijke onderbouwing 
volstaan. Appellanten hebben opnieuw administratief beroep ingesteld bij verweerder.  
 

2.3. Verweerder heeft het beroep ongegrond verklaard. Verweerder heeft daarbij overwogen dat 
de examinator geen onjuiste invulling heeft gegeven aan de Beoordelingsregeling Minoren 2014-
1015 nu de feedback van de examinator niet alleen bestaat uit de opmerkingen die als commentaar 
bij het Case report zijn gemaakt, maar ook uit de beoordeling in de Beoordelingslijst 
Beroepsopdracht Case Report. Verweerder heeft voorts overwogen dat de examinator in de nadere 
motivering redelijk uitvoerig commentaar heeft gegeven op het Case report en dat hij daarmee, in 

combinatie met de Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case Report, heeft voldaan aan het bepaalde 
in artikel 5.6, eerste lid, van de OER. Volgens verweerder heeft er een objectieve herbeoordeling 
plaatsgevonden nu de herkansing door drie examinatoren afzonderlijk is beoordeeld en zij allen de 
Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case Report hebben ingevuld waarbij twintig criteria zijn 
gehanteerd. Voorts komen de beoordelingen van de drie examinatoren in grote mate met elkaar 
overeen. Zij hebben de herkansing beoordeeld met een 4,9, een 4,7 en een 4,3.  
 

2.4.  Appellanten betogen dat de procedure die uiteindelijk heeft geleid tot de beslissing van 
verweerder van 23 oktober 2015 gebreken kent. Zij voeren daartoe aan dat ten onrechte geen 
poging tot een minnelijke schikking is gedaan. Voorts voeren zij aan dat verweerder ten onrechte 
de examencommissie als verweerder heeft opgeroepen, terwijl dit volgens hen de examinator moet 
zijn.  
 Appellanten betogen voorts dat de beslissing van verweerder een gebrekkige motivering 
kent en op basis van onjuiste uitgangspunten tot stand is gekomen. Zij voeren daartoe het 

volgende aan. Volgens appellanten heeft verweerder in de eerdere beslissing van 9 juli 2015 
geoordeeld dat de examinator ten onrechte alleen de Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case 

Report heeft ingevuld. Omdat deze beslissing formele rechtskracht heeft gekregen, staat vast dat 
het Case report aan de hand van de schriftelijke feedback moet worden aangepast en dat de 
examinator zijn beoordeling daarop dient af te stemmen. Nu de Beoordelingslijst Beroepsopdracht 
Case Report niet mag worden meegerekend bij de beoordeling is volgens appelanten niet voldaan 

aan het bepaalde in artikel 5.6, eerste lid, van de OER. Verweerder heeft dit niet onderkend. Voorts 
komt volgens appellanten geen waarde te aan de beoordelingen van de andere examinatoren nu 
verweerder in de eerdere beslissing geen betekenis aan die beoordelingen heeft toegekend. 
Appellanten wijzen ook hier erop dat die beslissing formele rechtskracht heeft gekregen. Bovendien 
vertonen die beoordelingen veel discrepanties, zodat daaraan niet de waarde kan worden gehecht 
die verweerder voor ogen heeft. De intercollegiale beoordeling van de examinatoren houdt geen 
rekening met de lange voorgeschiedenis van de totstandkoming het Case report. Bovendien 

ontbreekt bij de intercollegiale beoordeling een nadere motivering, aldus appellanten.  
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2.4.1. Anders dan appellanten betogen, kon verweerder, gelet op de lange voorgeschiedenis die 

deze procedure kent, op grond van artikel 8.19, vijfde lid, van het Studentenstatuut een poging tot 
minnelijke schikking achterwege laten. Het College acht die bepaling, waarvoor een grondslag in 
artikel 7.62, eerste lid, aanhef en onder f, van de WHW is te vinden, niet in strijd met doel en 
strekking van de schikkingsprocedure en derhalve evenmin met artikel 7.61 van de WHW. Daarbij 
merkt het College nog op dat het in casu gaat om een nieuw administratief beroep na een eerdere 
beslissing van verweerder en dan ligt een schikkingsprocedure ook niet voor de hand. Dat ook in 
die eerdere procedure aan artikel 8.19, vijfde lid, van het Studentenstatuut toepassing is gegeven 

doet daaraan niet af. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4.2. Zoals het College eerder in zijn uitspraak van 31 oktober 2014 in zaak nr. 2014/117 heeft 
overwogen, is er voor een procedure bij de examencommissie voorafgaand aan het instellen van 
administratief beroep bij verweerder geen plaats. De thans voorliggende beroepen hebben het 

College alleen maar in dat gegeven oordeel gesterkt. Door die tussenprocedure ontstaat 
onduidelijkheid wie de wederpartij van appellanten is in de procedure bij verweerder en bij het 
College. Het College stelt vast dat appellanten bij verweerder niet in beroep zijn gekomen tegen de 
door de examinator vastgestelde beoordeling en het daarbij behorende cijfer. Wel hebben zij zich 

eerst tot de examinator gewend die hen uiteindelijk verwezen heeft naar de examencommissie. De 
eerste beslissing van verweerder betrof de beslissing van de examencommissie op het bij de 
examencommissie ingediende herzieningsverzoek. Anders dan de examencommissie meent, was de 

examencommissie wel gehouden na ontvangst van de door de examinator alsnog gegeven 
schriftelijke onderbouwing een nieuwe beslissing op dat herzieningsverzoek te geven. De opdracht 
van verweerder aan examinator impliceerde een vernietiging van de beslissing van de 
examencommissie op dit onderdeel van het herzieningsverzoek van appellanten, omdat aan de 
beslissing van de examinator een gebrek kleefde wat de examencommissie niet had onderkend. 
Het is het College opgevallen dat artikel 8.21 van het Studentenstatuut ten onrechte ervan uitgaat 
dat de examinator bij een beroep tegen de beslissing van de examinator geen partij is en dat alleen 

de examencommissie als zodanig kan optreden. Aangezien de examencommissie een gegeven 
cijfer en het daarmee samenhangende beoordeling niet kan wijzigen, terwijl een student daartegen 
wel beroep bij verweerder kan instellen, is dit onjuist. Aangezien verweerder toepassing heeft 
gegeven aan de herzieningsprocedure welke het College niet in overeenstemming acht met artikel 
7.61 van de WHW, moet de beslissing van verweerder van 23 oktober 2015 reeds daarom worden 
vernietigd.  

 Het betoog slaagt. 
 
2.4.3. Het College ziet evenwel aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef 
en onder a, van de Awb te bepalen dat de rechtsgevolgen van de vernietigde beslissing in stand 
blijven. Daartoe wordt als volgt overwogen. Het College stelt vast dat bij de behandeling van het 
eerdere administratief beroep de examinator op de zitting aanwezig is geweest en daar ook het 
woord heeft gevoerd. Voorts stelt het College vast dat de examinator in de alsnog gegeven 

schriftelijke onderbouwing geen aanleiding heeft gezien het gegeven cijfer te wijzigen.  
Ingevolge artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb kan geen beroep bij de 
bestuursrechter worden ingesteld tegen besluiten, inhoudende een beoordeling van het kennen en 
kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei wijze is getoetst, 
dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die 
examinering of toetsing. Deze bepaling, die ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW op 
deze procedure van overeenkomstige toepassing is, laat het College geen ruimte voor een 

inhoudelijke beoordeling van de waardering die aan de door appellanten gemaakte Case report is 
toegekend.  

Hetgeen appellanten hebben aangevoerd over de ontvangen feedback en de beoordeling van het 
Case report biedt geen grond voor het oordeel dat verweerder niet heeft onderkend dat de 
examinatoren bij de beoordeling van de herkansing van het Case report, en vervolgens de 
examencommissie in haar beoordeling van de bezwaren van appellanten, in strijd met het recht 

hebben gehandeld. Hierbij is van belang dat de herkansing door drie examinatoren afzonderlijk is 
beoordeeld en zij allen de Beoordelingslijst Beroepsopdracht Case Report hebben ingevuld waarbij 
twintig criteria zijn gehanteerd en waarbij de beoordelingen in grote mate overeenkomen in die zin 
dat alle beoordelingen tussen de 4 en de 5 lagen. Voorts is het Case report naar aanleiding van de 
uitspraak van verweerder van 9 juli 2015 door de examinator voorzien van schriftelijk commentaar. 
Verweerder heeft in de kritiek van appellanten, voor zover deze bij het College aan de orde kan 
komen, geen aanleiding hoeven te zien de bij verweerder voorliggende beslissing te vernietigen. 

Die beslissing is deugdelijk gemotiveerd. Gelet hierop ziet het College geen grond voor het oordeel 
dat in strijd met artikel 5.6, eerste lid, van de OER is gehandeld. 
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2.5. De conclusie is dat de beroepen gegrond zijn en dat de beslissing van verweerder van 23 

oktober 2015 dient te worden vernietigd. Het College zal evenwel bepalen dat de rechtsgevolgen 
ervan geheel in stand blijven. Dit betekent dat de gegeven cijfers voor het Case report ongewijzigd 
blijven.  
 
2.6. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart de beroepen gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool Leiden van 15 oktober 2015, kenmerk: Nr. CBE 15.45; 
 III. bepaalt dat de rechtsgevolgen van die beslissing geheel in stand blijven; 
 IV. gelast dat college van beroep voor de examens van de Hogeschool Leiden aan 

  appellanten het door hen betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/309 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 2 mei 2016 

Partijen : appellant en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : extra herkansing 
extra kans 
geldigheidsduur 
gemotiveerd 
herkansing 

persoonlijke omstandigheden 
reguliere studieduur 
schikking 
studieresultaten 
traineeship 

verlenging 
vergissing 

Artikelen : OER: artikel 16 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Hetgeen appellant aanvoert, leidt niet tot het oordeel dat 
verweerder ten onrechte de beslissing van de examencommissie 

heeft gehandhaafd. Het College acht daartoe van belang dat de 
examencommissie bij beslissing van 26 augustus 2014 het verzoek 
van appellant tot verlenging van de geldigheidsduur van zijn 
studieresultaten, waarvan niet in geschil is dat deze op 12 juni 2014 
is verlengd tot 1 september 2014, heeft afgewezen. Ongeacht de 
vraag of appellant daarna met verweerder een schikking heeft 
getroffen over een verlenging van de geldigheidsduur, was de 

geldigheidsduur van zijn studieresultaten ten tijde van zijn verzoek 
van 6 juli 2015 in ieder geval al verlopen. In het geval geen 
schikking is getroffen, eindigde de geldigheidsduur op 1 september 

2014. In het geval wel een schikking is getroffen, eindigde de 
geldigheidsduur op 1 april 2015. Derhalve kan een antwoord op die 
vraag in het midden worden gelaten. Gegeven de omstandigheid dat 
de geldigheidsduur was verlopen kon de examencommissie in 

redelijkheid het verzoek om het afleggen van een extra tentamen 
afwijzen nu appellant, ook met de extra herkansing, zijn bachelor 
niet had kunnen behalen. Het enkele feit dat appellant beroep heeft 
ingesteld tegen die afwijzing en dat partijen hebben onderhandeld 
over een schikking doet aan het voorgaande niet af, nu daarmee de 
geldigheidsduur niet is komen te herleven. Dat appellant, zoals hij 

zelf ter zitting nader heeft uiteengezet, door ingrijpende persoonlijke 
omstandigheden zijn studie niet binnen de reguliere studieduur 
heeft kunnen afronden en nu graag, mede in verband met een door 
hem geaccepteerd traineeship, zijn opleiding wil afronden maakt, 
hoe begrijpelijk ook, niet dat verweerder de afwijzing van het 
verzoek ten onrechte heeft gehandhaafd. 

Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam,  
 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 15 juli 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit der Economische 

Wetenschappen en Bedrijfskunde geweigerd appellant een extra kans te geven voor het tentamen 
Financial Accounting 3.1 in de bacheloropleiding Bedrijfskunde. 
 
 Bij beslissing van 10 december 2015 heeft verweerder het door appellant ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 april 2016, waar appellant, bijgestaan 
door mr. R.F. Bakker, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door drs. A.M. 
Donk zijn verschenen. Namens de Examencommissie is Prof. dr. J. Rouwendal verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 16, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 van de 

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit wordt twee 
maal per jaar de gelegenheid gegeven tot het afleggen van de tentamens van de opleiding.  
 Ingevolge het achtste lid kan de examencommissie in bijzonder gevallen toestaan dat wordt 

afgeweken van het aantal malen dat tentamens kunnen worden afgelegd.  
 
2.2. Appellant volgt sinds 2008 de opleiding Bedrijfskunde. Hij heeft aan alle verplichtingen 
voldaan om te kunnen afstuderen met uitzondering van het vak Financial Accounting 3.1. Op 12 
juni 2015 heeft appellant van de examencommissie de gelegenheid gekregen om het tentamen 
nogmaals af te leggen. Appellant is er niet in geslaagd dit op 1 juli 2015 afgelegde tentamen te 
behalen. Op 6 juli 2015 heeft hij daarom de examencommissie wederom verzocht een extra 

tentamen te mogen afleggen, hetgeen door de examencommissie is afgewezen. De 
examencommissie heeft daaraan ten grondslag gelegd dat de geldigheidsduur van de door 
appellant behaalde studieresultaten reeds op 1 april 2015 is verlopen. Weliswaar is aan appellant 
op 12 juni 2015 een extra tentamenkans gegeven, maar gelet op het vervallen van de 
geldigheidsduur is dat ten onrechte gebeurd, aldus de examencommissie.  
 

2.3. Verweerder heeft de beslissing van 15 juli 2015 in stand gelaten en daarbij bevestigd dat 
de geldigheidsduur van de door appellant behaalde studieresultaten op 1 april 2015 is verlopen. 
Hierdoor was verlenging van de geldigheidsduur niet meer mogelijk. Verweerder heeft daarbij 
overwogen dat achteraf is gebleken dat de examencommissie aan appellant ten onrechte op 12 juni 
2015 een extra tentamenkans heeft geboden en dat een eenmaal gemaakte vergissing niet 
herhaald behoeft te worden.  
 

2.4. Appellant betoogt dat de beslissing van verweerder onzorgvuldig is genomen en 
onvoldoende en onjuist is gemotiveerd. Hij voert daartoe aan dat hij niet begrijpt welk verband er 
bestaat tussen zijn verzoek om een extra herkansing en de geldigheidsduur van zijn voldoende 
studieresultaten. Voorts voert hij aan dat zijn studieresultaten niet per 1 april 2015 zijn komen te 
vervallen. Hij voert daartoe aan dat op zijn verzoek de examencommissie de geldigheidsduur van 
zijn studieresultaten een aantal keren heeft verlengd. Zo is in november 2012 een schikking 
getroffen met betrekking tot voortzetting van zijn studie. Verder heeft de examencommissie op 12 

september 2013 en op 12 juni 2014 de geldigheidsduur van de studieresultaten wederom verlengd 
tot 1 september 2014. Appellant voert voorts aan dat de examencommissie weliswaar op 26 

augustus 2014 een nieuw verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur heeft afgewezen, maar 
daartegen is beroep ingesteld en partijen hebben onderhandeld over een schikking. De 
examencommissie heeft hem weliswaar een schikkingsvoorstel gedaan, maar dit schikkingsvoorstel 
heeft hij niet aanvaard, zodat die procedure nog loopt. De examencommissie heeft vervolgens 

eenzijdig bepaald dat de geldigheidsduur van zijn studieresultaten wordt verlengd tot 1 april 2015, 
hetgeen niet is toegestaan, aldus appellant. Appellant heeft ter zitting van het College benadrukt 
dat het belangrijk voor hem is, gelet op zijn persoonlijke omstandigheden, dat hij zijn studie kan 
afronden.  
 
2.4.1. Hetgeen appellant aanvoert, leidt niet tot het oordeel dat verweerder ten onrechte de 
beslissing van de examencommissie heeft gehandhaafd. Het College acht daartoe van belang dat 

de examencommissie bij beslissing van 26 augustus 2014 het verzoek van appellant tot verlenging 
van de geldigheidsduur van zijn studieresultaten, waarvan niet in geschil is dat deze op 12 juni 
2014 is verlengd tot 1 september 2014, heeft afgewezen. Ongeacht de vraag of appellant daarna 
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met verweerder een schikking heeft getroffen over een verlenging van de geldigheidsduur, was de 

geldigheidsduur van zijn studieresultaten ten tijde van zijn verzoek van 6 juli 2015 in ieder geval al 
verlopen. In het geval geen schikking is getroffen, eindigde de geldigheidsduur op 1 september 
2014. In het geval wel een schikking is getroffen, eindigde de geldigheidsduur op 1 april 2015. 
Derhalve kan een antwoord op die vraag in het midden worden gelaten. Gegeven de omstandigheid 
dat de geldigheidsduur was verlopen kon de examencommissie in redelijkheid het verzoek om het 
afleggen van een extra tentamen afwijzen nu appellant, ook met de extra herkansing, zijn bachelor 
niet had kunnen behalen. Het enkele feit dat appellant beroep heeft ingesteld tegen die afwijzing 

en dat partijen hebben onderhandeld over een schikking doet aan het voorgaande niet af, nu 
daarmee de geldigheidsduur niet is komen te herleven. Dat appellant, zoals hij zelf ter zitting nader 
heeft uiteengezet, door ingrijpende persoonlijke omstandigheden zijn studie niet binnen de 
reguliere studieduur heeft kunnen afronden en nu graag, mede in verband met een door hem 
geaccepteerd traineeship, zijn opleiding wil afronden maakt, hoe begrijpelijk ook, niet dat 
verweerder de afwijzing van het verzoek ten onrechte heeft gehandhaafd. 

 Het betoog faalt. 
 
2.5.  Het beroep is ongegrond. 
 

2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/310 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 25 april 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland 

Trefwoorden : Ad-programma, 2 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
credits 
kwalitatieve norm 

kwantitatieve norm 
opleidingsinstellingen 
opleidingsspecifieke deel 
persoonlijke omstandigheden 
studentendecanaat 

studiebegeleider 
studienorm 

studiepunt 
studievoortgang 
tijdige melding 
verzoek om vrijstelling 
vrijstellingen 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008: artikel 2.1 

OER: artikel 13 
artikel 14 
artikel 17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Onbetwist is dat appellante geen enkel studiepunt aan de 

Hogeschool Inholland heeft behaald en als gevolg daarvan aan 
kwantitatieve norm, noch aan de kwalitatieve norm, als neergelegd 

in de OER, voldoet teneinde de afgifte van een bindend negatief 
studieadvies te voorkomen.  
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht 
geen aanleiding gezien de beslissing van 31 juli 2014 tot afgifte van 
een bindend negatief studieadvies te vernietigen. Verweerder heeft 

op goede gronden overwogen dat hij niet was gehouden om, in 
weerwil van het bepaalde in artikel 14 van de OER, de aan de 
Hogeschool Rotterdam behaalde studieresultaten bij zijn 
overwegingen te betrekken. Daarnaast valt niet in te zien dat 
verweerder het beroepschrift, gericht tegen de beslissing van 
31 juli 2014, had moeten opvatten als een verzoek om vrijstelling, 
zodat die resultaten wel mee konden wegen in de beoordeling. In 

het beroepschrift wordt geen enkele melding gemaakt van door 
appellante behaalde studieresultaten aan de Hogeschool Rotterdam.  
2.3.3. Wat de door appellante aangedragen persoonlijke 
omstandigheden betreft, heeft zij bij de Hogeschool Rotterdam 

melding gemaakt van zulke omstandigheden in het kader van de 
afgifte van een bindend negatief studieadvies door de Hogeschool 

Rotterdam. Vaststaat dat de domeindirecteur van Hogeschool 
Inholland van die omstandigheden niet op de hoogte was gebracht 
door appellante. Anders dan appellante betoogt, heeft verweerder 
terecht overwogen dat het op de weg van appellante lag om tijdig 
melding te maken van dergelijke omstandigheden bij de Hogeschool 
Inholland dan wel deze omstandigheden in elk geval ten tijde van 
het beroep gericht tegen de beslissing van 31 juli 2014 te 

preciseren. Het College volgt niet het standpunt van appellante dat 
verweerder zich tot de Hogeschool Rotterdam had moeten wenden 
voor nader onderzoek naar haar persoonlijke omstandigheden. Nu 
appellante heeft nagelaten melding te maken van haar persoonlijke 
omstandigheden en deze evenmin nader heeft gepreciseerd in haar 
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beroep gericht tegen de beslissing van 31 juli 2014, heeft 

verweerder op goede gronden geen aanleiding gezien de beslissing 
tot afgifte van een bindend negatief studieadvies te vernietigen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 31 juli 2014 heeft de directeur van het Domein Onderwijs, Leren en 
Levensbeschouwing (hierna: de domeindirecteur) appellante een bindend negatief studieadvies 
verstrekt voor de opleiding tot leraar Basisonderwijs. 
 

 Bij beslissing van 18 september 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 april 2016, waar appellante, 
vertegenwoordigd door mr. K. Celebi en verweerder, vertegenwoordigd door mr. F. Donner, 
vergezeld door G.A. Mallegrom, beiden werkzaam bij Hogeschool Inholland, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 

binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 

goede studievoortgang zijn gewaarborgd. 
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het uitvoeringsbesluit WHW 2008, zijn de persoonlijke 
omstandigheden bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de WHW uitsluitend: 

a. ziekte van betrokkene, 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
c. zwangerschap van betrokkene, 
d. bijzondere familieomstandigheden, 
(…). 
 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling Inholland 

Bacheloropleiding voor het studiejaar 2014-2015 (hierna: OER), wordt, indien de student aan het 
einde van het eerste jaar van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimum 
norm, zoals bedoeld in de leden 2 en 3, aan het studieadvies een afwijzing verbonden. De afwijzing 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  285 

vindt niet plaats indien persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17 zich daartegen 

verzetten. In het geval dat de persoonlijke omstandigheden er voor hebben gezorgd dat niet aan 
de kwantitatieve norm is voldaan, maar die er niet aan in de weg stonden aan de kwalitatieve norm 
te voldoen, of andersom, volgt altijd een afwijzing. 
 Ingevolge het tweede lid moet de student van de te behalen credits van de propedeutische 
fase of het eerste jaar van het Ad-programma ten minste 50 credits hebben behaald aan het eind 
van het eerste jaar van inschrijving. 
 Ingevolge het derde lid zijn in het opleidingsspecifieke deel van de OER eveneens de 

onderwijseenheden aangewezen die aan het eind van het eerste jaar van inschrijving met goed 
gevolg moeten zijn afgerond De kwalitatieve norm bedraagt minimaal vijf en maximaal tien credits 
aan onderwijseenheden.  
 Ingevolge het vierde lid geldt in geval van toegekende vrijstellingen voor toetsen van 
onderwijseenheden van de propedeutische fase of het eerste jaar van het Ad-programma als 
kwantitatieve norm 84% van het resterend aantal credits van de propedeutische fase of eerste jaar 

van het Ad-programma (naar boven afgerond op hele credits). 
 Ingevolge artikel 14, gelden na het overstappen naar een andere opleiding of Ad-
programma binnen die andere opleiding de regels ten aanzien van het studieadvies en bindend 
negatief studieadvies (BNSA) in de artikelen 12 en 13 opnieuw. Eventueel bruikbare prestaties van 

de oude opleiding kunnen alleen ingebracht worden door het aanvragen van vrijstellingen, zoals 
beschreven in artikel 32. 
 Ingevolge artikel 17, vierde lid, weegt de domeindirecteur, voordat hij over gaat tot een 

bindend negatief studieadvies de binnen de opleiding bekende persoonlijke omstandigheden. Hij 
vraagt in dat kader het studentendecanaat advies met betrekking tot de daar gemelde persoonlijke 
omstandigheden. Voorts raadpleegt hij de studiebegeleider over de studievoortgang en de relatie 
met de persoonlijke omstandigheden.  
 
2.2. Bij de beslissing van 18 september 2015 heeft verweerder de beslissing om appellante een 
bindend negatief studieadvies te verstrekken, gehandhaafd. Verweerder heeft in dat verband 

vastgesteld dat appellante geen enkel studiepunt heeft behaald en daarom niet aan de 
kwantitatieve en de kwalitatieve eis heeft voldaan. Appellante stond in het studiejaar 2013-2014 
ingeschreven voor twee opleidingen bij twee verschillende opleidingsinstellingen, te weten bij de 
Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Inholland. In dat verband heeft verweerder overwogen 
dat de bij de Hogeschool Rotterdam door appellante opgevoerde persoonlijke omstandigheden niet 
zijn gemeld bij Hogeschool Inholland en evenmin in de beroepsprocedure zijn voorzien van een 

onderbouwing. In zoverre heeft de domeindirecteur zich volgens verweerder terecht op het 
standpunt gesteld dat hij deze omstandigheden niet mee behoefde te wegen. Wat het standpunt 
van appellante betreft, dat de door haar bij de opleiding aan de Hogeschool Rotterdam behaalde 
studieresultaten hadden moeten worden meegenomen bij de afweging over de afgifte van het 
studieadvies, heeft verweerder overwogen dat appellante geen vrijstellingen heeft aangevraagd 
voor de door haar bij Hogeschool Rotterdam behaalde onderwijseenheden. Onder die 
omstandigheden heeft de domeindirecteur terecht geen rekening gehouden met de bij de 

Hogeschool Rotterdam behaalde studieresultaten. Voor zover het tegen de beslissing van 
31 juli 2014 ingestelde beroep al zou moeten worden aangemerkt als een verzoek om vrijstelling, 
zoals appellante betoogt, is zij hier niet bij gebaat, omdat zij op grond van artikel 13, vierde lid, 
van de OER in elk geval ook onderwijseenheden dient af te ronden aan de Hogeschool Inholland, 
aldus verweerder.  
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte als uitgangspunt heeft gehanteerd dat zij 

geen verzoek om vrijstelling heeft gedaan. Zij heeft immers gemotiveerd dat het beroepschrift 
tegen de beslissing inhoudende de afgifte van een bindend negatief studieadvies opgevat dient te 

worden als een verzoek om vrijstellingen. Bovendien heeft verweerder ten onrechte de voorwaarde 
gesteld dat onderwijseenheden aan de Hogeschool Inholland moeten worden afgerond om aan de 
studienorm te voldoen. Daarnaast heeft verweerder ten onrechte geen waarde gehecht aan de 
persoonlijke omstandigheden van appellante. Het is in dat verband niet van belang bij welke 

instelling deze omstandigheden zijn gemeld, aldus appellante. Ter zitting van het College heeft 
appellante toegelicht dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld door een nader onderzoek naar 
haar persoonlijke omstandigheden achterwege te laten. 
 
2.3.1. Onbetwist is dat appellante geen enkel studiepunt aan de Hogeschool Inholland heeft 
behaald en als gevolg daarvan aan kwantitatieve norm, noch aan de kwalitatieve norm, als 
neergelegd in de OER, voldoet teneinde de afgifte van een bindend negatief studieadvies te 

voorkomen.  
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2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht geen aanleiding gezien de 

beslissing van 31 juli 2014 tot afgifte van een bindend negatief studieadvies te vernietigen. 
Verweerder heeft op goede gronden overwogen dat hij niet was gehouden om, in weerwil van het 
bepaalde in artikel 14 van de OER, de aan de Hogeschool Rotterdam behaalde studieresultaten bij 
zijn overwegingen te betrekken. Daarnaast valt niet in te zien dat verweerder het beroepschrift, 
gericht tegen de beslissing van 31 juli 2014, had moeten opvatten als een verzoek om vrijstelling, 
zodat die resultaten wel mee konden wegen in de beoordeling. In het beroepschrift wordt geen 
enkele melding gemaakt van door appellante behaalde studieresultaten aan de Hogeschool 

Rotterdam.  
 
2.3.3. Wat de door appellante aangedragen persoonlijke omstandigheden betreft, heeft zij bij de 
Hogeschool Rotterdam melding gemaakt van zulke omstandigheden in het kader van de afgifte van 
een bindend negatief studieadvies door de Hogeschool Rotterdam. Vaststaat dat de 
domeindirecteur van Hogeschool Inholland van die omstandigheden niet op de hoogte was 

gebracht door appellante. Anders dan appellante betoogt, heeft verweerder terecht overwogen dat 
het op de weg van appellante lag om tijdig melding te maken van dergelijke omstandigheden bij de 
Hogeschool Inholland dan wel deze omstandigheden in elk geval ten tijde van het beroep gericht 
tegen de beslissing van 31 juli 2014 te preciseren. Het College volgt niet het standpunt van 

appellante dat verweerder zich tot de Hogeschool Rotterdam had moeten wenden voor nader 
onderzoek naar haar persoonlijke omstandigheden. Nu appellante heeft nagelaten melding te 
maken van haar persoonlijke omstandigheden en deze evenmin nader heeft gepreciseerd in haar 

beroep gericht tegen de beslissing van 31 juli 2014, heeft verweerder op goede gronden geen 
aanleiding gezien de beslissing tot afgifte van een bindend negatief studieadvies te vernietigen.  
 
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/311 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden 

Trefwoorden : beroepschrift 
betalingsonmacht 
griffierecht 
gronden 
kennelijk niet-ontvankelijk 

niet-ontvankelijk 
termijn 
vergoeding van kosten 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7.61 

Awb: artikel 6:5 
Artikel 6:6 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Nu appellant bij brief van 31 oktober 2015 beroep heeft 
ingesteld tegen een beslissing van een examencommissie, was het 
CBE krachtens artikel 7:61, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
WHW bevoegd om op dat beroep te beslissen.  
Appellant heeft in zijn brief van 31 oktober 2015 noch in zijn brief 

van 2 december 2015 toegelicht waarom de beslissing van de 
examencommissie van 21 september 2015 volgens hem onjuist is. 
Hij heeft derhalve niet binnen de hem daartoe gestelde termijn 
gronden van zijn beroep ingediend. Hetgeen in de brief van 
10 december 2015 staat, neemt niet weg dat appellant niet voor 
6 december 2015 gronden heeft ingediend. Het CBE heeft het 

beroep van appellant daarom terecht niet ontvankelijk verklaard. Er 
bestaat geen grond voor het oordeel dat de beslissing van 

15 december 2015 in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel of het 
motiveringsbeginsel is genomen. 
De betogen falen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 september 2015 heeft de examencommissie geneeskunde het verzoek 
van appellant om vergoeding van kosten die hij in verband met een administratief beroep heeft 

gemaakt, afgewezen.  
 

 Bij beslissing van 15 december 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. P.F.M. Gulickx, advocaat te Breda, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. 
D.H. Mandel, secretaris van het CBE, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Appellant vraagt vrijstelling van het griffierecht wegens betalingsonmacht. Dit verzoek 
wordt afgewezen, omdat het griffierecht is betaald en niet is gebleken dat appellant hiertoe niet in 
staat was. 
 
2.2 Bij brief van 31 oktober 2015 heeft appellant bij het CBE beroep ingesteld tegen de 
beslissing van de examencommissie van 21 september 2015. In de brief heeft appellant vermeld 
dat hij zich niet met die beslissing kan verenigen. Voorts heeft hij verzocht om een nadere termijn 

om de gronden van het beroep aan te vullen.  
 Bij brief van 26 november 2015 heeft de secretaris namens het CBE aan appellant 
medegedeeld dat in zijn beroepschrift de gronden van het beroep ontbreken, hem verzocht om 
uiterlijk 6 december 2014 het beroepschrift met gronden aan te vullen en hem medegedeeld dat, 
indien binnen de termijn geen bericht wordt ontvangen, kan worden besloten het beroepschrift 
niet-ontvankelijk te verklaren. 

 Bij brief van 2 december 2015 heeft appellant gesteld dat het CBE niet bevoegd is om zijn 
beroepschrift te behandelen en heeft hij het CBE verzocht om zijn beroepschrift door te zenden.  
 Bij brief van 10 december 2015 heeft de secretaris namens het CBE aan appellant 
medegedeeld dat het CBE op 3 december 2015 de gronden horende bij het beroep heeft 

ontvangen. Voorts is vermeld dat appellant in een later stadium over de status van zijn beroep zal 
worden geïnformeerd. 
 

2.3. Bij beslissing van 15 december 2015 heeft het CBE het door appellant ingestelde beroep 
kennelijk niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellant niet binnen de door het CBE gestelde termijn 
gronden van zijn beroep heeft ingediend.  
  
2.4. Appellant betoogt dat het CBE niet bevoegd was om op zijn beroep te beslissen. Voorts 
betoogt hij dat het CBE zijn beroep ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Daartoe voert 
hij aan dat het CBE in de brief van 10 december 2015 heeft vermeld dat hij gronden heeft 

ingediend en dat hij in zijn brief van 2 december 2015 gronden heeft vermeld. De beslissing van 15 
december 2015 is volgens appellant in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het 
motiveringsbeginsel genomen. 
 
2.5.  Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) is het college van beroep voor de examens bevoegd 

ten aanzien van beslissingen van de examencommissies. 
 
 Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht 
bevat het beroepschrift ten minste de gronden van het beroep. 
Ingevolge artikel 6:6 kan het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard, indien niet is voldaan aan 
artikel 6:5, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem 
daartoe gestelde termijn. 

 
2.6. Nu appellant bij brief van 31 oktober 2015 beroep heeft ingesteld tegen een beslissing van 
een examencommissie, was het CBE krachtens artikel 7:61, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
WHW bevoegd om op dat beroep te beslissen.  
 Appellant heeft in zijn brief van 31 oktober 2015 noch in zijn brief van 2 december 2015 
toegelicht waarom de beslissing van de examencommissie van 21 september 2015 volgens hem 
onjuist is. Hij heeft derhalve niet binnen de hem daartoe gestelde termijn gronden van zijn beroep 

ingediend. Hetgeen in de brief van 10 december 2015 staat, neemt niet weg dat appellant niet voor 
6 december 2015 gronden heeft ingediend. Het CBE heeft het beroep van appellant daarom terecht 

niet-ontvankelijk verklaard. Er bestaat geen grond voor het oordeel dat de beslissing van 15 
december 2015 in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel of het motiveringsbeginsel is genomen. 
 De betogen falen.  
 

2.7. Het beroep is ongegrond. 
 
2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/312 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellante en CBE De Haagse Hogeschool  

Trefwoorden : advies 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
hoofdfase 

melden 
persoonlijke omstandigheden 
propedeuse 
studentendecaan 
studieachterstand 

studiepunten 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Verweerder heeft ter zitting van het College toegelicht dat 
appellante nooit een voldoende voor het vak IGO heeft gekregen. 
Het College gaat er op grond van deze, niet door appellante 
weersproken, toelichting vanuit dat appellante 50 studiepunten van 

de propedeuse heeft behaald. 
Op 30 oktober 2015 heeft de studentendecaan een advies 
uitgebracht. Hierin heeft de decaan vermeld dat appellante op 
1 juli 2015, na een paniekaanval tijdens een tentamen op 
24 juni 2015, persoonlijke omstandigheden, bestaande uit onder 
meer de ziekte van haar moeder, heeft gemeld en dat hij haar 

meteen te kennen heeft gegeven dat hij haar op basis daarvan geen 
ondersteunend advies met betrekking tot een BNSA kan uitbrengen. 

Voorts heeft de decaan vermeld dat hij uit de door appellante 
overgelegde documenten over de bij haar na het BNSA 
gediagnosticeerde astigmatisme en ADD niet het effect van die 
aandoeningen op haar studie kan opmaken. De decaan heeft op 
grond van het voorgaande geconcludeerd dat hij het verzoek van 

appellante om uitstel van het BNSA niet positief kan ondersteunen. 
Naar het oordeel van het College heeft verweerder op grond van het 
voorgaande terecht het BNSA in stand gelaten. Hierbij neemt het 
College in aanmerking dat appellante geen gebruik heeft gemaakt 
van de gelegenheden die de studentendecaan heeft geboden om 
haar persoonlijke omstandigheden op 29 september en 27 oktober 
2015 te bespreken, volgens haar omdat zij daarvoor toen niet klaar 

was. Die keuze komt voor haar rekening. Voor zover appellante ter 
zitting van het College heeft beoogd te stellen dat het op grond van 
de enkele diagnose ADD evident is dat haar studieachterstand door 
die aandoening is veroorzaakt, volgt het College haar daarin niet. 

Daarbij merkt het College nog op dat appellante bij de 
examencommissie nimmer melding van die ADD heeft gemaakt, 

zodat de examencommissie daarmee geen rekening kon houden. 
Het betoog faalt.   

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van De Haagse Hogeschool, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Bij brief van 17 juli 2015 heeft de voorzitter van de examencommissie European Studies – 
English Stream appellante medegedeeld dat de examencommissie op 7 juli 2015 heeft besloten 
haar een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) te geven voor de driejarige opleiding 
European Studies. 
  
 Bij beslissing van 17 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld. Zij heeft op 20 januari 
2016 de gronden van het beroep ingediend. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. M.J. Zennipman, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 

J.J.A.W. Franssen, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is drs. L. van Midden, 
voorzitter van de examencommissie, verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 

omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 

 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 

ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 

staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Appellante is in het studiejaar 2009-2010 met de opleiding European Studies begonnen. 
Aan het eind van dat studiejaar had zij 21 van de vereiste 70 studiepunten behaald. Haar is toen 
wegens de ziekte van haar moeder geen BNSA gegeven. Aan het eind van het studiejaar 2010-
2011 had appellante 41 studiepunten behaald en is haar een BNSA gegeven. Appellante heeft het 
daartegen door haar ingestelde administratief beroep ingetrokken. 

 In het studiejaar 2013-2014 is appellante opnieuw met de opleiding European Studies 
begonnen. Aan het eind van dat studiejaar had zij 49 van de vereiste 50 studiepunten behaald, 
waarvan 41 door vrijstellingen op grond van in de studiejaren 2009-2010 en 2010-2011 behaalde 
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vakken. Haar is toen wegens de ziekte van haar moeder wederom geen BNSA gegeven.  

 De examencommissie heeft appellante aan het eind van het studiejaar 2014-2015 het 
BNSA gegeven omdat appellante slechts 50 van de voor de propedeuse vereiste 60 studiepunten 
heeft behaald. Voorts heeft zij 25 studiepunten van de hoofdfase behaald.  
 Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. Volgens verweerder is niet aannemelijk 
geworden dat een causaal verband tussen haar studieachterstand en de door haar aangevoerde 
persoonlijke omstandigheden bestaat en heeft de examencommissie voldoende met die 
omstandigheden rekening gehouden. 

 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert zij aan dat verweerder heeft miskend dat zij wegens persoonlijke omstandigheden, bestaande 
uit de bij haar geconstateerde medische problemen en de ziekte van haar moeder, haar 
propedeuse niet kon halen. Voorts heeft verweerder volgens haar miskend dat zij het vak IGO 
heeft behaald, zodat zij niet 50, maar 55 studiepunten van de propedeuse heeft. Volgens 

appellante is zij zeer gemotiveerd haar opleiding af te ronden, heeft zij hierbij groot belang en zou 
de hogeschool geen nadeel ondervinden indien zij hiertoe in de gelegenheid zou worden gesteld. 
 
2.3.1. Verweerder heeft ter zitting van het College toegelicht dat appellante nooit een voldoende 

voor het vak IGO heeft gekregen. Het College gaat er op grond van deze, niet door appellante 
weersproken, toelichting vanuit dat appellante 50 studiepunten van de propedeuse heeft behaald. 
  

 Op 30 oktober 2015 heeft de studentendecaan een advies uitgebracht. Hierin heeft de 
decaan vermeld dat appellante op 1 juli 2015, na een paniekaanval tijdens een tentamen op 
24 juni 2015, persoonlijke omstandigheden, bestaande uit onder meer de ziekte van haar moeder, 
heeft gemeld en dat hij haar meteen te kennen heeft gegeven dat hij haar op basis daarvan geen 
ondersteunend advies met betrekking tot een BNSA kan uitbrengen. Voorts heeft de decaan 
vermeld dat hij uit de door appellante overgelegde documenten over de bij haar na het BNSA 
gediagnosticeerde astigmatisme en ADD niet het effect van die aandoeningen op haar studie kan 

opmaken. De decaan heeft op grond van het voorgaande geconcludeerd dat hij het verzoek van 
appellante om uitstel van het BNSA niet positief kan ondersteunen. Naar het oordeel van het 
College heeft verweerder op grond van het voorgaande terecht het BNSA in stand gelaten. Hierbij 
neemt het College in aanmerking dat appellante geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheden 
die de studentendecaan heeft geboden om haar persoonlijke omstandigheden op 29 september en 
27 oktober 2015 te bespreken, volgens haar omdat zij daarvoor toen niet klaar was. Die keuze 

komt voor haar rekening. Voor zover appellante ter zitting van het College heeft beoogd te stellen 
dat het op grond van de enkele diagnose ADD evident is dat haar studieachterstand door die 
aandoening is veroorzaakt, volgt het College haar daarin niet. Daarbij merkt het College nog op dat  
appellante bij de examencommissie nimmer melding van die ADD heeft gemaakt, zodat de 
examencommissie daarmee geen rekening kon houden. 
 Het betoog faalt.   
 

2.4. Het beroep is ongegrond 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/314 tot en met 2015/330 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten – Hinloopen en Van Diepenbeek. 

Datum uitspraak : 23 juni 2016 

Partijen : appellanten en CBE Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : bacheloropleiding 
belangenafweging 
coschappen 
faciliteren 
inschrijven 

indeling onderwijsprogramma 
kwalitatieve toelatingseisen 
onderwijs- en examenregeling 
onderwijsprogramma 
ongelijkheid 

studiefinanciering 
studielening 

terugwerkende kracht 
voorwaardelijke inschrijving 
vrij bachelor-diploma 

Artikelen : WHW: artikel 7.30b 
OER: artikel 2.1 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Vast staat dat appellanten per 1 augustus 2015 niet beschikten 
over een graad bachelor in het wetenschappelijk onderwijs, zodat 
inschrijving per deze datum op grond van artikel 7.30b, eerste lid, 
onder a, van de WHW niet mogelijk is. 
Voorts mag verweerder zich op het standpunt stellen dat een 
student die de bacheloropleiding Geneeskunde CRU2006 volgt eerst 

kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van de graad bachelor 
in het wetenschappelijk onderwijs bezit als het opleidingsprogramma 

voor het behalen van deze graad succesvol is voltooid, inclusief de 
tot dit programma behorende coschappen. Voor inschrijving op 
grond van artikel 7.30b, eerste lid, onder b, van de WHW was dus 
evenmin plaats. 
Van ongelijke behandeling van gelijke gevallen is geen sprake, 

omdat de gevallen waarop een beroep wordt gedaan studenten 
betreffen die wél per 1 augustus 2015 het opleidingsprogramma 
voor het behalen van de bachelorgraad hadden voltooid. 
Bovendien is gesteld noch gebleken dat van de zijde van de 
universiteit bij de indeling van appellanten voor coschappen anders 
is gehandeld dan gebruikelijk is bij dergelijke indelingen. Dat 
appellanten het bachelorprogramma niet vóór 1 augustus 2015 

konden voltooien, is dus de consequentie van het volgen van de 
normale procedure bij de uitvoering van het studieprogramma. De 
universiteit was niet gehouden hiervan, zo dit praktisch al mogelijk 
was, af te wijken enkel om te voorkomen dat op de groep studenten 

waartoe appellanten behoren het bij de normaal gevolgde praktijk 
van toepassing zijnde wettelijke studiefinancieringsregime van 

toepassing zou zijn. 
Omdat de WHW voor de door appellanten beoogde inschrijving geen 
ruimte biedt, hoefde de examencommissie geen belangenafweging 
te maken. Verweerder heeft derhalve terecht de beslissing van de 
examencommissie in stand gelaten. 
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[namen], wonende te [woonplaats], appellanten, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van Universiteit Utrecht verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 4 september 2015 heeft de examencommissie Geneeskunde een verzoek 
van appellanten van 30 augustus 2015 om hen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 in 
te schrijven voor de masteropleiding Geneeskunde CRU2006 afgewezen. 

 
Bij beslissing van 3 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellanten ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing hebben appellanten beroep ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2016, waar appellanten, 
bijgestaan door mr. G. Gabrelian en mr. P.S. Folsche, advocaten te Utrecht, en verweerder, 

vertegenwoordigd door M.W. Batteljee LLB, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts zijn 
E. Kamerbeek, secretaris van de examencommissie, en dr. M. Bierhuizen, lid van het dagelijks 
bestuur van de examencommissie, verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Per 1 september 2015 geldt voor studenten die op of na die datum een nieuwe opleiding 
aanvangen de Wet studievoorschot hoger onderwijs. Deze studenten ontvangen niet langer 
studiefinanciering, maar komen in aanmerking voor een studielening. Studenten die vóór 
1 september 2015 met hun opleiding zijn aangevangen, behouden gedurende die opleiding recht op 

studiefinanciering. Een masteropleiding op een bepaald vakgebied geldt als een nieuwe opleiding 
ten opzichte van de voorafgaande bacheloropleiding. 
 Bij de geneeskundefaculteit van de Universiteit Utrecht kunnen studenten zich op een ander 
moment dan per 1 februari of 1 september inschrijven, namelijk elke maand. Teneinde het recht op 
studiefinanciering te behouden, hebben veel studenten die in het studiejaar 2012-2013 met de 
bacheloropleiding Geneeskunde CRU2006 zijn begonnen, daarbij soms gefaciliteerd door de 

universiteit, van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, hun bachelordiploma voor 1 augustus 2015 
behaald en zich per 1 augustus 2015 voor de masteropleiding ingeschreven. Appellanten, die ook in 
het studiejaar 2012-2013 met de bacheloropleiding zijn begonnen, konden wegens de indeling van 
het onderwijsprogramma echter niet vóór 1 augustus 2015 hun laatste coschappen afronden en 
hun bachelordiploma behalen. Appellanten hebben echter wel vóór 1 september 2015 hun 
coschappen met succes afgerond. Daarom hebben zij de examencommissie op 30 augustus 2015 
verzocht hen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2015 voor de masteropleiding in te 

schrijven. 
 
2.2. Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geldt voor de inschrijving van een masteropleiding in het 
wetenschappelijk onderwijs als toelatingseis: 
a. het bezit van een graad bachelor in het wetenschappelijk onderwijs; of 
b. het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad bachelor in het 

wetenschappelijk onderwijs. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur naast de eisen, bedoeld in het eerste 

lid, kwalitatieve toelatingseisen vaststellen. Deze eisen worden opgenomen in de onderwijs- en 
examenregeling. 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van de toepasselijke onderwijs- en examenregeling 
(hierna: de OER) is de bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Geneeskunde CRU2006 

toelaatbaar tot de masteropleiding Geneeskunde CRU2006. De bezitter van dit diploma wordt 
geacht te beschikken over de kennis van en het inzicht in het vakgebied geneeskunde op 
bachelorniveau, zoals geformuleerd in de OER Bacheloropleiding 2013-2014, en wordt uit dien 
hoofde toegelaten tot de masteropleiding. Een vrij bachelor-diploma Geneeskunde geeft geen 
toegang tot de masteropleiding Geneeskunde CRU2006. In andere gevallen beslist de 
examencommissie. 
 Ingevolge het tweede lid kent de masteropleiding Geneeskunde CRU2006 één programma 

en is de toelating beschreven in artikel 2.3 
 Ingevolge artikel 2.3 worden studenten met een bachelordiploma van de opleiding 
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Geneeskunde CRU2006 toegelaten tot de masteropleiding Geneeskunde CRU2006. De toelating tot 

deze masteropleiding is opgedragen aan de examencommissie ervan.  
 
2.3. De examencommissie heeft het verzoek van appellanten afgewezen omdat zij op 
1 augustus 2015 niet over het vereiste bachelordiploma beschikten. Aangezien zij op 
1 augustus 2015 nog bezig waren met hun laatste coschappen kan evenmin worden gezegd dat zij 
op die dag beschikten over voldoende kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van dat 
bachelordiploma. De ongelijkheid die wegens de indeling van het onderwijsprogramma is ontstaan 

tussen verschillende groepen studenten van hetzelfde jaar is zeer spijtig, maar kan niet worden 
opgelost, aldus de examencommissie. Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie in 
stand gelaten. Hierbij heeft verweerder de uitgangspunten van de Wet kwaliteit in verscheidenheid 
hoger onderwijs alsmede de toelichtende brief met kenmerk 735702 van de minister van 
Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur bij de inwerkingtreding van de Wet studievoorschot hoger 
onderwijs in aanmerking genomen. 

 
2.4. Appellanten betogen dat verweerder de afwijzing van hun verzoek door de 
examencommissie ten onrechte in stand heeft gelaten. Zij voeren hiertoe aan dat verweerder heeft 
miskend dat de universiteit gelijke gevallen ongelijk heeft behandeld door appellanten niet te 

faciliteren bij het op 1 augustus 2015 aanvangen van de masteropleiding. De examencommissie 
had hen per die dag kunnen inschrijven na een toetsing van hun kennis, inzicht en vaardigheden. 
Voorts had de examencommissie hen per die dag voorwaardelijk kunnen inschrijven. De 

examencommissie heeft voorts ten onrechte geen belangenafweging gemaakt, aldus appellanten. 
 
2.5. Vast staat dat appellanten per 1 augustus 2015 niet beschikten over een graad bachelor in 
het wetenschappelijk onderwijs, zodat inschrijving per deze datum op grond van artikel 7.30b, 
eerste lid, onder a, van de WHW niet mogelijk is. 
 Voorts mag verweerder zich op het standpunt stellen dat een student die de 
bacheloropleiding Geneeskunde CRU2006 volgt eerst kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau 

van de graad bachelor in het wetenschappelijk onderwijs bezit als het opleidingsprogramma voor 
het behalen van deze graad succesvol is voltooid, inclusief de tot dit programma behorende 
coschappen. Voor inschrijving op grond van artikel 7.30b, eerste lid, onder b, van de WHW was dus 
evenmin plaats. 
 Van ongelijke behandeling van gelijke gevallen is geen sprake, omdat de gevallen waarop 
een beroep wordt gedaan studenten betreffen die wél per 1 augustus 2015 het 

opleidingsprogramma voor het behalen van de bachelorgraad hadden voltooid. 
Bovendien is gesteld noch gebleken dat van de zijde van de universiteit bij de indeling van 
appellanten voor coschappen anders is gehandeld dan gebruikelijk is bij dergelijke indelingen. Dat 
appellanten het bachelorprogramma niet vóór 1 augustus 2015 konden voltooien, is dus de 
consequentie van het volgen van de normale procedure bij de uitvoering van het studieprogramma. 
De universiteit was niet gehouden hiervan, zo dit praktisch al mogelijk was, af te wijken enkel om 
te voorkomen dat op de groep studenten waartoe appellanten behoren het bij de normaal gevolgde 

praktijk van toepassing zijnde wettelijke studiefinancieringsregime van toepassing zou zijn. 
 Omdat de WHW voor de door appellanten beoogde inschrijving geen ruimte biedt, hoefde 
de examencommissie geen belangenafweging te maken. 
 Verweerder heeft derhalve terecht de beslissing van de examencommissie in stand gelaten. 
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 

 
2.7. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/332.5 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Avans Hogeschool  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
positief advies 
studieadvies 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.1. De examencommissie heeft appellant op 23 oktober 2014 een 
"tentative positive binding studies advice" gegeven. In dit 
studieadvies is vermeld dat appellant heeft voldaan aan de minimale 

eis van 52 studiepunten van het eerste studiejaar. Uit de uitspraken 
van het College van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 en 

16 november 2015 in zaak nr. 2015/003 (www.cbho.nl) volgt dat na 
een dergelijk positief advies niet alsnog een BNSA kan worden 
gegeven. De bepalingen van de toepasselijke Onderwijs- en 
examenregeling die hiertoe strekken, zijn onverbindend wegens 

strijd met artikel 7.8b van de WHW. De examencommissie kon 
derhalve niet het BNSA van 16 juli 2015 geven. Verweerder heeft dit 
niet onderkend. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Avans Hogeschool Breda, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 16 juli 2015 heeft de examencommissie appellant een bindend negatief 
studieadvies (hierna: BNSA) voor de opleiding International Business and Management Studies 
gegeven. 
  
 Bij beslissing van 4 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

  
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2016, waar namens de 
examencommissie H.A.P. Van Gils, voorzitter van de examencommissie, is verschenen. 
 
 Desgevraagd heeft de voorzitter van de examencommissie het studieadvies van 23 oktober 
2014 toegezonden.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
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 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 

aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met  goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 

 
2.2. Ambtshalve overweegt het College als volgt. 
 
2.2.1. De examencommissie heeft appellant op 23 oktober 2014 een "tentative positive binding 
studies advice" gegeven. In dit studieadvies is vermeld dat appellant heeft voldaan aan de 
minimale eis van 52 studiepunten van het eerste studiejaar. Uit de uitspraken van het College van 

25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. 2015/003 (www.cbho.nl) 
volgt dat na een dergelijk positief advies niet alsnog een BNSA kan worden gegeven. De bepalingen 
van de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling die hiertoe strekken, zijn onverbindend wegens 
strijd met artikel 7.8b van de WHW. De examencommissie kon derhalve niet het BNSA van 16 juli 

2015 geven. Verweerder heeft dit niet onderkend. 
 
2.3. Het beroep is reeds hierom gegrond. De bestreden beslissing moet wegens strijd met 

artikel 7.8b van de WHW worden vernietigd. Omdat gelet op het voorgaande nog maar één 
beslissing mogelijk is, zal het College op na te melden wijze in de zaak voorzien. 
 
2.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de Avans 

  Hogeschool Breda van 4 november 2015; 
 III. verklaart het administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van 16 juli 2015; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 4 
  november 2015; 
 VI. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Avans Hogeschool Breda 
  aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 

  vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/333 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk en Drop  

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Universiteit Leiden  

Trefwoorden : apparatuur, 
begeleiders 
begeleiding 
beoordeeld 
beoordeling 

feedback 
hoorzitting 
inleverdatum 
kennen en kunnen 
misleidende informatie 

onderwijseenheden 
ongeldigverklaring 

opnieuw inleveren 
rekening en risico 
schikkingsvoorstel 
scriptie 
scriptiebegeleiding 
scriptieklas 
scriptieonderwerp 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het is, gelet op het voorgaande, voor het College niet 
aannemelijk geworden dat de scriptiebegeleiding die appellante 

heeft gekregen zodanig gebrekkig was, dat deze in strijd moet 
worden geacht met voorschriften die bij of krachtens de Awb, de 

WHW of enige andere wet in formele zin zijn gesteld dan wel dat 
jegens appellante onzorgvuldig is gehandeld. Dat de XRF-analyse 
ontbrak omdat de apparatuur niet beschikbaar was mede door de 
onverwachte afwezigheid van X, zoals appellante stelt, leidt niet tot 
een ander oordeel. In dat verband volgt uit de gedingstukken dat 

appellante in een vrij laat stadium, te weten op 7 april 2015, heeft 
verzocht de datum van 23 april 2015 in te plannen voor het gebruik 
van de apparatuur en dat die datum niet viel in te plannen. 
Daarnaast volgt uit het verslag van de hoorzitting gehouden op 4 
november 2015, dat de examencommissie te kennen heeft gegeven 
dat uit het beoordelingsformulier volgt dat het ontbreken van die 
analyse niet heeft geleid tot het lage cijfer. Het betoog van 

appellante dat het cijfer van de scriptie mede is veroorzaakt door 
misleidende informatie over de inleverdatum slaagt evenmin. 
Verweerder heeft, ook ter zitting van het College, uiteen gezet dat 
zowel op de website van de faculteit Archeologie over het schrijven 

van een scriptie als tijdens de scriptieklassen duidelijk is 
gecommuniceerd dat uiterlijk op 15 juni 2015 de definitieve versie 

van de scriptie diende te worden ingeleverd. Het lag op de weg van 
appellante zich van de inleverdata te vergewissen en haar planning 
daarop aan te passen.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat verweerder op goede 
gronden geen aanleiding heeft gezien de beslissing van de 
examencommissie om de scriptie met een 6,5 te beoordelen, te 
vernietigen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
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en 

 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 18 augustus 2015 heeft de examencommissie Archeologie (hierna: de 
examencommissie) de scriptie van appellante met een 6,5 beoordeeld.  

 
 Bij beslissing van 12 november 2012 heeft verweerder het daartegen door appellante 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 8 juni 2016, waar verweerder 
vertegenwoordigd door mr. M.S.C.M. van de Loo, secretaris van verweerder is verschenen. Tevens 

was namens de examencommissie dr. A. Verpoorte aanwezig. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, onder b, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, 
inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is 
geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van 
opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.  

 Deze bepaling staat eraan in de weg, dat door het instellen van beroep tegen een beslissing 
van verweerder een oordeel van het College wordt verkregen over een zodanige beslissing, die als 
zodanig van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat, wat 
betreft de aan de beslissing van 18 augustus 2015 ten grondslag liggende beslissing van de 
examinatoren, het College slechts kan beoordelen of verweerder zich al dan niet terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat aan de formele voorschriften die bij of krachtens de WHW, de Awb of 

enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan. Voor een inhoudelijke beoordeling van de 
scriptie bestaat in deze procedure daarom geen ruimte. 
 
2.2. Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie om appellante het cijfer 6,5 toe te 
kennen voor haar scriptie, gehandhaafd bij zijn beslissing van 12 november 2015. Verweerder 
heeft in dat kader overwogen dat het voor rekening en risico van appellante blijft dat zij zich in een 
laat stadium tot de beheerder van de benodigde apparatuur heeft gewend om een afspraak voor 

het gebruik van die apparatuur in te plannen. Verder heeft appellante volgens verweerder 
voldoende begeleiding ontvangen. Verweerder heeft tot slot benadrukt dat het schikkingsvoorstel 
van de examencommissie, inhoudende een ongeldigverklaring van het cijfer met de mogelijkheid 
om de scriptie opnieuw in te leveren in een later stadium, in ruime mate tegemoet komt aan de 
wensen van appellante. Zij is echter niet op dat aanbod ingegaan, aldus verweerder. 
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met deze beslissing van verweerder. Daartoe voert zij 

aan dat de examencommissie ten onrechte een situatie heeft geschetst, als gevolg waarvan haar 
relatie met een van haar begeleiders onder druk wordt gezet.  Volgens appellante volgt de 

examencommissie een persoonlijke strategie. Daarnaast kan zij zich niet vinden in het toegekende 
resultaat voor haar scriptie, omdat de apparatuur voor de XRF-analyse niet beschikbaar was mede 
door de onverwachte afwezigheid van X. Volgens appellante heeft de faculteit bovendien 
misleidende informatie verstrekt over de arbitraire deadline van 15 juni 2015. Zij zag zich als 

gevolg van die deadline genoodzaakt haar scriptie in te leveren zonder feedback en de voor de 
afronding van de scriptie noodzakelijke analyse. Daarnaast heeft verweerder miskend dat X wel 
degelijk heeft ingestemd met de begeleiding en dat Y halverwege het scriptietraject Z heeft 
vervangen. Anders dan verweerder beweert, is appellante niet laks geweest, maar is haar 
gebrekkige begeleiding aangeboden.  
 
2.3.1. Volgens de examencommissie is Y, hetgeen ter zitting van het College nogmaals is 

bevestigd, de scriptiebegeleider voor onderwerpen over Zuid-Amerika en vanaf de aanvang van het 
scriptietraject van appellante in het najaar van 2013 haar eerste begeleider geweest. De 
examencommissie heeft in dat verband tevens gesteld dat X slechts in verband met 
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archeometrische analyse voor de scriptie is gevraagd door appellante. De examencommissie heeft 

wat de begeleiding van appellante betreft, verder te kennen gegeven dat appellante in het kader 
van de scriptieklas in december 2013 en maart 2014 presentaties heeft gegeven over haar 
scriptieonderwerp. Na de tweede presentatie is door Y en twee andere begeleiders te kennen 
gegeven dat weinig nieuwe informatie was gepresenteerd. Appellante heeft volgens de 
examencommissie de aangeboden hulp afgeslagen, omdat zij eerst andere onderwijseenheden 
wilde afronden. Vervolgens heeft appellante, volgens de examencommissie, in november 2014 
contact opgenomen voor haar scriptie. Dat appellante weinig feedback heeft ontvangen van haar 

scriptiebegeleider, had te maken met de omstandigheid dat zij voor de deadline van de eerste 
versie van de scriptie op 1 mei 2015, slechts een pagina inleiding, een onvolledig kort hoofdstuk en 
steekwoorden voor de overige hoofdstukken had ingeleverd. Y heeft om die reden slechts 
mondelinge feedback verstrekt, aldus de examencommissie.  
 
2.3.2.  Het is, gelet op het voorgaande, voor het College niet aannemelijk geworden dat de 

scriptiebegeleiding die appellante heeft gekregen zodanig gebrekkig was, dat deze in strijd moet 
worden geacht met voorschriften die bij of krachtens de Awb, de WHW of enige andere wet in 
formele zin zijn gesteld dan wel dat jegens appellante onzorgvuldig is gehandeld. Dat de XRF-
analyse ontbrak omdat de apparatuur niet beschikbaar was mede door de onverwachte afwezigheid 

van X, zoals appellante stelt, leidt niet tot een ander oordeel. In dat verband volgt uit de 
gedingstukken dat appellante in een vrij laat stadium, te weten op 7 april 2015, heeft verzocht de 
datum van 23 april 2015 in te plannen voor het gebruik van de apparatuur en dat die datum niet 

viel in te plannen. Daarnaast volgt uit het verslag van de hoorzitting gehouden op 
4 november 2015, dat de examencommissie te kennen heeft gegeven dat uit het 
beoordelingsformulier volgt dat het ontbreken van die analyse niet heeft geleid tot het lage cijfer. 
Het betoog van appellante dat het cijfer van de scriptie mede is veroorzaakt door misleidende 
informatie over de inleverdatum slaagt evenmin. Verweerder heeft, ook ter zitting van het College, 
uiteen gezet dat zowel op de website van de faculteit Archeologie over het schrijven van een 
scriptie als tijdens de scriptieklassen duidelijk is gecommuniceerd dat uiterlijk op 15 juni 2015 de 

definitieve versie van de scriptie diende te worden ingeleverd. Het lag op de weg van appellante 
zich van de inleverdata te vergewissen en haar planning daarop aan te passen.  
 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat verweerder op goede gronden geen aanleiding 
heeft gezien de beslissing van de examencommissie om de scriptie met een 6,5 te beoordelen, te 
vernietigen.  
 

2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/335 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Rotterdam  

Trefwoorden : aangemeld 
belang 
belangenafweging 
betalingsgegevens 
bevestigen 

buiten toepassing laten 
collegegeld 
collegegeldvereiste 
digitale machtiging 
hardheidsclausule 

herinschrijver 
herinschrijving 

inschrijving 
inschrijvingsverzoek 
kenbaar 
onevenredig 
postadres 
Studielink 
studievertraging 

toelatingsvoorwaarden 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.33 
artikel 7.37 
Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool Rotterdam: 
artikel 1.7  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft 
regels van procedurele aard te stellen. Aan die vaststelling dient 
echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag te 
liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die 
afweging wel kenbaar te maken en behoort verweerder te motiveren 

waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan 
bij de vraag of het Reglement op dit punt geen aanpassing behoeft. 
Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet heeft 
plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het 
Reglement geen hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit 
de behandeling van de zaken door het College gebleken dat wel in 

een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten 
toepassing laat. Het College merkt op dat de door verweerder 
genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden van het niet 
voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het 

vaststellen van het Reglement waren te voorzien. Het is het College 
voorts gebleken dat verweerder het feit dat een student als gevolg 

van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving 
studievertraging oploopt niet van betekenis acht voor het buiten 
toepassing laten van het Reglement, omdat die studievertraging 
inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat 
verweerder als uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging 
van herinschrijvers zo enigszins mogelijk behoort te worden 
vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder 

maatregelen heeft getroffen om studenten te wijzen op de 
onvoltooide herinschrijving acht het College die maatregelen 
onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van 
bewijs van die maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College 
vast dat verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de 
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mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van 

de betrokken studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken 
op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te staan dat verweerder 
een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de 
instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot 
inschrijving over te gaan. Ook uit de door verweerder getroffen 
voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het 
onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht 

bezien is het College van oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 
1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 
name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de 
bankgegevens / dan wel de digitale machtiging niet hebben 
afgerond en zich in de eerste weken van september tot verweerder 
hebben gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen 

afwijzen.  
Het betoog slaagt. 
 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 2 september 2015 is het verzoek van appellant tot inschrijving voor het 
studiejaar 2015-2016 van de bacheloropleiding Commerciële Economie: Sportmanagement en 
Marketing afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 18 november 2015 heeft verweerder het door appellant ingestelde 
bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2016, waar appellant, en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.H. Trimpe en C.C. Serberie, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur 

vast te stellen regels van procedurele aard. 
Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, staat de inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 

2 van dit hoofdstuk gestelde eisen. 
Ingevolge het tweede lid wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 
dat het verschuldigde collegegeld is voldaan.  
Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student of extraneus het collegegeld, het 

examengeld of het cursusgeld niet zelf voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de 
student of extraneus schriftelijk is verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring 
vermelde derde namens hem het collegegeld, het examengeld of het cursusgeld voldoet. 
  
Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle toelatingsvoorwaarden 
zijn voldaan.  

Ingevolge het negende lid gelden de volgende regels voor iedereen die in een studiejaar als student 
staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende 
studiejaar wil voortzetten: 
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a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink. Het verzoek tot herinschrijving 

moet vóór 1 september 2015 via Studielink zijn ingediend. 
b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld. 
c. de student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, 
zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of 
een bewijs van betaald collegegeld.  
[....] 
f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald (direct of 

via een machtiging) of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger 
onderwijs is overgelegd en waarbij betaling van collegegeld vóór  
1 september 2015 in orde moet zijn. 
[....] 
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 

inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellant niet vóór 
1 september 2015 aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellant heeft weliswaar zich via 
Studielink aangemeld en zijn betalingsgegevens ingevoerd, maar heeft daarbij noch daarna de 
digitale machtiging voor betaling van het collegegeld vóór 1 september 2015 bevestigd.  

 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte die afwijzing heeft gehandhaafd.  
  

2.3.1. Bij het College is een aantal zaken over het niet tijdig inschrijven wegens het niet tijdig 
bevestigen van de digitale machtiging aanhangig waarin, evenals in deze zaak, wordt betoogd dat 
de gevolgen van een uitsluiting voor een heel jaar onevenredig zijn. Het College heeft enige zaken 
op de zitting van 10 en 17 maart 2016 behandeld en aan partijen meegedeeld dat het College na 
behandeling van die zaken uitspraak zal doen. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft regels van procedurele aard 

te stellen. Aan die vaststelling dient echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag 
te liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die afweging wel kenbaar te maken en 
behoort verweerder te motiveren waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan bij de vraag of het Reglement 
op dit punt geen aanpassing behoeft. Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet 
heeft plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het Reglement geen 

hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit de behandeling van de zaken door het College 
gebleken dat wel in een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten toepassing laat. 
Het College merkt op dat de door verweerder genoemde gevallen op zichzelf los staan van de reden 
van het niet voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het vaststellen van het 
Reglement waren te voorzien. Het is het College voorts gebleken dat verweerder het feit dat een 
student als gevolg van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving studievertraging oploopt 
niet van betekenis acht voor het buiten toepassing laten van het Reglement, omdat die 

studievertraging inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat verweerder als 
uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging van herinschrijvers zo enigszins mogelijk 
behoort te worden vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder maatregelen heeft 
getroffen om studenten te wijzen op de onvoltooide herinschrijving acht het College die 
maatregelen onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van bewijs van die 
maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College vast dat verweerder geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van de betrokken 

studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te 
staan dat verweerder een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de instelling 

in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot inschrijving over te gaan. Ook uit de door 
verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het onderwijs 
zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht bezien is het College van oordeel dat bij 
herinschrijvers die zich vóór 1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 

name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens / dan wel de digitale 
machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste weken van september tot verweerder hebben 
gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De 
bestreden beslissing dient te worden vernietigd. Het College zal zelf in de zaak voorzien door de 

beslissing waarbij het verzoek tot herinschrijving is afgewezen te herroepen en te bepalen dat 
appellant per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de voorwaarde dat appellant het 
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collegegeld alsnog betaalt. Het College zal voorts bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 

van de vernietigde beslissing.  
 
2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 
  van 18  november 2015, kenmerk:BKG-S-001839; 

 III. herroept de beslissing van de Directie Dienst Administratie, Informatievoorziening 
  en Control, Studenten Service Center van 2 september 2015, kenmerk:  
  1021b/HER-UIT-NB; 
 IV. bepaalt dat appellant per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de  

  voorwaarde dat hij het collegegeld alsnog betaalt;  
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 
 VI. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan appellant  het 

  door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/337 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en NHL Hogeschool  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
facturen 
norm 
persoonlijk omstandigheden 

postpropedeutische fase 
studentendecaan 
studieloopbaanbegeleider 
tijdige melding 
vrijstellingen 

Artikelen : WHW artikel 7.8b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3 Het College stelt vast dat appellant nagenoeg geen tentamens in 
het studiejaar 2014/2015 heeft afgelegd en alleen een vak in de 
postpropedeutische fase heeft behaald. Voorts stelt het College vast 
dat appellant zijn omstandigheden in dat studiejaar nimmer bij een 

studentendecaan dan wel een studieloopbaanbegeleider heeft 
gemeld. In aanmerking genomen dat appellant al eerder geruime 
tijd aan een instelling voor hoger onderwijs, zelfs in voltijd, voor de 
opleiding wiskunde ingeschreven heeft gestaan, zij het dat hij die 
opleiding niet heeft afgerond, had een tijdige melding van appellant 
mogen worden verlangd. De examencommissie en verweerder 
hebben op grond van hetgeen appellant naar voren heeft gebracht, 

niet ten onrechte geconcludeerd dat niet aannemelijk is dat 
appellant, die slechts één module had moeten behalen, aan die eis 
door persoonlijk omstandigheden niet heeft kunnen voldoen en ook 

niet daadwerkelijk heeft kunnen deelnemen aan het onderwijs. De 
heer Salomons heeft ter zitting verklaard dat van appellant als 
bewijs werd verlangd het tonen van facturen, aan welke eis 
appellant niet heeft kunnen voldoen omdat de heer Salomons voor 

de behandeling van appellant geen betaling heeft verlangd. Het 
College is van oordeel dat de examencommissie en derhalve ook 
verweerder, ten onrechte de overlegging van facturen hebben 
gevraagd. Het staat een student vrij op elke wijze aan te tonen dat 
hij een behandeling heeft ondergaan en een andere vraag is de 
waardering van het bewijs. Evenwel, ook los daarvan is het College 

van oordeel dat de door appellant genoemde omstandigheden 
onvoldoende verklaren waarom hij aan de zeer geringe eis niet heeft 
kunnen voldoen. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
het college van beroep voor de examens van de NHL Hogeschool, 

verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 27 augustus 2015 heeft de examencommissie van de bacheloropleiding 

leraar Wiskunde namens het college van bestuur appellant een bindend negatief studieadvies 
(hierna: BNSA) gegeven voor de bacheloropleiding leraar Wiskunde. 
 
 Bij beslissing van 10 december 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 30 maart 2016, waar appellant, 

vergezeld door F. Salomons, therapeut, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.E. Auw Yang-
van der Veer, juridisch adviseur Leeuwendaal, zijn verschenen. Vervolgens heeft het College het 
onderzoek gesloten.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Aan de beslissing van 27 augustus 2015 heeft de examencommissie ten grondslag gelegd 

dat appellant niet heeft voldaan aan de gestelde norm dat hij 45 punten van de propedeuse moet 
hebben behaald. Appellant heeft weliswaar 44 punten behaald, maar dit betreffen uitsluitend 
vrijstellingen verleend op grond van studieresultaten behaald in de studiejaren 2003/2004 tot en 
met 2006/2007.  
 
2.2 Appellant betoogt dat hij het BNSA ten onrechte heeft gekregen. Hij heeft problemen met 
zijn werkgever gehad hetgeen ertoe heeft geleid dat zijn arbeidsovereenkomst is geëindigd. Verder 

heeft hij problemen gehad met zijn ex-partner over de omgangsregeling met zijn kinderen. Voorts 
is hij door al deze problemen in het studiejaar 2014/2015 depressief geworden. 
 
2.3 Het College stelt vast dat appellant nagenoeg geen tentamens in het studiejaar 2014/2015 
heeft afgelegd en alleen een vak in de postpropedeutische fase heeft behaald. Voorts stelt het 
College vast dat appellant zijn omstandigheden in dat studiejaar nimmer bij een studentendecaan 

dan wel een studieloopbaanbegeleider heeft gemeld. In aanmerking genomen dat appellant al 
eerder geruime tijd aan een instelling voor hoger onderwijs, zelfs in voltijd, voor de opleiding 
wiskunde ingeschreven heeft gestaan, zij het dat hij die opleiding niet heeft afgerond, had een 
tijdige melding van appellant mogen worden verlangd. De examencommissie en verweerder 
hebben op grond van hetgeen appellant naar voren heeft gebracht, niet ten onrechte 
geconcludeerd dat niet aannemelijk is dat appellant, die slechts één module had moeten behalen, 
aan die eis door persoonlijk omstandigheden niet heeft kunnen voldoen en ook niet daadwerkelijk 

heeft kunnen deelnemen aan het onderwijs. De heer Salomons heeft ter zitting verklaard dat van 
appellant als bewijs werd verlangd het tonen van facturen, aan welke eis appellant niet heeft 
kunnen voldoen omdat de heer Salomons voor de behandeling van appellant geen betaling heeft 
verlangd. Het College is van oordeel dat de examencommissie en derhalve ook verweerder, ten 
onrechte de overlegging van facturen hebben gevraagd. Het staat een student vrij op elke wijze 
aan te tonen dat hij een behandeling heeft ondergaan en een andere vraag is de waardering van 
het bewijs. Evenwel, ook los daarvan is het College van oordeel dat de door appellant genoemde 

omstandigheden onvoldoende verklaren waarom hij aan de zeer geringe eis niet heeft kunnen 
voldoen. 

 Het betoog faalt. 
 
2.4 De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 
ongegrond. Dit betekent dat het BNSA van 27 augustus 2015 van kracht blijft.  

 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/338.5 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 27 januari 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : afstudeeraanvraag 
afstudeercoördinator 
afstudeerstage 
begeleiding 
digitale machtiging 

geldigheidsduur 
hoofdfase 
inschrijving 
onderwijs- en examenregeling 
persoonlijke omstandigheden 

stagebegeleiding 
studievertraging 

studievoortgangsbegeleiding 
urgentie 
verlenging 

Artikelen : WHW: 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, 
OER: artikel 30 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Het College stelt voorop dat de bevoegdheid van de 
examencommissie om in individuele gevallen de geldigheidsduur van 
met goed gevolg afgelegde tentamens te verlengen niet door de 
OER dan wel een andere regeling kan worden beperkt. Naar het 
oordeel van het College heeft appellant met de door hem 
overgelegde e-mailcorrespondentie met de hogeschool aannemelijk 

gemaakt dat hij onvoldoende is begeleid bij het indienen van zijn 
afstudeeraanvraag. Uit die correspondentie blijkt dat appellant reeds 

op 11 februari 2015 over een stageplaats beschikte en de 
afstudeercoördinator heeft benaderd. Eerst op 22 mei 2015 heeft in 
het kader van de reguliere studievoortgangsbegeleiding een gesprek 
tussen de coördinator en appellant plaatsgevonden. Uit de e-
mailcorrespondentie blijkt geenszins dat de coördinator rekening 

heeft gehouden met de urgentie die het afstuderen voor appellant 
had, gelet op zijn voor beperkte tijd beschikbare stageplaats en de 
beperkte geldigheidsduur van zijn cijfers. Het lag zeker in het licht 
hiervan op de weg van de coördinator om voortvarend en efficiënt 
met de verzoeken om begeleiding van appellant, ook bij het 
indienen van een afstudeeraanvraag, om te gaan. Kennelijk zijn er 
problemen bij appellant bij het maken van een afstudeeraanvraag 

en derhalve had van de stagecoördinator meer mogen worden 
verlangd dan de wel zeer beperkte terugkoppeling die hij appellant 
heeft gegeven. Wegens het verlies van de stageplaats heeft 
appellant een nieuwe stageplaats moeten vinden en een nieuwe 

aanvraag moeten schrijven, welke aanvraag nooit is beoordeeld 
wegens de afwijzing van zijn verzoek om verlenging van de 

geldigheidsduur van zijn cijfers. Het College ziet niet in waarom 
appellant niet op korte termijn, bij een adequate begeleiding ook 
met betrekking tot de afstudeeraanvraag, aan een stage zou kunnen 
beginnen en binnen redelijke termijn zou kunnen afstuderen.   
Het betoog slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 1 september 2015 heeft de examencommissie van het cluster 
Management een verzoek van appellant om verdere verlenging van de geldigheidsduur van door 
hem behaalde cijfers uit de hoofdfase van de opleiding Management, Economie en Recht 
afgewezen. 

  
 Bij beslissing van 12 oktober 2015, verzonden op 23 november 2015, (hierna: de 
bestreden beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellant ingestelde administratief 
beroep ongegrond verklaard.   
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 januari 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. S. Kruithof, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 
C. Grim, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voor de examencommissie is E. Huisman 
verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW), worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in de WHW ter zake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 
de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 
examens. Daaronder wordt ten minste begrepen, waar nodig, de geldigheidsduur van met goed 
gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die 

geldigheidsduur te verlengen. 
 
 Ingevolge artikel 30, derde lid, van de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling (hierna: 
de OER), kan de student van wie de geldigheidsduur van een cijfer of vrijstelling gaat verlopen, een 
verzoek doen aan de examencommissie om de geldigheidsduur te verlengen, conform artikel 7:13, 
onder k, van de WHW. 
 Ingevolge het vierde lid kan de examencommissie op het verzoek van de student beslissen 

de geldigheidsduur met maximaal een jaar te verlengen, indien de student daar bijzondere redenen 
voor aanvoert (studievertraging door persoonlijke omstandigheden, overmacht) en dat 
verantwoord is, gezien de ontwikkelingen binnen het onderwijsprogramma en het afnemende 
beroepenveld. In zeer uitzonderlijke gevallen kan met inachtneming van het in de vorige zin 
bepaalde een langere verlenging plaatsvinden of een verlenging worden toegekend, waarvoor het 
verzoek is gedaan nadat de geldigheidsduur al was verstreken. 
  

2.2. Appellant heeft in februari 2014 een verlengingsverzoek ingediend ten aanzien van de 
verlopen en op korte termijn te verlopen geldigheidsduur van een aantal door hem behaalde cijfers 

uit de hoofdfase van zijn opleiding. Appellant moest toen nog acht toetsen voor in totaal 22 
studiepunten halen alsmede de afstudeerstage afronden. De examencommissie heeft dit verzoek in 
februari 2014 ingewilligd en de geldigheidsduur verlengd tot en met 31 januari 2015. De 
examencommissie heeft vervolgens in maart 2015 een nieuw verlengingsverzoek ingewilligd en de 

geldigheidsduur tot en met 31 augustus 2015 verlengd. Appellant heeft de acht openstaande 
toetsen gehaald, maar heeft de afstudeerstage niet afgerond. 
 
2.3. De examencommissie heeft het verlengingsverzoek afgewezen omdat de geldigheidsduur 
van de door appellant met goed gevolg afgelegde tentamens in de hoofdfase reeds is verlengd van 
februari 2014 tot en met augustus 2015 en hij zijn opleiding nog steeds niet heeft afgerond. 
Volgens de examencommissie is verdere verlenging niet verantwoord, omdat niet aannemelijk is 

dat appellant zijn opleiding op korte termijn kan voltooien. Verweerder heeft de beslissing van de 
examencommissie in stand gelaten. Verweerder heeft de beroepsgrond van appellant dat de 
opleiding hem onvoldoende heeft begeleid ten aanzien van de afstudeerstage verworpen. Volgens 
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verweerder is het primair de eigen verantwoordelijkheid van een student om tijdig af te studeren 

en is hem geen stagebegeleiding gegeven omdat hij geen deugdelijke afstudeeraanvraag had 
ingediend. Het is volgens verweerder niet aannemelijk dat appellant onvoldoende begeleiding bij 
het indienen van zijn afstudeeraanvraag heeft gekregen.  
 
2.4. Appellant betoogt dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte in 
stand heeft gelaten. Hiertoe voert hij aan dat verweerder heeft miskend dat zich uitzonderlijke 
omstandigheden voordoen op grond waarvan de examencommissie verdere verlenging had moeten 

verlenen. Hij wijst hierbij op de omstandigheden die aanvankelijk voor studievertraging hebben 
gezorgd, te weten de ernstige ziekte van zijn moeder waardoor hij in zijn vierde studiejaar 
onvoldoende heeft gepresteerd, de omstandigheid dat hij na zijn vierde studiejaar niet meer in een 
klas werd ingedeeld waardoor hij zijn studie zelf diende te organiseren en het feit dat de 
inschrijving voor zijn zesde studiejaar wegens het niet afgeven van een digitale machtiging is 
mislukt. Voorts voert hij hierbij aan dat hij in de periode van februari 2014 tot en met augustus 

2015 onvoldoende is begeleid en zijn afstudeeraanvraag had moeten goedgekeurd. Voorts wijst hij 
erop dat hij als gevolg van de beslissing van de examencommissie een aanzienlijk deel van de 
toetsen in de hoofdfase zal moeten overdoen. Het is volgens hem ten slotte wel mogelijk zijn 
opleiding spoedig te voltooien, aangezien hij een verbeterde versie van zijn afstudeeraanvraag 

heeft ingeleverd die bij de gevraagde verlenging kan worden beoordeeld en hij al een stageplaats 
heeft gevonden. 
 

2.4.1. Het College stelt voorop dat de bevoegdheid van de examencommissie om in individuele 
gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens te verlengen niet door de 
OER dan wel een andere regeling kan worden beperkt. Naar het oordeel van het College heeft 
appellant met de door hem overgelegde e-mailcorrespondentie met de hogeschool aannemelijk 
gemaakt dat hij onvoldoende is begeleid bij het indienen van zijn afstudeeraanvraag. Uit die 
correspondentie blijkt dat appellant reeds op 11 februari 2015 over een stageplaats beschikte en de 
afstudeercoördinator heeft benaderd. Eerst op 22 mei 2015 heeft in het kader van de reguliere 

studievoortgangsbegeleiding een gesprek tussen de coördinator en appellant plaatsgevonden. Uit 
de e-mailcorrespondentie blijkt geenszins dat de coördinator rekening heeft gehouden met de 
urgentie die het afstuderen voor appellant had, gelet op zijn voor beperkte tijd beschikbare 
stageplaats en de beperkte geldigheidsduur van zijn cijfers. Het lag zeker in het licht hiervan op de 
weg van de coördinator om voortvarend en efficiënt met de verzoeken om begeleiding van 
appellant, ook bij het indienen van een afstudeeraanvraag, om te gaan. Kennelijk zijn er problemen 

bij appellant bij het maken van een afstudeeraanvraag en derhalve had van de stagecoördinator 
meer mogen worden verlangd dan de wel zeer beperkte terugkoppeling die hij appellant heeft 
gegeven. Wegens het verlies van de stageplaats heeft appellant een nieuwe stageplaats moeten 
vinden en een nieuwe aanvraag moeten schrijven, welke aanvraag nooit is beoordeeld wegens de 
afwijzing van zijn verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van zijn cijfers. Het College ziet 
niet in waarom appellant niet op korte termijn, bij een adequate begeleiding ook met betrekking tot 
de afstudeeraanvraag, aan een stage zou kunnen beginnen en binnen redelijke termijn zou kunnen 

afstuderen.   
 Het betoog slaagt.  
 
2.5. Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Doende hetgeen 
verweerder zou behoren te doen, zal het College het administratief beroep  
gegrond verklaren en de beslissing van de examencommissie van 1 september 2015 wegens het 
ontbreken van een deugdelijke motivering en strijd met de zorgvuldigheid vernietigen. De 

examencommissie moet opnieuw op het verzoek van appellant beslissen met inachtneming van 
deze uitspraak. Het College zal daarvoor op grond van artikel 7.61, vijfde lid, laatste volzin, van de 

WHW, een termijn stellen. 
 
2.6. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.  
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Hogeschool Inholland van 12 oktober 2015; 
 III. verklaart het administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van het cluster Management van 
  1 september 2015; 
 V. draagt de examencommissie van het cluster Management op binnen vier weken na 
  verzending van deze uitspraak een nieuwe beslissing op het verzoek van appellant 

  te nemen; 
 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 12 
  oktober 2015; 
 VII. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 

  in de bij appellant in verband met de behandeling van het beroep opgekomen 
  proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderdtweeënnegentig 
  euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende  

  rechtsbijstand; 
 VIII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
  aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/339 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 20 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Trefwoorden : begeleider 
extra begeleiding 
feitelijk begeleider 
geldigheidsduur 
medische beperkingen 

oorzaak 
persoonlijke omstandigheden  
studieprogramma 
studieresultaten 
studievoortgang 

verlengen 
verlenging geldigheidsduur 

Artikelen : Awb: artikel 3:2  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellant betoogt dat verweerder de beslissing van de 
examencommissie ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe voert 

hij onder meer aan dat verweerder geen rekening met zijn medische 
beperkingen heeft gehouden en hij een verlenging van slechts zes 
maanden nodig heeft om af te studeren. 
2.2.1. Het College gaat er, mede op grond van hetgeen ter zitting 
van het College is besproken, vanuit dat appellant, om te kunnen 
afstuderen, nog een voldoende moet halen voor een 
ondernemingsplan en een boekverslag, en dat hij uiterlijk zes 

maanden nodig heeft om deze stukken te vervaardigen en te laten 
beoordelen. Voorts gaat het College ervan uit dat appellant 
ongeveer halverwege de periode die hij al studeert, is getroffen door 

medische problemen die zijn studievoortgang belemmeren. Die 
medische problemen duren thans voort. Het College acht het 
aannemelijk dat die medische problemen er tenminste gedeeltelijk 
de oorzaak van zijn dat appellant, ondanks de door de opleiding 

geboden begeleiding, er niet in is geslaagd voor 1 september 2015 
af te studeren. Het College stelt voorts vast dat de uitvoering van de 
door de opleiding geboden begeleiding niet ideaal is geweest, omdat 
de appellant aanvankelijk toegewezen begeleider wegens ziekte 
door een ander moest worden vervangen, en dat het dossier er geen 
blijk van geeft dat die begeleiding heeft geresulteerd in een 

vruchtbaar contact met de persoon die appellant feitelijk begeleidde 
bij zijn afstudeerproject. De examencommissie heeft het voorgaande 
ten onrechte niet bij haar beslissing betrokken.  
Voorts wijst het College erop dat in het dossier elke informatie van 
de feitelijk begeleider van het afstudeerproject, X, ontbreekt. Aldus 
staat het voor het College geenszins vast dat de door eiser bepleitte 

verlenging met zes maanden niet zou kunnen leiden tot het met 

goed gevolg afsluiten van zijn opleiding. 
Verweerder heeft dit alles niet onderkend. 
Het betoog slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, verweerder. 
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1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 2 september 2015 heeft de examencommissie Kunst en Economie 
geweigerd de geldigheidsduur te verlengen van de door appellant behaalde studieresultaten voor 
de opleiding Kunst en Economie, afstudeerrichting Event Management. 
  
 Bij beslissing van 19 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juni 2016, waar appellant, bijgestaan 
door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. C. 
de Vos, bestuurssecretaris bij de hogeschool, zijn verschenen. Voorts is M. Wigard, secretaris van 

verweerder, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Appellant is op 1 september 2005 met zijn opleiding aangevangen. Eind 2014 heeft de 
opleiding afspraken met hem gemaakt om hem, met extra begeleiding en onder verlenging door de 
examencommissie van de geldigheidsduur van de door hem behaalde studieresultaten, voor 1 
september 2015 te laten afstuderen. Hierin is appellant niet geslaagd. Op 31 augustus 2015 heeft 
hij de examencommissie verzocht de geldigheidsduur van zijn studieresultaten opnieuw te 
verlengen. 

 De examencommissie heeft dit geweigerd. Verweerder heeft de beslissing van de 
examencommissie in stand gelaten. Volgens verweerder mocht de examencommissie bij die 
beslissing betrekken dat een succesvolle afronding van de opleiding niet op redelijke termijn te 
verwachten is en derhalve het risico bestaat dat de door appellant behaalde studieresultaten, mede 
gezien de sinds enige tijd ingezette verandering en verzwaring van het studieprogramma, niet 
meer representatief zijn voor het te behalen diploma. 

 
2.2. Appellant betoogt dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte in 
stand heeft gelaten. Hiertoe voert hij onder meer aan dat verweerder geen rekening met zijn 
medische beperkingen heeft gehouden en hij een verlenging van slechts zes maanden nodig heeft 
om af te studeren. 
 
2.2.1. Het College gaat er, mede op grond van hetgeen ter zitting van het College is besproken, 

vanuit dat appellant, om te kunnen afstuderen, nog een voldoende moet halen voor een 
ondernemingsplan en een boekverslag, en dat hij uiterlijk zes maanden nodig heeft om deze 
stukken te vervaardigen en te laten beoordelen. Voorts gaat het College ervan uit dat appellant 
ongeveer halverwege de periode die hij al studeert, is getroffen door medische problemen die zijn 
studievoortgang belemmeren. Die medische problemen duren thans voort. Het College acht het 
aannemelijk dat die medische problemen er tenminste gedeeltelijk de oorzaak van zijn dat 
appellant, ondanks de door de opleiding geboden begeleiding, er niet in is geslaagd voor 

1 september 2015 af te studeren. Het College stelt voorts vast dat de uitvoering van de door de 
opleiding geboden begeleiding niet ideaal is geweest, omdat de appellant aanvankelijk toegewezen 

begeleider wegens ziekte door een ander moest worden vervangen, en dat het dossier er geen blijk 
van geeft dat die begeleiding heeft geresulteerd in een vruchtbaar contact met de persoon die 
appellant feitelijk begeleidde bij zijn afstudeerproject. De examencommissie heeft het voorgaande 
ten onrechte niet bij haar beslissing betrokken.  

Voorts wijst het College erop dat in het dossier elke informatie van de feitelijk begeleider van het 
afstudeerproject, X, ontbreekt. Aldus staat het voor het College geenszins vast dat de door eiser 
bepleitte verlenging met zes maanden niet zou kunnen leiden tot het met goed gevolg afsluiten van 
zijn opleiding. 
Verweerder heeft dit alles niet onderkend. 
 Het betoog slaagt. 
 

2.3. Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Doende hetgeen 
verweerder zou behoren te doen, zal het College ook het administratief beroep tegen de beslissing 
van de examencommissie van 2 september 2015 gegrond verklaren en die beslissing vernietigen 
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wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. De examencommissie moet met 

inachtneming van deze uitspraak een nieuwe beslissing nemen op het verzoek van appellant. 
 
2.4. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.  
 
3. Beslissing 
 
 Het College, 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht van 19 november 2015; 

 III. verklaart het door appellant  tegen de beslissing van de examencommissie Kunst 
  en Economie van 2 september 2015 ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt die beslissing van de examencommissie Kunst en Economie; 
 V. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool voor de 

  Kunsten Utrecht in de bij appellant  in verband met de behandeling van het beroep 
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VI. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool voor de 
  Kunsten Utrecht aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 
  45,00 (zegge: vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/341 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 28 juni 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : afstudeersteun 
bijzondere omstandigheid 
financiële ondersteuning 
informatie 
informatie- en zorgplicht 

ingeschrijven als student 
medische gesteldheid 
overmacht 
persoonlijke omstandigheden 
rekening en risico 

risicosfeer 
studieadviseur 

studiefinanciering 
studievertraging 
termijn 
termijnoverschrijding 
wettelijk collegegeld 

Artikelen : WHW: artikel 7.51, eerste lid 
regeling Financiële ondersteuning op grond van overmacht: artikel 1 

regeling Financiële ondersteuning op grond van overmacht: artikel 6 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 In hetgeen appellante heeft aangevoerd is geen grond te 
vinden voor het oordeel dat verweerder zich niet in redelijkheid op 
het standpunt heeft kunnen stellen dat het verzoek om 

afstudeersteun te laat is ingediend om tot toekenning te leiden. De 
stelling van appellante dat zij niet in staat was eerder een verzoek in 

te dienen, kan haar, wat hier ook van zij, niet baten. Dit is een 
omstandigheid die in de risicosfeer van appellante ligt en waarvoor 
zij, indien zij daartoe niet in staat was, een ander had moeten 
aanwijzen om dat tijdig voor haar te doen. De door appellante naar 
voren gebrachte bijzondere omstandigheden bieden dan ook, hoewel 

aannemelijk is dat appellante door haar medische gesteldheid en 
andere persoonlijke omstandigheden een zware tijd heeft gehad, 
geen grond voor een ander oordeel dan verweerder heeft gegeven in 
de beslissing van 24 november 2015. Verweerder bestrijdt de door 
appellante naar voren gebrachte bijzondere omstandigheden ook 
niet. Appellante kan dan ook niet worden gevolgd in haar stelling dat 
het niet aan verweerder is om een eigen oordeel te geven over de 

medische situatie van een student. Voorts treft de verwijzing van 
appellante in dit verband naar de uitspraak van het College van 14 
november 2013 in zaak nr. 2013/082 (www.cbho.nl) geen doel. 
Appellante kan evenmin worden gevolgd in haar standpunt dat de 

universiteit niet heeft voldaan aan haar zorgplicht en dat de 
studieadviseur haar er op had moeten wijzen dat zij aanspraak kon 

maken op afstudeersteun en dat zij daartoe tijdig 
aanvraagformulieren moest indienen. Het is de verantwoordelijkheid 
van de student om zich op de hoogte te (laten) stellen van de 
mogelijkheden die er bestaan voor financiële ondersteuning. Daarbij 
blijkt uit de stukken dat appellante reeds in 2008 afstudeersteun 
heeft aangevraagd en dat haar toen bij brief van 6 februari 2009 is 
meegedeeld dat zij op dat moment nog geen afstudeersteun kon 

krijgen en eerst gebruik moest maken van de mogelijkheid voor 
extra studiefinanciering.  
Appellante was derhalve reeds vanaf 2008 bekend met de 
mogelijkheid van afstudeersteun. Daarnaast zijn op 
20 september 2012 en 3 december 2012 via Osiris informerende e-

http://www.cbho.nl/
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mailberichten verstuurd naar alle studenten over de mogelijkheden 

voor afstudeersteun. Niet is aannemelijk geworden dat appellante 
die berichten niet heeft ontvangen. Die e-mailberichten hadden 
aanleiding voor haar moeten zijn om navraag te (laten) doen naar 
haar mogelijkheden voor afstudeersteun. Dat zij dit niet heeft 
gedaan komt voor eigen rekening en risico. Tenslotte blijkt uit de 
stukken dat appellante in de periodes september 2011 tot en met 
december 2011 en september 2012 tot en met december 2012 wel 

contact heeft gehad met de studieadviseur over andere 
studiegerelateerde vragen. Niet valt in te zien waarom zij daartoe op 
dat moment wel in staat was en niet in staat om een aanvraag om 
afstudeersteun in te (laten) dienen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van bestuur van de universiteit Utrecht (hierna: UU), verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 10 juni 2015 heeft de Directeur Onderwijs & Onderzoek namens 
verweerder besloten het verzoek van appellante om afstudeersteun voor de studiejaren 2010-2011 
en 2011-2012 buiten behandeling te laten, omdat zij haar verzoek niet binnen de daarvoor 
geldende termijn heeft ingediend. 
 

  Bij beslissing van 24 november 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op 
31 december 2015, beroep ingesteld. Appellante heeft een nader stuk ingediend. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2016 waar appellante, bijgestaan 
door X, is verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.51, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek treft het bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs voorzieningen voor 
de financiële ondersteuning van een bij die instelling ingeschreven student die in verband met de 
aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar 
verwachting zal oplopen. 

 
  Ingevolge artikel 1 van de regeling “Financiële ondersteuning op grond van overmacht” 

(hierna: de Regeling), zoals die gold ten tijde van belang, komt de student die ten gevolge van 
bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 2: 
1. studievertraging heeft opgelopen in de periode waarin hij studiefinanciering in de vorm van een 
basisbeurs als prestatiebeurs heeft genoten en  

2. tijdens deze periode ingeschreven heeft gestaan “als student” aan de UU en daar wettelijk 
collegegeld heeft betaald, in aanmerking voor financiële ondersteuning indien hij zich als student 
bij de UU inschrijft voor een opleiding waarvoor hem nog geen graad is verleend en waarvoor hij 
aan de betaling van het wettelijk collegegeld heeft voldaan.  
 Ingevolge artikel 6, derde lid, van de Regeling worden aanvragen, ingediend na 31 
december van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetreffende bijzondere omstandigheden 
zich voor hebben gedaan niet in behandeling genomen, tenzij de aanvrager aantoont dat een 

aanvraag achterwege is gebleven door overmacht. 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  317 

2.2  Appellante heeft verzocht om afstudeersteun wegens ziekte in de studiejaren 2010-2011 en 

2011-2012. Gelet op artikel 6, derde lid, van de Regeling was zij verplicht een verzoek daartoe in 
te dienen voor 31 december 2011 voor het studiejaar 2010-2011 en voor 31 december 2012 voor 
het studiejaar 2011-2012. Appellante heeft haar verzoek om afstudeersteun voor beide studiejaren 
op 22 december 2014 ingediend. Het college van bestuur heeft haar verzoek wegens 
termijnoverschrijding afgewezen en in het door appellante gedane beroep op overmacht geen 
aanleiding gezien voor een andere beslissing. 
 

2.3  Appellante betoogt dat verweerder er ten onrechte aan voorbij is gegaan dat zij vanwege 
overmacht, die werd veroorzaakt door ziekte en andere persoonlijke omstandigheden, niet in staat 
was tijdig een verzoek om afstudeersteun in te dienen. Hiertoe voert zij aan dat zij in de periode 
van 2010 tot 2012 invaliderende migraineaanvallen heeft gehad met neurologische 
uitvalsverschijnselen. Ook is in die periode haar vader overleden en moest zij haar moeder, die aan 
MS lijdt, helpen. Appellante brengt tevens naar voren dat haar moeder haar enige familielid in 

Nederland is en dat die haar niet kan ondersteunen bij dit soort zaken. Volgens appellante is het 
niet aan verweerder om te bepalen of haar medische gesteldheid en andere persoonlijke 
omstandigheden tot gevolg hebben gehad dat zij vanwege overmacht niet in staat was de 
aanvraagformulieren tijdig in te dienen in de perioden september tot en met december 2011 en 

september tot en met december 2012. Het is aan een medisch specialist, zoals haar neuroloog, om 
dat te bepalen. Ter onderbouwing van haar betoog heeft appellante dan ook een verklaring van 
haar neuroloog overgelegd die verklaart dat haar medische gesteldheid en andere persoonlijke 

omstandigheden ertoe hebben geleid dat zij niet op tijd en niet adequaat allerlei formulieren heeft 
kunnen invullen die nodig waren om in aanmerking te komen voor afstudeersteun. Appellante stelt 
verder dat de studieadviseur er tevens van op de hoogte was dat zij het heel zwaar had in de 
periode van 2010-2012 en dat de die haar op de mogelijkheid van afstudeersteun had moeten 
wijzen en haar had moeten waarschuwen dat zij voor een bepaalde datum een aanvraagformulier 
moest indienen. De universiteit heeft dan ook niet aan zijn informatie- en zorgplicht voldaan, aldus 
appellante.   

 
2.3.1  In hetgeen appellante heeft aangevoerd is geen grond te vinden voor het oordeel dat 
verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het verzoek om 
afstudeersteun te laat is ingediend om tot toekenning te leiden. De stelling van appellante dat zij 
niet in staat was eerder een verzoek in te dienen, kan haar, wat hier ook van zij, niet baten. Dit is 
een omstandigheid die in de risicosfeer van appellante ligt en waarvoor zij, indien zij daartoe niet in 

staat was, een ander had moeten aanwijzen om dat tijdig voor haar te doen. De door appellante 
naar voren gebrachte bijzondere omstandigheden bieden dan ook, hoewel aannemelijk is dat 
appellante door haar medische gesteldheid en andere persoonlijke omstandigheden een zware tijd 
heeft gehad, geen grond voor een ander oordeel dan verweerder heeft gegeven in de beslissing 
van 24 november 2015. Verweerder bestrijdt de door appellante naar voren gebrachte bijzondere 
omstandigheden ook niet. Appellante kan dan ook niet worden gevolgd in haar stelling dat het niet 
aan verweerder is om een eigen oordeel te geven over de medische situatie van een student. 

Voorts treft de verwijzing van appellante in dit verband naar de uitspraak van het College van 14 
november 2013 in zaak nr. 2013/082 (www.cbho.nl) geen doel. Appellante kan evenmin worden 
gevolgd in haar standpunt dat de universiteit niet heeft voldaan aan haar zorgplicht en dat de 
studieadviseur haar er op had moeten wijzen dat zij aanspraak kon maken op afstudeersteun en 
dat zij daartoe tijdig aanvraagformulieren moest indienen. Het is de verantwoordelijkheid van de 
student om zich op de hoogte te (laten) stellen van de mogelijkheden die er bestaan voor financiële 
ondersteuning. Daarbij blijkt uit de stukken dat appellante reeds in 2008 afstudeersteun heeft 

aangevraagd en dat haar toen bij brief van 6 februari 2009 is meegedeeld dat zij op dat moment 
nog geen afstudeersteun kon krijgen en eerst gebruik moest maken van de mogelijkheid voor extra 

studiefinanciering.  
Appellante was derhalve reeds vanaf 2008 bekend met de mogelijkheid van afstudeersteun. 
Daarnaast zijn op 20 september 2012 en 3 december 2012 via Osiris informerende e-mailberichten 
verstuurd naar alle studenten over de mogelijkheden voor afstudeersteun. Niet is aannemelijk 

geworden dat appellante die berichten niet heeft ontvangen. Die e-mailberichten hadden aanleiding 
voor haar moeten zijn om navraag te (laten) doen naar haar mogelijkheden voor afstudeersteun. 
Dat zij dit niet heeft gedaan komt voor eigen rekening en risico. Tenslotte blijkt uit de stukken dat 
appellante in de periodes september 2011 tot en met december 2011 en september 2012 tot en 
met december 2012 wel contact heeft gehad met de studieadviseur over andere studiegerelateerde 
vragen. Niet valt in te zien waarom zij daartoe op dat moment wel in staat was en niet in staat om 
een aanvraag om afstudeersteun in te (laten) dienen.  

 Het betoog faalt. 
 

http://www.cbho.nl/
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2.4 Het beroep is ongegrond. 

 
2.5  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
  
3.  Beslissing 
 
 Het college: 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/342 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 25 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : geldigheidsduur 
herzieningsverzoek 
niet-ontvankelijkverklaring 
studieresultaten 
termijn 

verlenging 
Artikelen : Awb: artikel 6:7  

artikel 6:9 
artikel 6:11 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het 

beroep van appellant op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard, 
omdat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Verweerder 
heeft in dat verband met juistheid overwogen dat de omstandigheid 
dat appellant heeft gewacht op de verklaring van de 
studentendecaan, alvorens hij beroep heeft ingesteld, voor rekening 
en risico van appellant dient te blijven. Het College is, zoals ook 
verweerder heeft overwogen, van oordeel dat het ontbreken van 

een verklaring van de studentendecaan appellant er niet van had 
hoeven weerhouden tijdig een beroepschrift in te dienen. In dat 
beroepschrift had appellant verweerder zo nodig kunnen melden dat 
hij doende was een verklaring van het studentendecanaat te 
verkrijgen. Anders dan appellant betoogt, is de overschrijding van 
de termijn onder de gegeven omstandigheden aan hem toe te 

rekenen.  
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 23 juni 2015 heeft de Examencommissie Cluster Marketing het 
(herzienings)verzoek van appellant tot verlenging van de geldigheidsduur van een aantal 

studieresultaten, afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 17 november 2015, heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 april 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. F. Donner, werkzaam bij de Hogeschool Inholland, zijn 

verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het 

indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. 
 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 
voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 
bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien 

redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.2.  Verweerder heeft het door appellant ingestelde beroep bij zijn beslissing van 
17 november 2015 niet-ontvankelijk verklaard, omdat het niet binnen de daartoe gestelde termijn 
is ingediend.  
 

2.3. Appellant voert aan dat verweerder bij de niet-ontvankelijkverklaring van zijn beroep ten 
onrechte als uitgangspunt heeft gehanteerd dat hij met het instellen van beroep heeft willen 
wachten op de verklaring van de studentendecaan. Volgens appellant heeft hij een verklaring van 
die strekking in zijn e-mail van 15 oktober 2015, noch in enig ander stuk afgelegd. Verweerder is, 

gelet op de in zijn e-mail van 15 oktober 2015 gegeven gronden, ten onrechte overgegaan tot niet-
ontvankelijkverklaring van zijn beroep, aldus appellant.  
 

2.3.1. De beslissing van 23 juni 2015 is op 21 juli 2015 aan appellant bekend gemaakt. Dat 
betekent dat de termijn waarbinnen het beroep moest worden ingesteld, eindigde op 1 september 
2015. Het beroepschrift is op 9 oktober 2015 bij verweerder ingekomen en daarmee buiten de 
hiertoe openstaande termijn. Verweerder heeft appellant verzocht de reden van deze 
termijnoverschrijding kenbaar te maken. Appellant heeft bij e-mail van 15 oktober 2015 aan dit 
verzoek gehoor gegeven. 
 

2.3.2. Appellant heeft in zijn e-mail van 15 oktober 2015 te kennen gegeven dat de procedure 
zich grotendeels heeft afgespeeld in de vakantieperiode van het studiejaar 2014/2015. Volgens 
appellant was een verklaring van de studentendecaan een onmisbare schakel in zijn procedure en 
was het daarom noodzakelijk de beschikking over die verklaring te verkrijgen. Aangezien hij, 
vanwege de vakantieperiode, eerst op 26 augustus 2015 een afspraak kon maken met de 
studentendecaan en nadien nog enig onderzoek moest worden verricht, is het meldingsformulier 

pas op 14 september 2015 ondertekend met als gevolg dat de termijn hoe dan ook was 
overschreden. Die overschrijding is echter aan appellant noch aan de studentendecaan te wijten. 
Hij is gelet op deze omstandigheden niet in staat geweest eerder een beroepschrift in te dienen, 
aldus appellant. Appellant heeft dit standpunt ter zitting van het College gehandhaafd.  
 
2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het beroep van appellant op goede 
gronden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. 

Verweerder heeft in dat verband met juistheid overwogen dat de omstandigheid dat appellant heeft 
gewacht op de verklaring van de studentendecaan, alvorens hij beroep heeft ingesteld, voor 
rekening en risico van appellant dient te blijven. Het College is, zoals ook verweerder heeft 
overwogen, van oordeel dat het ontbreken van een verklaring van de studentendecaan appellant er 
niet van had hoeven weerhouden tijdig een beroepschrift in te dienen. In dat beroepschrift had 
appellant verweerder zo nodig kunnen melden dat hij doende was een verklaring van het 
studentendecanaat te verkrijgen. Anders dan appellant betoogt, is de overschrijding van de termijn 

onder de gegeven omstandigheden aan hem toe te rekenen.  
 

2.4. Gelet op het vorenstaande moet het beroep ongegrond worden verklaard.  
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
Het College 
 
Rechtdoende:  
 
verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2015/345 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 22 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Maastricht 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
melding 
norm 
oorzaak 

persoonlijke omstandigheden 
rechtsgevolgen 
reisafstand 
studieadvies 
studieadviseur 

studiepunten 
studieresultaten 

uitgeschreven 
waarschuwing 
waarschuwingsadvies 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER: artikel 36 
Artikel 37 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Het College merkt op dat in de WHW niet is bepaald dat een 
student moet aantonen dat de persoonlijke omstandigheden de 
oorzaak zijn dat niet aan de vereisten is voldaan. Het CBE heeft dat 
niet onderkend.  
In het verweerschrift heeft het CBE toegelicht dat appellant in het 

studiejaar 2014-2015 geen waarschuwing over het bindend negatief 
studieadvies heeft ontvangen. Appellant voert terecht aan dat dit in 

strijd is met artikel 7.8b, vierde lid, van de WHW en artikel 36, 
eerste lid, van de OER. 
Gelet hierop, komt de beslissing van 13 november 2015 voor 
vernietiging in aanmerking.  
2.6. Nu appellant in studiejaar 2013-2014 meerdere malen over het 

bindend studieadvies is geïnformeerd, in dat studiejaar een 
waarschuwing over het bindend negatief studieadvies heeft 
ontvangen en daarover contact heeft gehad met een studieadviseur, 
was appellant van de regels over het bindend negatief studieadvies 
op de hoogte. Over de oogaandoening van appellant is het College 
met het CBE van oordeel dat appellant die niet tijdig heeft gemeld 
en dat appellant eerder een arts had moeten raadplegen. Gelet op 

de door appellant in studiejaar 2013-2014 ontvangen informatie, 
wist, dan wel behoorde hij te weten, dat hij persoonlijke 
omstandigheden, zoals de oogaandoening, tijdig bij een 
studieadviseur moest melden. Dat appellant, zoals hij stelt, eerst in 

het voorjaar van 2015 van die aandoening meer klachten ervoer, 
had voor hem aanleiding moeten zijn dat in ieder geval op dat 

moment bij een studieadviseur te melden. Daarbij is van belang dat 
de studieadviseur appellant dan had kunnen adviseren hoe hij zijn 
persoonlijke omstandigheden kon ondervangen. Nu uit een 
overgelegd overzicht van de door appellant behaalde 
studieresultaten blijkt dat hij in het voorjaar van 2015, van april tot 
en met juni, de meeste studiepunten heeft gehaald, is het niet 
aannemelijk dat zijn oogaandoening de oorzaak is van het behalen 

van onvoldoende studiepunten. Dat appellant ver moet reizen om 
naar de universiteit te gaan, is geen persoonlijke omstandigheid die 
het faculteitsbestuur had moeten meewegen. 
Het CBE heeft terecht geoordeeld dat het faculteitsbestuur appellant 
een bindend negatief studieadvies heeft mogen geven. Het College 
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ziet hierin aanleiding de rechtsgevolgen van de beslissing van 

13 november 2015 in stand te laten. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Maastricht (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 27 augustus 2015 heeft de decaan namens het faculteitsbestuur van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid appellant een bindend negatief studieadvies gegeven voor de 
opleiding European Law School English Language Track (hierna: de opleiding).   
 

 Bij beslissing van 13 november 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 De nadere gronden zijn ingediend op 25 februari 2016. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 april 2016, waar appellant en het CBE, 
vertegenwoordigd door mr. V. Perey, secretaris van het CBE, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1.  In studiejaar 2013-2014 is appellant begonnen met de opleiding. In augustus en november 
2013 is aan hem een brochure uitgereikt over het bindend studieadvies. In januari 2014 heeft hij 
per e-mail en per brief een waarschuwing gekregen over het bindend negatief studieadvies. In de 
daarbij gevoegde brochure staat beschreven hoeveel punten na het eerste jaar moeten zijn 
behaald om geen bindend negatief studieadvies te krijgen, welke persoonlijke omstandigheden 
worden meegewogen, dat de student dient te bewijzen dat die persoonlijke omstandigheden de 
oorzaak zijn van het halen van onvoldoende studiepunten en dat die persoonlijke omstandigheden 

bij een studieadviseur moeten worden gemeld. Omdat appellant onvoldoende resultaten had 
behaald, heeft hij zich om een bindend negatief studieadvies te voorkomen in overleg met een 
studieadviseur per 1 februari 2014 uitgeschreven. 
 In studiejaar 2014-2015 is appellant opnieuw met het eerste jaar van de opleiding 
begonnen. Omdat hij na dat studiejaar niet aan de norm van 40 studiepunten voldeed, heeft het 
faculteitsbestuur appellant een bindend negatief studieadvies gegeven. 
 

2.2.  Het CBE heeft geoordeeld dat het faculteitsbestuur appellant in redelijkheid een bindend 
negatief studieadvies heeft mogen geven. Daartoe heeft het overwogen dat appellant een 

persoonlijke omstandigheid, namelijk een oogaandoening, gedurende het studiejaar 2014-2015 
niet heeft gemeld en hij voorts niet heeft aangetoond dat hij door die aandoening niet het vereiste 
aantal studiepunten heeft kunnen halen.  
 

2.3.   Appellant bestrijdt het oordeel van het CBE. Hij voert daartoe aan dat hij in strijd met 
artikel 7.8b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: 
de WHW) in het studiejaar 2014-2015 geen waarschuwing over het bindend negatief studieadvies 
heeft ontvangen. Over zijn oogaandoening voert appellant aan dat hij die niet eerder heeft gemeld, 
omdat hij in 2013 weinig klachten ervoer en hij pas in het voorjaar van 2015 last kreeg van meer 
klachten. Tot slot wijst appellant op de grote reisafstand tussen zijn woonplaats Amsterdam en de 
Universiteit Maastricht.  

 
2.4.  Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW brengt het instellingsbestuur iedere student 
uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een 
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bacheloropleiding advies uit over de voorzetting van zijn studie binnen of buiten de 

bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
lid of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn 
aangewezen een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 

student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.  
 Ingevolge het vierde lid geeft het instellingsbestuur, voordat het tot afwijzing overgaat, de 
desbetreffende student een waarschuwing.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 36, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding 
(hierna: de OER) wordt uiterlijk in de maand maart van het eerste studiejaar aan de 

propedeusestudent die op dat moment minder dan 30 studiepunten heeft behaald, een 
waarschuwingsadvies afgegeven. 
 Ingevolge artikel 37, eerste lid, wordt bij het uitbrengen van het studieadvies rekening 

gehouden met persoonlijke omstandigheden.  
 Ingevolge het tweede lid zijn persoonlijke omstandigheden die voor erkenning in 
aanmerking komen: 
a. ziekte van betrokkene 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,  
c. zwangerschap van betrokkene, 
d. bijzondere familieomstandigheden, 

e. bestuurlijke activiteiten. 
 
2.5. Het College merkt op dat in de WHW niet is bepaald dat een student moet aantonen dat de 
persoonlijke omstandigheden de oorzaak zijn dat niet aan de vereisten is voldaan. Het CBE heeft 
dat niet onderkend.  
 In het verweerschrift heeft het CBE toegelicht dat appellant in het studiejaar 2014-2015 

geen waarschuwing over het bindend negatief studieadvies heeft ontvangen. Appellant voert 
terecht aan dat dit in strijd is met artikel 7.8b, vierde lid, van de WHW en artikel 36, eerste lid, van 
de OER. 
 Gelet hierop, komt de beslissing van 13 november 2015 voor vernietiging in aanmerking.  
 
2.6. Nu appellant in studiejaar 2013-2014 meerdere malen over het bindend studieadvies is 
geïnformeerd, in dat studiejaar een waarschuwing over het bindend negatief studieadvies heeft 

ontvangen en daarover contact heeft gehad met een studieadviseur, was appellant van de regels 
over het bindend negatief studieadvies op de hoogte. Over de oogaandoening van appellant is het 
College met het CBE van oordeel dat appellant die niet tijdig heeft gemeld en dat appellant eerder 
een arts had moeten raadplegen. Gelet op de door appellant in studiejaar 2013-2014 ontvangen 
informatie, wist, dan wel behoorde hij te weten, dat hij persoonlijke omstandigheden, zoals de 
oogaandoening, tijdig bij een studieadviseur moest melden. Dat appellant, zoals hij stelt, eerst in 
het voorjaar van 2015 van die aandoening meer klachten ervoer, had voor hem aanleiding moeten 

zijn dat in ieder geval op dat moment bij een studieadviseur te melden. Daarbij is van belang dat 
de studieadviseur appellant dan had kunnen adviseren hoe hij zijn persoonlijke omstandigheden 

kon ondervangen. Nu uit een overgelegd overzicht van de door appellant behaalde studieresultaten 
blijkt dat hij in het voorjaar van 2015, van april tot en met juni, de meeste studiepunten heeft 
gehaald, is het niet aannemelijk dat zijn oogaandoening de oorzaak is van het behalen van 
onvoldoende studiepunten. Dat appellant ver moet reizen om naar de universiteit te gaan, is geen 

persoonlijke omstandigheid die het faculteitsbestuur had moeten meewegen. 
 Het CBE heeft terecht geoordeeld dat het faculteitsbestuur appellant een bindend negatief 
studieadvies heeft mogen geven. Het College ziet hierin aanleiding de rechtsgevolgen van de 
beslissing van 13 november 2015 in stand te laten. 
 
2.7. Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 13 november 2015 dient te worden 
vernietigd. Het College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien door de rechtsgevolgen van 

de voormelde beslissing in stand te laten. Het bindend negatief  studieadvies blijft derhalve in 
stand. 
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2.8. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I.  verklaart het beroep gegrond; 
 II.  vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Universiteit Maastricht van 13 november 2015, kenmerk 15.169; 
 III.  bepaalt dat de rechtsgevolgen van die vernietigde beslissing in stand blijven; 
 IV.  gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Maastricht 

  aan appellant het door hem betaalde griffierecht voor de behandeling van het 
  beroep ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/002 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 25 april 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : bevestiging 
collegegeld 
contactgegevens 
elektronisch 
e-mailadres 

financiële schade 
foutmelding 
geschillenadviescommissie 
herinschrijving 
inschrijfverplichtingen 

machtiging tot betaling 
Osiris 

precedentwerking 
“to do” lijst 

Artikelen : WHW: artikel 7.32 
artikel 7.37 
Awb:artikel 8:72 
Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016 van de Universiteit 
Utrecht:  

artikel 3, ondeerdeel A, aanhef en onder a 
artikel 9 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Het College stelt vast dat in artikel 9 van het Reglement 
nadrukkelijk is vastgelegd dat alle berichtgeving met betrekking tot 

de inschrijving geschiedt via het in Studielink opgegeven e-
mailadres. Onder verwijzing naar de uitspraak van het College van 

9 oktober 2015 in zaak nr. CBHO 2015/127 (www.cbho.nl) 
overweegt het College dat appellante kenbaar heeft gemaakt langs 
elektronische weg voldoende bereikbaar te zijn. Appellante heeft 
immers eerder berichtgevingen via het e-mailadres in Studielink 
ontvangen, heeft de universiteit niet eerder gewezen op problemen 

met haar elektronische bereikbaarheid, en heeft zich ook voor het 
studiejaar 2015-2016 via Studielink aangemeld. Onbestreden is 
verder dat de universiteit appellante op 30 juli 2014 een e-mail 
heeft verstuurd met het verzoek de door haar in Studielink 
ingevulde contactgegevens, waaronder het opgegeven e-mailadres, 
te controleren en zo nodig aan te passen, omdat deze 
contactgegevens worden gebruikt voor alle correspondentie vanuit 

de CSA. Het valt appellante ernstig te verwijten dat zij het e-
mailadres in Studielink niet tijdig heeft gecontroleerd en aangepast, 
terwijl zij wel op het belang hiervan is gewezen. Anders dan 
appellante stelt, is dit geen kleinigheid. Appellante dient zich te 

realiseren dat deze slordigheid de oorzaak is van het ontstane 
probleem en dat de gevolgen daarvan dan ook in beginsel voor haar 

risico zijn. Anderzijds stelt het College vast dat de universiteit 
namens verweerder zeven maal, te weten op 29 juni 2015, 
16 juli 2015, 28 juli 2015, 4 augustus 2015, 11 augustus 2015, 
18 augustus 2015 en 15 september 2015, een e-mail naar het e-
mailadres van appellante in Studielink heeft verstuurd over de 
onvolledige inschrijving. Verweerder moet deze e-mails steeds terug 
hebben ontvangen met de melding dat de desbetreffende e-mail niet 

op het e-mailadres bezorgd kan worden. Verweerder heeft naar 
aanleiding hiervan echter geen nadere actie ondernomen. Ter zitting 
van het College heeft verweerder nader toegelicht dat de universiteit 
met 30.000 studenten te maken heeft en om het inschrijfproces 
soepel te laten verlopen, inschrijvingen via Studielink moeten 
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verlopen, hetgeen ook in het Reglement is vastgelegd. Aan die 

regels houdt de universiteit zich teneinde precedentwerking te 
voorkomen. Verder kan verweerder om technische redenen niet 
vaststellen of een e-mail met die melding is geretourneerd, aldus 
verweerder. Het College acht die toelichting op zichzelf begrijpelijk, 
maar in dit geval ontoereikend. Nu appellante wel tijdig een verzoek 
tot inschrijving heeft ingediend en de machtiging heeft ingevuld, 
maar uitsluitend heeft nagelaten de machtiging te bevestigen, en de 

weigering tot inschrijving verstrekkende gevolgen heeft voor 
appellante, had verweerder niet mogen volstaan met het uitsluitend 
versturen van e-mails naar het gebleken onjuiste e mailadres van 
appellante in Studielink Gegeven de omstandigheden van het geval, 
had het op de weg van verweerder gelegen appellante ook via haar 
studentenaccount of postadres te wijzen op de onvolledige 

inschrijving. Dit heeft verweerder nagelaten. Dat appellante ook op 
de onder 2.2 vermelde wijzen ervan op de hoogte is gesteld dat 
haar inschrijving nog niet volledig was, doet daaraan niet af, 
daargelaten dat verweerder die wijzen onvoldoende heeft kunnen 

staven, wat voor risico van verweerder is. 
Gelet op het vorenstaande, had verweerder tot inschrijving moeten 
overgaan. De bestreden beslissing dient te worden vernietigd 

wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb). 
Het betoog slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 5 oktober 2015 heeft het hoofd Centrale Studentenadministratie (hierna: 
het hoofd CSA) kennelijk namens verweerder het verzoek van appellante om herinschrijving voor 
de opleiding Psychologie per 1 september 2015 afgewezen wegens het niet tijdig voldoen aan de 
inschrijfverplichtingen.  
 
 Bij beslissing van 11 december 2015 heeft verweerder het daartegen door appellante 

gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellante, bijgestaan 

door haar vader D. Roovers, en verweerder, vertegenwoordigd door M.W. Batteljee, werkzaam bij 
de Universiteit Utrecht, zijn verschenen.  
 
2.   Overwegingen 

 
2.1 Ingevolge artikel 7.32, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek dient ieder die wenst gebruik te maken van onderwijsvoorzieningen, 
examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs aan een 
instelling, zich door het instellingsbestuur als student te laten inschrijven. 
 Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, wordt tot de inschrijving niet overgegaan dan nadat het 
bewijs is overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan.  

 Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerjarige student het collegegeld niet zelf 
voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de student schriftelijk is verklaard dat hij 
ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het collegegeld voldoet.  
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 Ingevolge artikel 3, onderdeel A, aanhef en onder a, van het Reglement inschrijving en 
collegegeld 2015-2016 van de Universiteit Utrecht (hierna: het Reglement) geschiedt de 
inschrijving met ingang van 1 september indien vóór 1 september via Studielink het 
inschrijvingsverzoek is ingediend en vóór 1 oktober de overige bescheiden op grond van dit 
Reglement zijn ontvangen door het hoofd CSA. 
 Ingevolge artikel 9 worden beslissingen en berichten met betrekking tot inschrijving en 
collegegeld zoals genoemd in dit Reglement elektronisch aan de inschrijver verzonden via 

Studielink of naar het e-mailadres dat de inschrijver in Studielink heeft vastgelegd. 
  
2.2 Verweerder heeft aan zijn beslissing van 11 december 2015 het volgende ten grondslag 
gelegd. Appellante heeft de betaling van het collegegeld voor het studiejaar 2015-2016 niet vóór 1 
september 2015 geregeld, nu de machtiging tot betaling niet voor die datum digitaal, via 
Studielink, is bevestigd. De e-mails die vanuit de universiteit naar appellante zijn verstuurd, zijn 

verzonden naar het in Studielink geregistreerde en door appelante opgegeven e mailadres. Naar nu 
blijkt is dit een oud e-mailadres van appellante. De universiteit heeft appellante op 30 juli 2014, 
naar zowel haar e-mailadres in Studielink als haar universitaire e-mailadres, een e-mail verstuurd 
over haar contactgegevens in Studielink. Appellante diende naar aanleiding hiervan haar 

e-mailadres in Studielink aan te passen. Dit heeft zij niet gedaan, hetgeen voor haar rekening en 
risico dient te komen. Appellante had verder ook langs andere wegen kunnen weten dat haar 
inschrijving nog niet in orde was. Studenten van wie de inschrijving nog niet rond is, krijgen 

daarover in de maand september immers een melding op het moment dat zij inloggen in Osiris. 
Verder was dit af te leiden uit een naar appellante verstuurde e-mail van 25 augustus 2015, die in 
Studielink terug te lezen was, en uit de zogenoemde “to do” lijst in Studielink.  
 
2.3  Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte tot zijn beslissing is gekomen. Zij voert 
daartoe het volgende aan. Verweerder heeft niet alle argumenten die zij ter zitting van de 
Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren van de Universiteit Utrecht naar voren heeft 

gebracht, meegewogen bij het nemen van zijn beslissing. Zo heeft hij niet meegewogen dat de 
universiteit zeven maal een e-mail over de onvolledige inschrijving heeft verstuurd naar haar oude 
e-mailadres in Studielink en dat de universiteit zeven maal een foutmelding heeft ontvangen maar 
hier niets mee heeft gedaan, dat haar ouders direct na de weigering tot inschrijving kenbaar 
hebben gemaakt dat zij het collegegeld per direct willen betalen, dat zij als gevolg van de 
weigering financiële schade heeft geleden tot een bedrag van ongeveer € 8.000,00, en dat in het 

startscherm van Osiris en de zogenoemde "to do" lijst in Studielink niet heeft gestaan dat de 
inschrijving onvolledig was. Appellante benadrukt dat de gevolgen van de weigering tot inschrijving 
voor haar onevenredig groot zijn. Zij heeft weinig problemen met haar studie, maar loopt nu, door 
een kleine fout van haar kant, die mede is veroorzaakt door gebrekkige communicatie van de kant 
van de universiteit, studievertraging en financiële schade op, terwijl het probleem makkelijk en snel 
kan worden opgelost. Haar ouders zijn immers bereid direct het collegegeld te betalen. 
 

2.3.1 Het College stelt vast dat in artikel 9 van het Reglement nadrukkelijk is vastgelegd dat alle 
berichtgeving met betrekking tot de inschrijving geschiedt via het in Studielink opgegeven e-
mailadres. Onder verwijzing naar de uitspraak van het College van 9 oktober 2015 in zaak nr. 
CBHO 2015/127 (www.cbho.nl) overweegt het College dat appellante kenbaar heeft gemaakt langs 
elektronische weg voldoende bereikbaar te zijn. Appellante heeft immers eerder berichtgevingen 
via het e-mailadres in Studielink ontvangen, heeft de universiteit niet eerder gewezen op 
problemen met haar elektronische bereikbaarheid, en heeft zich ook voor het studiejaar 2015-2016 

via Studielink aangemeld. Onbestreden is verder dat de universiteit appellante op 30 juli 2014 een 
e-mail heeft verstuurd met het verzoek de door haar in Studielink ingevulde contactgegevens, 

waaronder het opgegeven e-mailadres, te controleren en zo nodig aan te passen, omdat deze 
contactgegevens worden gebruikt voor alle correspondentie vanuit de CSA. Het valt appellante 
ernstig te verwijten dat zij het e-mailadres in Studielink niet tijdig heeft gecontroleerd en 
aangepast, terwijl zij wel op het belang hiervan is gewezen. Anders dan appellante stelt, is dit geen 

kleinigheid. Appellante dient zich te realiseren dat deze slordigheid de oorzaak is van het ontstane 
probleem en dat de gevolgen daarvan dan ook in beginsel voor haar risico zijn. Anderzijds stelt het 
College vast dat de universiteit namens verweerder zeven maal, te weten op 29 juni 2015, 16 juli 
2015, 28 juli 2015, 4 augustus 2015, 11 augustus 2015, 18 augustus 2015 en 15 september 2015, 
een e-mail naar het e-mailadres van appellante in Studielink heeft verstuurd over de onvolledige 
inschrijving. Verweerder moet deze e-mails steeds terug hebben ontvangen met de melding dat de 
desbetreffende e-mail niet op het e-mailadres bezorgd kan worden. Verweerder heeft naar 

aanleiding hiervan echter geen nadere actie ondernomen. Ter zitting van het College heeft 
verweerder nader toegelicht dat de universiteit met 30.000 studenten te maken heeft en om het 
inschrijfproces soepel te laten verlopen, inschrijvingen via Studielink moeten verlopen, hetgeen ook 

http://www.cbho.nl/
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in het Reglement is vastgelegd. Aan die regels houdt de universiteit zich teneinde 

precedentwerking te voorkomen. Verder kan verweerder om technische redenen niet vaststellen of 
een e-mail met die melding is geretourneerd, aldus verweerder. Het College acht die toelichting op 
zichzelf begrijpelijk, maar in dit geval ontoereikend. Nu appellante wel tijdig een verzoek tot 
inschrijving heeft ingediend en de machtiging heeft ingevuld, maar uitsluitend heeft nagelaten de 
machtiging te bevestigen, en de weigering tot inschrijving verstrekkende gevolgen heeft voor 
appellante, had verweerder niet mogen volstaan met het uitsluitend versturen van e-mails naar het 
gebleken onjuiste e-mailadres van appellante in Studielink Gegeven de omstandigheden van het 

geval, had het op de weg van verweerder gelegen appellante ook via haar studentenaccount of 
postadres te wijzen op de onvolledige inschrijving. Dit heeft verweerder nagelaten. Dat appellante 
ook op de onder 2.2 vermelde wijzen ervan op de hoogte is gesteld dat haar inschrijving nog niet 
volledig was, doet daaraan niet af, daargelaten dat verweerder die wijzen onvoldoende heeft 
kunnen staven, wat voor risico van verweerder is. 
 Gelet op het vorenstaande, had verweerder tot inschrijving moeten overgaan. De bestreden 

beslissing dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: de Awb). 
 Het betoog slaagt. 
 

2.4 Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 11 december 2015 dient te 
worden vernietigd.  
 

2.5 Aangezien verweerder, gelet op het hiervoor overwogene niet anders kan beslissen dan 
appellante in te schrijven per 1 september 2015, zal het College, onder toepassing van artikel 
8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb, de beslissing van 5 oktober 2015 herroepen, 
bepalen dat verweerder appellante inschrijft per 1 september 2015 onder de voorwaarde dat de 
machtiging alsnog wordt bevestigd, en bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de 
vernietigde beslissing.  
 

2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, nu niet is gebleken van kosten 
die daarvoor in aanmerking komen.   
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 

I. verklaart het beroep gegrond; 
II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht van 

11 december 2015; 
III. herroept de beslissing van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht van 

5 oktober 2015; 
IV. bepaalt dat appellante wordt ingeschreven per 1 september 2015, onder de 

voorwaarde dat de machtiging alsnog wordt bevestigd; 
V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 11 

december 2015; 
VI. gelast dat het college van bestuur van de Universiteit Utrecht het door appellante 

betaalde griffierecht van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) aan haar vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/003 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 27 juni 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : Adviescommissie Bezwaarschriften 
automatische incasso 
betalingsachterstand 
betalingsregeling 
betwist 

bindend negatief studieadvies 
collegegeld 
Debiteurenbeheer 
gespreide betaling 
inschrijven 

inschrijving geweigerd 
incassobureau 

kwijtschelden 
machtigingsformulier 
termijnen 
tussentijdse inschrijving 

Artikelen : In- en uitschrijfregels 2015-2016: onderdeel 1.4 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt vast dat het beroep van appellant ziet op de 
weigering hem voor het studiejaar 2015-2016 in te schrijven en dat 
appellant niet voldoet aan het vereiste voor inschrijving dat op 1 
augustus 2015 geen betalingsachterstand bestaat voor opleidingen 
uit voorgaande studiejaren bij de hogeschool. Die 

betalingsachterstand is voor het College een gegeven, nu deze blijkt 
uit de door verweerder overgelegde stukken en als zodanig niet door 
appellant is betwist. De vraag of die betalingsachterstand terecht is, 

valt buiten de omvang van het geding, omdat appellant tegen de 
vaststelling van de centrale studentenadministratie dat hij € 977,00 
moest betalen bezwaar had kunnen en moeten maken. De gevolgen 
voor zijn keuze om dit niet te doen, komen voor zijn rekening. Naar 

het oordeel van het College was verweerder derhalve bevoegd de 
inschrijving van appellant te weigeren. Geen rechtsregel verzet zich 
er voorts tegen dat verweerder voor de motivering van de bestreden 
beslissing volstaat met een verwijzing naar het advies van de 
adviescommissie. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 

het college van bestuur van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 4 augustus 2015 heeft de manager Centrale Studentenadministratie 
namens verweerder geweigerd appellant voor het studiejaar 2015-2016 in te schrijven voor de 
bacheloropleiding HBO Rechten. 

 
 Bij beslissing van 19 november 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
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 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juni 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd mr. C.W. Elbers, juridisch medewerker bij de hogeschool, zijn 
verschenen. Voorts is aan de zijde van verweerder N.C. Broers verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge onderdeel 1.4 van de In- en uitschrijfregels 2015-2016 is een van de vereisten 
voor inschrijving dat op 1 augustus 2015 geen betalingsachterstand bestaat voor opleidingen uit 
voorgaande studiejaren bij de hogeschool. 

 Ingevolge onderdelen 1.5 en 1.7 vindt geen inschrijving plaats indien niet aan alle vereisten 
voor inschrijving is voldaan. 
 
2.2. Appellant is op 1 september 2013 met zijn opleiding begonnen. Aan het eind van het 

studiejaar 2013-2014 is hem een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven. Door dit 
BNSA kon appellant zich niet voor het studiejaar 2014-2015 inschrijven. Op 7 oktober 2014 is het 
BNSA ingetrokken, waarna de centrale studentenadministratie appellant bij e-mail van 13 oktober 

2014 de gelegenheid heeft geboden ten behoeve van inschrijving voor het studiejaar 2014-2015 
een machtigingsformulier voor het betalen van collegegeld in te vullen en te retourneren. Appellant 
heeft het ondertekende formulier, waarop hij heeft ingevuld dat hij het collegegeld van € 1.906,00 
voor het volledige studiejaar 2014-2015 per automatische incasso in tien gelijke termijnen wil 
betalen, op 9 december 2014 geretourneerd. In een e-mail van 11 december 2014 heeft de 
centrale studentenadministratie bevestigd dat hij voor het studiejaar 2014-2015 is ingeschreven. 
In deze e-mail is appellant ook te kennen gegeven dat hij, omdat vier incasso's reeds hebben 

plaatsgevonden en een vijfde incasso de volgende week zal plaatsvinden, een betalingsachterstand 
van € 977,00 heeft. Dit bedrag bestaat uit vijf termijnen van € 190,60 en € 24,00 
verwerkingskosten voor gespreide betaling. Appellant is er voorts op gewezen dat hij contact met 
de afdeling Debiteurenbeheer kan opnemen om een betalingsregeling te treffen. Naar aanleiding 
van deze e-mail heeft appellant telefonisch contact met de hogeschool opgenomen. In dit contact is 
tussentijdse inschrijving per 1 december 2014 ter sprake gekomen. In een e-mail van 19 december 

2014 heeft de centrale studentenadministratie te kennen gegeven dat tussentijdse inschrijving per 
1 december 2014 mogelijk is en dat dan een bedrag van € 476,50, drie maanden collegegeld, zal 
worden kwijtgescholden. Appellant heeft geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid tot 
tussentijdse inschrijving. Voorts heeft hij geweigerd het bedrag van € 977,00 te betalen. Na 
inschakeling van een incassobureau door de centrale studentenadministratie is het te betalen 
bedrag opgelopen tot € 1.129,26. Dit bedrag had appellant op 1 augustus 2015 niet voldaan. 
 

 Wegens vorenbedoelde betalingsachterstand heeft de centrale studentenadministratie 
geweigerd appellant voor het studiejaar 2015-2016 in te schrijven. Bij de bestreden beslissing 
heeft verweerder het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Voor de 
motivering ervan heeft verweerder verwezen naar een advies van de Adviescommissie 
Bezwaarschriften van 18 november 2015. 
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder de weigering van zijn inschrijving ten onrechte heeft 

gehandhaafd. Hiertoe voert hij aan dat hij niet verplicht is collegegeld te betalen voor de maanden 
van het studiejaar 2014-2015 waarin hij geen onderwijs heeft genoten. Voorts voert hij aan dat hij 

door de handelwijze van de centrale studentenadministratie in zijn belangen is geschaad en dat 
verweerder ten onrechte zonder nadere motivering het advies van de adviescommissie is gevolgd. 
 
2.4. Het College stelt vast dat het beroep van appellant ziet op de weigering hem voor het 

studiejaar 2015-2016 in te schrijven en dat appellant niet voldoet aan het vereiste voor inschrijving 
dat op 1 augustus 2015 geen betalingsachterstand bestaat voor opleidingen uit voorgaande 
studiejaren bij de hogeschool. Die betalingsachterstand is voor het College een gegeven, nu deze 
blijkt uit de door verweerder overgelegde stukken en als zodanig niet door appellant is betwist. De 
vraag of die betalingsachterstand terecht is, valt buiten de omvang van het geding, omdat 
appellant tegen de vaststelling van de centrale studentenadministratie dat hij € 977,00 moest 
betalen bezwaar had kunnen en moeten maken. De gevolgen voor zijn keuze om dit niet te doen, 

komen voor zijn rekening. Naar het oordeel van het College was verweerder derhalve bevoegd de 
inschrijving van appellant te weigeren. Geen rechtsregel verzet zich er voorts tegen dat verweerder 
voor de motivering van de bestreden beslissing volstaat met een verwijzing naar het advies van de 
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adviescommissie. 

 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/004 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool Rotterdam  

Trefwoorden : aangemeld 
belang 
belangenafweging 
betalingsgegevens 
bevestigen 

buiten toepassing laten 
collegegeld 
collegegeldvereiste 
digitale machtiging 
hardheidsclausule 

herinschrijver 
herinschrijving 

inschrijving 
inschrijvingsverzoek 
kenbaar 
onevenredig 
postadres 
Studielink 
studievertraging 

toelatingsvoorwaarden 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.33 
artikel 7.37 
Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool Rotterdam: 
artikel 1.7  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft 
regels van procedurele aard te stellen. Aan die vaststelling dient 
echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag te 
liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die 
afweging wel kenbaar te maken en behoort verweerder te motiveren 

waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan 
bij de vraag of het Reglement op dit punt geen aanpassing behoeft. 
Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet heeft 
plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het 
Reglement geen hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit 
de behandeling van de zaken door het College gebleken dat wel in 

een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten 
toepassing laat. Het College merkt op dat de door verweerder 
genoemde getallen op zichzelf los staan van de reden van het niet 
voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het 

vaststellen van het Reglement waren te voorzien. Het is het College 
voorts gebleken dat verweerder het feit dat een student als gevolg 

van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving 
studievertraging oploopt niet van betekenis acht voor het buiten 
toepassing laten van het Reglement, omdat die studievertraging 
inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat 
verweerder als uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging 
van herinschrijvers zo enigszins mogelijk behoort te worden 
vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder 

maatregelen heeft getroffen om studenten te wijzen op de 
onvoltooide herinschrijving acht het College die maatregelen 
onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van 
bewijs van die maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College 
vast dat verweerder geen gebruik heeft gemaakt van de 
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mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van 

de betrokken studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken 
op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te staan dat verweerder 
een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de 
instelling in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot 
inschrijving over te gaan. Ook uit de door verweerder getroffen 
voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het 
onderwijs zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht 

bezien is het College van oordeel dat bij herinschrijvers die zich vóór 
1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 
name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de 
bankgegevens / de digitale machtiging niet hebben afgerond en zich 
in de eerste weken van september tot verweerder hebben gewend, 
verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen. 

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 3 september 2015 is het verzoek van appellant tot inschrijving voor het 
studiejaar 2015-2016 van de bacheloropleiding Accountancy afgewezen.  

 
 Bij beslissing van 8 december 2015 heeft verweerder het door appellant ingestelde bezwaar 
ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2016, waar appellant, 
bijgestaan door T.G. Jansen, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. J.H. Trimpe en 
C.C. Serberie, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur 
vast te stellen regels van procedurele aard. 
Ingevolge artikel 7.37, eerste lid, staat de inschrijving open voor degene die voldoet aan de in titel 

2 van dit hoofdstuk gestelde eisen. 
Ingevolge het tweede lid wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het bewijs is overgelegd 

dat het verschuldigde collegegeld is voldaan. 
Ingevolge het derde lid wordt, indien een meerderjarige student of extraneus het collegegeld, het 
examengeld of het cursusgeld niet zelf voldoet, niet overgegaan tot inschrijving dan nadat door de 
student of extraneus schriftelijk is verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring 

vermelde derde namens hem het collegegeld, het examengeld of het cursusgeld voldoet. 
 
Ingevolge artikel 1.7, eerste lid, van het Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam (hierna: het Reglement) moet vóór 1 september 2015 aan alle toelatingsvoorwaarden 
zijn voldaan.  
Ingevolge het negende lid gelden de volgende regels voor iedereen die in een studiejaar als student 
staat ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam en zijn inschrijving in het direct daarop volgende 

studiejaar wil voortzetten: 
a. de student dient het verzoek tot herinschrijving in via Studielink. Het verzoek tot herinschrijving 
moet vóór 1 september 2015 via Studielink zijn ingediend. 
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b. de student ontvangt via Studielink bericht over de betaling van het collegegeld. 

c. de student betaalt het collegegeld middels de digitale machtiging in Studielink (door hemzelf, 
zijn ouders/verzorgers of een derde te bevestigen), een garantieverklaring van de werkgever of 
een bewijs van betaald collegegeld.  
[....] 
f. de student wordt ingeschreven nadat het verschuldigde collegegeld volledig is betaald (direct of 
via een machtiging) of een bewijs betaald collegegeld van een andere instelling voor hoger 
onderwijs is overgelegd en waarbij betaling van collegegeld vóór 1 september 2015 in orde moet 

zijn. 
[....] 
 
2.2. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van het 
inschrijvingsverzoek is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellant niet vóór 
1 september 2015 aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellant heeft weliswaar zich via 

Studielink aangemeld en zijn betalingsgegevens ingevoerd, maar heeft daarbij noch daarna de 
digitale machtiging voor betaling van het collegegeld vóór 1 september 2015 bevestigd.  
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte die afwijzing heeft gehandhaafd.  

  
2.3.1. Bij het College is een aantal zaken over het niet tijdig inschrijven wegens het niet tijdig 
bevestigen van de digitale machtiging aanhangig waarin, evenals in deze zaak, wordt betoogd dat 

de gevolgen van een uitsluiting voor een heel jaar onevenredig zijn. Het College heeft enige zaken 
op de zitting van 10 en 17 maart 2016 behandeld en aan partijen meegedeeld dat het College na 
behandeling van die zaken uitspraak zal doen. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat verweerder de verplichting heeft regels van procedurele aard 
te stellen. Aan die vaststelling dient echter wel een evenwichtige belangenafweging ten grondslag 
te liggen. Anders dan verweerder meent, dient verweerder die afweging wel kenbaar te maken en 

behoort verweerder te motiveren waarom die afweging niet onevenwichtig is. Het College heeft 
verweerder al eerder de aanbeveling gedaan nog eens stil te staan bij de vraag of het Reglement 
op dit punt geen aanpassing behoeft. Het College stelt vast dat tot op heden die aanpassing niet 
heeft plaatsgevonden. Anders dan verweerder veronderstelt, bevat het Reglement geen 
hardheidsclausule voor herinschrijvers. Voorts is uit de behandeling van de zaken door het College 
gebleken dat wel in een beperkt aantal gevallen verweerder het Reglement buiten toepassing laat. 

Het College merkt op dat de door verweerder genoemde getallen op zichzelf los staan van de reden 
van het niet voltooien van de inschrijving en dat die gevallen ook bij het vaststellen van het 
Reglement waren te voorzien. Het is het College voorts gebleken dat verweerder het feit dat een 
student als gevolg van de afwijzing van zijn verzoek tot herinschrijving studievertraging oploopt 
niet van betekenis acht voor het buiten toepassing laten van het Reglement, omdat die 
studievertraging inherent is aan die afwijzing. Daarbij miskent verweerder dat verweerder als 
uitgangspunt behoort te nemen dat studievertraging van herinschrijvers zo enigszins mogelijk 

behoort te worden vermeden. Hoewel het College onderkent dat verweerder maatregelen heeft 
getroffen om studenten te wijzen op de onvoltooide herinschrijving acht het College die 
maatregelen onvoldoende nog daargelaten dat verweerder in het leveren van bewijs van die 
maatregelen niet is geslaagd. Ook stelt het College vast dat verweerder geen gebruik heeft 
gemaakt van de mogelijkheid van het zenden van een brief naar het postadres van de betrokken 
studenten. Voorts is uit de behandeling van de zaken op 10 en 17 maart 2016 ook komen vast te 
staan dat verweerder een afwijzing handhaaft ook als geen enkel concreet belang van de instelling 

in het geding is en ook de opleiding heeft verzocht tot inschrijving over te gaan. Ook uit de door 
verweerder getroffen voorlopige voorzieningen is steeds gebleken dat het belang van het onderwijs 

zich niet tegen de inschrijving heeft verzet. In dat licht bezien is het College van oordeel dat bij 
herinschrijvers die zich vóór 1 september voor herinschrijving hebben aangemeld, maar dan met 
name die herinschrijving vanwege onvolledige opgave van de bankgegevens / de digitale 
machtiging niet hebben afgerond en zich in de eerste weken van september tot verweerder hebben 

gewend, verweerder de inschrijving niet had mogen afwijzen. 
 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen overigens is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De 
bestreden beslissing dient te worden vernietigd. Het College zal zelf in de zaak voorzien door de 
beslissing waarbij het verzoek tot herinschrijving is afgewezen te herroepen en te bepalen dat 
appellant per 1 september 2015 wordt  ingeschreven onder de voorwaarde dat appellant het 

collegegeld alsnog betaalt. Het College zal voorts bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt 
van de vernietigde beslissing.  
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2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.   

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

VII. verklaart het beroep gegrond; 
VIII. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam 

van 8 december 2015, kenmerk:BKG-S-001880; 
IX. herroept de beslissing van de Directie Dienst Administratie, Informatievoorziening 

en Control, Studenten Service Center van  
3 september 2015, kenmerk: 1021b/HER-UIT-NB; 

X. bepaalt dat appellant per 1 september 2015 wordt ingeschreven onder de 
voorwaarde dat hij het collegegeld alsnog betaalt; 

XI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing; 
XII. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan  

appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge: 
vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/005 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Fontys Hogeschool 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
persoonlijke omstandigheden 
studieadvies 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Het College stelt vast dat appellant op grond van zijn late 
aankomst in Nederland geadviseerd is zich pas in te schrijven per 1 
februari 2015. Dat advies heeft hij niet opgevolgd. Appellant heeft 

van zijn versnelde vertrek uit Nederland geen enkele mededeling 

gedaan aan enig persoon of instantie binnen de Hogeschool en is 
bovendien het gehele studiejaar 2014-2015 ingeschreven gebleven. 
Appellant heeft het door hem gestelde op geen enkele manier 
onderbouwd. In dat licht bezien hebben de examencommissie en 
vervolgens verweerder de gevolgen van deze inschrijving voor risico 
van appellant mogen laten en is hem terecht een BNSA toegekend. 

 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 31 augustus 2015 heeft de examencommissie appellant namens de 
instituutsdirecteur een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de 

bacheloropleiding ICT. 
 
 Bij beslissing van 1 december 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant op 5 januari 2016 beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
  
 Het College heeft de zaak op 6 april 2015 ter zitting behandeld te Eindhoven, waar 

appellant en verweerder, vertegenwoordigd door mr. drs. M.E.C. Hesseling - Hertsenberg, 

plaatsvervangend secretaris van verweerder, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
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omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
   
2.2. Appellant is in het studiejaar 2014-2015 aan de opleiding ICT begonnen. Appellant stelt in 
oktober te zijn teruggekeerd naar Nigeria omdat zijn vader ernstig ziek was. Dientengevolge heeft 

appellant verder geen onderwijs kunnen volgen en niet kunnen deelnemen aan toetsen en 
tentamens waardoor hij geen studiepunten heeft behaald. Deze persoonlijke omstandigheden heeft 
hij niet gemeld bij de opleiding, studentendecaan of studieloopbaanbegeleider. Evenmin heeft 
appellant een verzoek om de inschrijving tussentijds te beëindigen ingediend. 
 
 In juli 2015 zou appellant teruggekeerd naar Nederland. Voor het studiejaar 2015-2016 

heeft hij zich ingeschreven voor een andere opleiding, te weten IBMS ingeschreven. 
 
 Op 31 augustus 2015 is aan appellant een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) 
verstrekt voor de opleiding ICT omdat hij geen studiepunten heeft behaald. Dit is door de instelling 

ook gemeld aan de IND. 
 
2.3.  Appellant is van mening dat het BNSA niet had mogen worden afgegeven nu hij geen 

enkele toets of tentamen heeft afgelegd. De Examencommissie heeft daardoor niet vast kunnen 
stellen dat hij niet geschikt zou zijn voor de opleiding.  
 
2.4. Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten omdat appellant heeft nagelaten de 
persoonlijke omstandigheden die hem noopten het land te verlaten tijdig te melden. Hij heeft niet 
gereageerd op meerdere uitnodigingen van de studieloopbaanbegeleider om het uitblijven van de 
studieresultaten te bespreken en daarmee een adequate begeleiding onmogelijk gemaakt. 

 
2.5.  Het College stelt vast dat appellant op grond van zijn late aankomst in Nederland 
geadviseerd is zich pas in te schrijven per 1 februari 2015. Dat advies heeft hij niet opgevolgd. 
Appellant heeft van zijn versnelde vertrek uit Nederland geen enkele mededeling gedaan aan enig 
persoon of instantie binnen de Hogeschool en is bovendien het gehele studiejaar 2014-2015 
ingeschreven gebleven. Appellant heeft het door hem gestelde op geen enkele manier onderbouwd. 

In dat licht bezien hebben de examencommissie en vervolgens verweerder de gevolgen van deze 
inschrijving voor risico van appellant mogen laten en is hem terecht een BNSA toegekend. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond 
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Zaaknummer : CBHO 2016/007 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 19 april 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Leiden 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies, 
BNSA 
communicatie 
DUO 
dyslexie 

meervoudige dyslexie 
niet ontvankelijk 
opgewekt vertrouwen 
persoonlijke omstandigheden 
propedeuse 
studieadvies 

studiefinanciering 
studiepunten 

Artikelen : WHW: artikel 7.8 
Artikel 7.8b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Appellante kan niet worden gevolgd in haar betoog dat de 

examencommissie van het BNSA had moeten afzien omdat de aan 
haar bij beslissing van 3 december 2013 toegekende voorzieningen 
niet adequaat zijn. Hiervoor is reeds redengevend dat de beslissing 
van 3 december 2013 in rechte vaststaat. Dat de examencommissie 
het BNSA te vroeg heeft gegeven omdat er ten tijde van het BNSA 
nog een door haar ingesteld administratief beroep tegen de 

beslissing van 16 april 2015 aanhangig was, waarin zij betoogde dat 
de examencommissie gehouden was de beslissing van 3 december 
2013 te herzien, kan evenmin worden gevolgd. Hiervoor is reeds 
redengevend dat appellante niet heeft gestaafd dat zij, zoals zij 

stelt, per post een ondertekend beroepschrift en een afschrift van de 
daarin bestreden beslissing van 16 april 2015 heeft gestuurd naar 
verweerder. Verweerder heeft dat beroep dan ook terecht 

niet-ontvankelijk verklaard.  
2.6. Appellante heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat mevrouw 
SH bij haar het vertrouwen heeft gewekt dat zij een jaar uitstel zou 
krijgen om te voldoen aan de voorwaarden uit het voorlopig positief 
studieadvies. Dat appellante met mevrouw S.H. heeft gesproken 
over de mogelijkheid om een jaar extra studiefinanciering aan te 
vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) en 

verweerder ter zitting bij het College te kennen heeft gegeven dat 
de communicatie hierover van de zijde van mevrouw S. H. voor 
verbetering vatbaar is, is hiertoe, anders dan appellante heeft 
aangevoerd, onvoldoende. Hiertoe acht het College van belang dat 
uitsluitend het college van bestuur dan wel de examencommissie 
namens het college van bestuur, bevoegd zijn de eerder genomen 

beslissing te herzien. Voorts heeft appellante in de aan mevrouw S. 

H. gerichte e-mail van 9 november 2014 geschreven dat het 
aanvragen van een extra jaar studiefinanciering bij het DUO alleen 
zin heeft als zij ook een jaar uitstel krijgt om te voldoen aan de 
voorwaarden uit het voorlopig positief studieadvies. Mevrouw S. H. 
gaat niet over dat uitstel. Daar komt bij dat de examencommissie 
appellante in een e-mail van 19 maart 2015 uitdrukkelijk heeft 

aangeraden de nog niet behaalde vakken uit het eerste jaar te 
behalen en te kennen heeft gegeven dat een verzoek om langer te 
mogen doen over het behalen van vakken uit de propedeutische 
fase niet wordt gehonoreerd. Verweerder heeft terecht dat beroep 
op opgewekt vertrouwen verworpen. 
2.6 Er bestaat verder geen grond voor het oordeel dat de 
examencommissie zich, gelet op de door appellante behaalde 
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punten uit het tweede studiejaar, niet in redelijkheid op het 

standpunt heeft kunnen stellen dat zij niet geschikt moet worden 
geacht voor de opleiding. Hiertoe acht het College redengevend dat 
de examencommissie, gelet op voormeld artikel 7.8, vijfde lid, van 
de WHW, gelezen in samenhang met artikel 7.8b, derde lid, van de 
WHW bij zijn beoordeling doorslaggevend gewicht heeft kunnen 
toekennen aan het antwoord op de vraag of zij de punten van de 
propedeutische heeft behaald. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Leiden, verweerder.  
 
1. Procesverloop  

 
 Bij beslissing van 20 augustus 2015 heeft de examencommissie Communicatie & Human 
Resource Management namens het College van bestuur appellante een bindend negatief 

studieadvies gegeven voor de Bacheloropleiding Communicatie. 
 
 Bij beslissing van 8 december 2015 heeft verweerder, voor zover thans van belang, het 
door appellante daartegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. Bij brief van 
6 februari 2016 heeft zij de gronden van het beroep aangevuld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 18 februari 2016, waar appellante, 

bijgestaan door mr. C.G. Matze, advocaat te Breda, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. F.E. 
Mulder, voorzitter van verweerder, zijn verschenen. Tevens zijn namens de examencommissie drs. 
A. den Braven en A. Wieringa verschenen.  
 
2. Overwegingen 
 
2.1.  Ingevolge artikel 7.8, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW), wordt de propedeutische fase met het oog op de toepassing van artikel 
7.8b zodanig ingericht dat er sprake is van het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de 
bacheloropleiding met de mogelijkheid van verwijzing en selectie aan het eind van die fase. 
 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, brengt het instellingsbestuur van een hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleidingen. 

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, binnen 
het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste jaar 

van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet voldoet aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.  
 
2.2 Bij beslissing van 3 december 2013 heeft de examencommissie aan appellante 
voorzieningen toegekend in verband met haar dyslexie.  
 Bij beslissing van 21 augustus 2014 heeft de examencommissie appellante, hoewel 

appellante niet aan de norm voldeed, vanwege persoonlijke omstandigheden een voorlopig positief 
studieadvies gegeven. Hieraan heeft de examencommissie de voorwaarde verbonden dat 
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appellante aan het einde van het collegejaar 2014-2015 de resterende 20 studiepunten van haar 

propedeuse, die bestaat uit 60 studiepunten, behaalt. 
  
 Op 6 april 2015 heeft appellante verzocht de beslissing van 3 december 2013 te herzien. 
Volgens appellante zijn de in die beslissing toegekende voorzieningen, nu zij lijdt aan meervoudige 
dyslexie, onvoldoende. Dit verzoek is bij beslissing van 16 april 2015 afgewezen. 
 
2.3.  Aan het bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) van 20 augustus 2015 heeft de 

examencommissie ten grondslag gelegd dat appellante geen van de resterende 20 studiepunten uit 
de propedeutische fase heeft behaald.  
 
2.4. Appellante betoogt dat zij het BNSA ten onrechte heeft gekregen. Hiertoe voert zij aan dat 
de aan haar bij beslissing van 3 december 2013 toegekende voorzieningen niet adequaat zijn om 
haar dyslexie te compenseren en dat het BNSA pas had kunnen worden gegeven nadat het door 

haar ingestelde beroep tegen voormeld beslissing van 16 april 2015 zou zijn afgehandeld. Verder 
voert zij aan dat zij erop mocht vertrouwen dat zij een jaar langer de tijd zou krijgen om de 
resterende 20 studiepunten van haar propedeuse te behalen. Ten slotte voert zij aan dat zij, indien 
de behaalde studiepunten uit het tweede jaar worden meegenomen, in totaal 63 studiepunten heeft 

behaald. Gelet op dit aantal studiepunten heeft de examencommissie, in aanmerking genomen dat 
de norm 60 studiepunten uit het eerste jaar bedraagt, niet in redelijkheid een BNSA kunnen geven. 
 

2.5. Appellante kan niet worden gevolgd in haar betoog dat de examencommissie van het BNSA 
had moeten afzien omdat de aan haar bij beslissing van 3 december 2013 toegekende 
voorzieningen niet adequaat zijn. Hiervoor is reeds redengevend dat de beslissing van 3 december 
2013 in rechte vaststaat. Dat de examencommissie het BNSA te vroeg heeft gegeven omdat er ten 
tijde van het BNSA nog een door haar ingesteld administratief beroep tegen de beslissing van 16 
april 2015 aanhangig was, waarin zij betoogde dat de examencommissie gehouden was de 
beslissing van 3 december 2013 te herzien, kan evenmin worden gevolgd. Hiervoor is reeds 

redengevend dat appellante niet heeft gestaafd dat zij, zoals zij stelt, per post een ondertekend 
beroepschrift en een afschrift van de daarin bestreden beslissing van 16 april 2015 heeft gestuurd 
naar verweerder. Verweerder heeft dat beroep dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard.  
 
2.6. Appellante heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat mevrouw S. H. bij haar het 
vertrouwen heeft gewekt dat zij een jaar uitstel zou krijgen om te voldoen aan de voorwaarden uit 

het voorlopig positief studieadvies. Dat appellante met mevrouw S. H. heeft gesproken over de 
mogelijkheid om een jaar extra studiefinanciering aan te vragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(hierna: DUO) en verweerder ter zitting bij het College te kennen heeft gegeven dat de 
communicatie hierover van de zijde van mevrouw S. H. voor verbetering vatbaar is, is hiertoe, 
anders dan appellante heeft aangevoerd, onvoldoende. Hiertoe acht het College van belang dat 
uitsluitend het college van bestuur dan wel de examencommissie namens het college van bestuur, 
bevoegd zijn de eerder genomen beslissing te herzien. Voorts heeft appellante in de aan mevrouw 

S. H. gerichte e-mail van 9 november 2014 geschreven dat het aanvragen van een extra jaar 
studiefinanciering bij het DUO alleen zin heeft als zij ook een jaar uitstel krijgt om te voldoen aan 
de voorwaarden uit het voorlopig positief studieadvies. Mevrouw S. H. gaat niet over dat uitstel. 
Daar komt bij dat de examencommissie appellante in een e-mail van 19 maart 2015 uitdrukkelijk 
heeft aangeraden de nog niet behaalde vakken uit het eerste jaar te behalen en te kennen heeft 
gegeven dat een verzoek om langer te mogen doen over het behalen van vakken uit de 
propedeutische fase niet wordt gehonoreerd. Verweerder heeft terecht dat beroep op opgewekt 

vertrouwen verworpen. 
 

2.6 Er bestaat verder geen grond voor het oordeel dat de examencommissie zich, gelet op de 
door appellante behaalde punten uit het tweede studiejaar, niet in redelijkheid op het standpunt 
heeft kunnen stellen dat zij niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding. Hiertoe acht het 
College redengevend dat de examencommissie, gelet op voormeld artikel 7.8, vijfde lid, van de 

WHW, gelezen in samenhang met artikel 7.8b, derde lid, van de WHW bij zijn beoordeling 
doorslaggevend gewicht heeft kunnen toekennen aan het antwoord op de vraag of zij de punten 
van de propedeutische heeft behaald. 
 
2.7.  De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 
ongegrond. Dit betekent dat het BNSA van 20 augustus 2015 van kracht blijft.  
 

2.8.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3. Beslissing  
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 Het College,  
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/009 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 2 mei 2016 

Partijen : appellant en CBE Vrije Universiteit Amsterdam 

Trefwoorden : geldigheid  
geldigheidsduur  
keuzevakken  
persoonlijke problemen  
rechten en plichten  
studiegids  

vakomschrijvingen  
verlenging  
verlengingsverzoek  
werkgever 

Artikelen : WHW: artikel 7.13 
OER: artikel 1.1, artikel 4.4 

artikel 4.8 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1.  Vaststaat dat appellante per 1 september 2004 is begonnen 
met de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voorts staat vast dat de 
Examencommissie op verzoek van appellante de geldigheidsduur van 
de door haar behaalde studieresultaten op 3 juni 2009 en 
31 augustus 2010 telkens voor de duur van een jaar heeft verlengd. 
Gelet op het bepaalde in artikel 4.4, eerste en vijfde lid, deel B, van de 
OER betekent dit dat de geldigheidsduur van de door haar behaalde 

studieresultaten per 1 september 2011 is verstreken. 
Appellante heeft eerst op 25 juni 2015 een nieuw verzoek tot 
verlenging van de geldigheidsduur ingediend. Nu de door appellante 
behaalde resultaten hun geldigheid toen al hadden verloren, heeft 
verweerder reeds daarom geen aanleiding hoeven zien de beslissing 

van de examencommissie van 14 juli 2015 te vernietigen. Hetgeen 
appellante voor het overige heeft aangevoerd, behoeft geen 

bespreking. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, en 
het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
Bij beslissing van 14 juli 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam het verzoek van appellante 

om verlenging van de geldigheid van de door haar met voldoende resultaat afgelegde onderdelen 
van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, afgewezen. 

 
Bij beslissing van 11 december 2015 heeft verweerder het door appellante ingestelde administratief 
beroep ongegrond verklaard. 
 
Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. Verweerder heeft een 

verweerschrift ingediend. 
Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 april 2016, waar appellante, bijgestaan door 
mr. M. Dekker, advocaat te Den Haag en verweerder, vertegenwoordigd door drs. J.A.M. van Donk 
en J. Rouwendal, zijn verschenen. 
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2. Overwegingen 

 

2.1. Ingevolge artikel 7.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), stelt het instellingsbestuur voor elke door de instelling aangeboden 
opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en 
examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen. 
Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder k, worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in deze wet ter zake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 

de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 
examens. Daaronder worden ten minste begrepen, waar nodig, de geldigheidsduur van met goed 
gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die 
geldigheidsduur te verlengen. 
 
Ingevolge artikel 1.1, derde lid, van de Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding van 

de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit van 
Amsterdam (hierna: de OER), is deze regeling van toepassing op een ieder die voor de opleiding is 
ingeschreven, ongeacht het studiejaar waarin de student voor het eerst voor de opleiding werd 
ingeschreven. 
Ingevolge artikel 4.8, eerste lid, wordt de geldigheidsduur van behaalde tentamens en vrijstellingen 

bepaald in deel B van de OER. 
Ingevolge het derde lid kan de examencommissie de beperkte geldigheidsduur van een tentamen of 

vrijstelling verlengen, indien een student daarom op grond van hardheid verzoekt. 
Ingevolge artikel 4.4, eerste lid, deel B, eindigt de geldigheidsduur van een voldoende 
tentamenresultaat voor een vak van het bachelorexamen aan het einde van het vijfde 
inschrijvingsjaar voor de opleiding. 
Ingevolge het vijfde lid kan de examencommissie de geldigheidsduur met een door haar vast te 
stellen termijn verlengen. 
 

2.2. Appellante heeft van 1 september 2004 tot 2011 de bacheloropleiding Bedrijfskunde aan de 
Vrije Universiteit gevolgd, zonder deze af te ronden. Zij heeft een tweedejaarsvak en twee 
keuzevakken niet voltooid. Bij e-mail van 25 juni 2015 heeft zij de examencommissie verzocht de 
opleiding alsnog te mogen afronden met behoud van de eerder behaalde studieresultaten. 
 
2.3. Verweerder heeft aan de beslissing van 11 december 2015, waarbij het de beslissing van 

14 juli 2015 in stand heeft gelaten, ten grondslag gelegd dat ten tijde van het verlengingsverzoek 
de geldigheidsduur van de door appellante behaalde studieresultaten reeds was verlopen. 

Verweerder heeft voorts aan de beslissing ten grondslag gelegd dat appellante thans niet meer 
voldoet aan de eisen van de opleiding nu de vakken van de huidige opleiding in hoge mate niet 
meer overeenkomen met de vakken van de opleiding, waarmee appellante is begonnen. 
 
2.4. Appellante betoogt dat haar verzoek ten onrechte is afgewezen. Zij voert daartoe aan dat 

zij door persoonlijke problemen haar studie in 2011 niet heeft kunnen afronden, maar dat zij nu 
zeer gemotiveerd is de nog resterende vakken te behalen en zo haar opleiding af te ronden. De 
vakken die zij heeft behaald, komen in grote mate overeen met de vakken van de huidige opleiding 
Bedrijfskunde. In dat verband wijst zij op de vakomschrijvingen in de studiegids. Zij wijst er voorts 
op dat zij nagenoeg alle verplichte vakken heeft afgerond en dat zij bereid is keuzevakken te 
volgen uit de huidige opleiding. Daarnaast is zij bereid om nieuwe vakken, die de universiteit van 
belang acht voor de huidige opleiding Bedrijfskunde, te volgen. Voorts heeft appellante ter zitting 

van het College een verklaring van haar werkgever overlegd waarin is vermeld dat haar kennis en 
competenties voldoen aan hetgeen haar werkgever van werknemers verwacht en dat haar huidige 
werkzaamheden een logisch vervolg zijn op de opleiding Bedrijfskunde. 
 
2.4.1.  Vaststaat dat appellante per 1 september 2004 is begonnen met de bacheloropleiding 
Bedrijfskunde. Voorts staat vast dat de Examencommissie op verzoek van appellante de 

geldigheidsduur van de door haar behaalde studieresultaten op 3 juni 2009 en 31 augustus 2010 
telkens voor de duur van een jaar heeft verlengd. Gelet op het bepaalde in artikel 4.4, eerste en 
vijfde lid, deel B, van de OER betekent dit dat de geldigheidsduur van de door haar behaalde 
studieresultaten per 1 september 2011 is verstreken. Appellante heeft eerst op 25 juni 2015 een 
nieuw verzoek tot verlenging van de geldigheidsduur ingediend. Nu de door appellante behaalde 
resultaten hun geldigheid toen al hadden verloren, heeft verweerder reeds daarom geen aanleiding 
hoeven zien de beslissing van de examencommissie van 14 juli 2015 te vernietigen. Hetgeen 

appellante voor het overige heeft aangevoerd, behoeft geen bespreking. 
Het betoog faalt. 
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2.5. Het beroep is ongegrond. 

 

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3. Beslissing  
 
 Het College  
  

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/012 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 12 september 2016 

Partijen : appellante en Examencommissie De Haagse Hogeschool  

Trefwoorden : administratief beroep 
afstudeerscriptie 
ambtshalve 
bezwaarschrift 
doorzenden 

onbeoordeelbaar 
wraking 
wrakingskamer 

Artikelen : WHW: artikel 7.61, eerste lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.1. Het College overweegt ambtshalve als volgt. 

2.1.1. Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder e, van de 
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: 
de WHW), is het college van beroep voor de examens (hierna: het 
CBE) bevoegd ten aanzien van beslissingen van examencommissies 
en examinatoren. 

2.1.2. De beslissing van 9 juli 2015 is een beslissing als bedoeld in 
artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder e, van de WHW. Daartegen 
stond slechts administratief beroep open bij het CBE van De Haagse 
Hogeschool. Vergelijk de uitspraak van het College van 31 oktober 
2014 in zaak nr. 2014/117 (www.cbho.nl). 
Verweerder was derhalve niet bevoegd op het door appellante 
gemaakte bezwaar te beslissen en had haar bezwaarschrift als 

administratief beroepschrift naar het CBE moeten doorzenden. Het 
beroep is om deze reden gegrond. De bestreden beslissing moet 
worden vernietigd. Het College zal verweerder opdragen het 
bezwaarschrift van appellante als administratief beroepschrift naar 
het CBE door te zenden. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
de examencommissie Educatie van De Haagse Hogeschool, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 9 juli 2015 hebben de examinatoren [Naam 1 en Naam 2] vastgesteld dat 
de afstudeerscriptie van appellante voor de opleiding Pabo onbeoordeelbaar is. 
  
 Bij brief van 16 december 2015 is appellante te kennen gegeven dat verweerder het 

daartegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond heeft verklaard.  
 

 Hiertegen heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellante heeft nadere stukken ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 mei 2016, waar appellante, 
bijgestaan door haar vader [Naam3], en verweerder, vertegenwoordigd door E.M. Dorschman-
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Draijer Msc, voorzitter van verweerder, zijn verschenen. Voorts zijn drs. M.W. van Putten, lid van 

verweerder, en N.F. Bruin Msc, scriptiebegeleider, verschenen. Wegens een door appellante 

ingediend verzoek om wraking van het lid van de enkelvoudige kamer is het onderzoek ter zitting 
geschorst. 
 
 Bij uitspraak van 4 juli 2016 heeft de wrakingskamer van het College het verzoek om 
wraking afgewezen. 
 

 Appellante heeft nadere stukken ingediend. 
 
 Het College heeft het onderzoek ter zitting op 7 september 2016 hervat. Ter zitting is 
appellante, bijgestaan door haar vader, verschenen.  
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Het College overweegt ambtshalve als volgt. 
 
2.1.1. Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW), is het college van beroep voor de examens 

(hierna: het CBE) bevoegd ten aanzien van beslissingen van examencommissies en examinatoren. 
 

2.1.2. De beslissing van 9 juli 2015 is een beslissing als bedoeld in artikel 7.61, eerste lid, aanhef 
en onder e, van de WHW. Daartegen stond slechts administratief beroep open bij het CBE van De 
Haagse Hogeschool. Vergelijk de uitspraak van het College van 31 oktober 2014 in zaak nr. 
2014/117 (www.cbho.nl). 
 Verweerder was derhalve niet bevoegd op het door appellante gemaakte bezwaar te 
beslissen en had haar bezwaarschrift als administratief beroepschrift naar het CBE moeten 
doorzenden. Het beroep is om deze reden gegrond. De bestreden beslissing moet worden 

vernietigd. Het College zal verweerder opdragen het bezwaarschrift van appellante als 
administratief beroepschrift naar het CBE door te zenden. 
 
2.2. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de bij brief van 16 december 2015 bekend gemaakte beslissing van de 

  examencommissie Educatie van De Haagse Hogeschool; 
 III. draagt de examencommissie Educatie van De Haagse Hogeschool op het door 
  L.A.C. Meijer  ingediende bezwaarschrift tegen de beslissing van 9 juli 2015 als 
  administratief  beroepschrift door te zenden naar het college van beroep voor de 
  examens van De Haagse Hogeschool; 
 IV. gelast dat de examencommissie Educatie van De Haagse Hogeschool aan L.A.C. 
  Meijer het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 45,00 (zegge:  

  vijfenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  347 

 

Zaaknummer : CBHO 2016/012.3 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk en Drop  

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partij : Verzoekster 

Trefwoorden : aanhangig 
administratief beroep 
berusten 
examencommissie 
nietigverklaring 

onderzoek [ter zitting] 
partijdigheid 
persoonlijk falen 
pleitnota 
procesorde 
proces verbaal 
rechterlijke onpartijdigheid 

[fundamentele] rechtsbeginselen 
schorsen 
terug te wijzen 
toezicht 
wrakingsverzoek 
zittingsdatum 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 

Awb: artikel 4:5 
Awb: artikel 8:15 
artikel 8:16, vijfde lid 

Uitspraak : afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt voorop dat het zich wat de behandeling van 

het wrakingsverzoek betreft, slechts kan buigen over de vraag of 
van feiten of omstandigheden is gebleken, waardoor de rechterlijke 
onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.  
In dat kader overweegt het College vervolgens dat het lid van de 
enkelvoudige kamer was belast met de behandeling van het beroep 

van verzoekster en dat hij de leiding over het onderzoek ter zitting 
had. De beslissingen omtrent het verloop van de zitting, de omvang 

en inhoud van het te verrichten onderzoek en de orde in de 
zittingszaal staan in een wrakingsprocedure niet ter beoordeling. 
Processuele beslissingen kunnen slechts tot wraking leiden, indien 
deze een zodanige schending van de goede procesorde, dan wel van 
fundamentele rechtsbeginselen, die een eerlijk en onafhankelijk 
proces waarborgen, opleveren, dat die schending aanleiding geeft 
voor een objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid of 

vooringenomenheid van de desbetreffende rechter.  
Die situatie doet zich in dit geval niet voor. Dat het lid van de 
enkelvoudige kamer ter zitting van 11 mei 2016 de bevoegdheid van 
het College, een ambtshalve te toetsen aspect, aan de orde heeft 
gesteld en in dat verband een praktisch voorstel heeft gedaan, leidt 
niet tot een ander oordeel. Het betoog van verzoekster dat tijdens 

de zitting van 11 mei 2016 de overige in haar pleitnota opgenomen 
gronden niet aan de orde zijn gekomen, is het gevolg van het door 

verzoekster ter zitting ingediende wrakingsverzoek. Op grond van 
artikel 8:16, vijfde lid, van de Awb diende het lid van de 
enkelvoudige kamer het onderzoek ter zitting op dat moment 
namelijk te schorsen.  

 

Beslissing op het verzoek van: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoekster, 
 
om toepassing van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). 
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1. Procesverloop 

 
 Bij brief, bij het College ingekomen op 11 mei 2016, heeft verzoekster verzocht om wraking 
van mr. C.J. Borman, als lid van de enkelvoudige kamer, belast met de behandeling van het 
beroep in zaak nr. 2016/012. Dat beroep is op 11 mei 2016 ter zitting behandeld. 
 
 Het lid van de enkelvoudige kamer heeft niet in de wraking berust.  

 
 Het College heeft verzoekster, bijgestaan door haar gemachtigde X, ter zitting van 8 juni 
2016 gehoord. 
 
 Het lid van de enkelvoudige kamer heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te 
worden gehoord. 

 
 Vervolgens is het onderzoek gesloten. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Op verzoek van een partij kan ingevolge artikel 8:15 van de Awb, gelezen in verbinding 
met artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 

elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of 
omstandigheden, waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. 
 
2.2  Verzoekster heeft, zoals blijkt uit haar wrakingsverzoek, het lid van de enkelvoudige kamer 
gewraakt wegens partijdigheid en persoonlijk falen. Ter zitting van het College heeft zij toegelicht 
dat de beslissing van het lid van de enkelvoudige kamer ter zitting van 11 mei 2016 om de zaak 
van verzoekster terug te wijzen naar het College van Beroep voor de Examens (hierna: CBE) gelijk 

gesteld dient te worden aan een nietigverklaring van de beslissing op bezwaar van 
16 december 2015, als gevolg waarvan die procedure betekenisloos is geworden. Verzoekster is 
bereid de procedure voort te zetten bij het CBE onder de voorwaarde dat deze procedure onder 
toezicht van de bestuursrechter zal geschieden. Daarnaast voert verzoekster aan dat haar betoog 
over het recht om haar scriptie ‘Mainport’ op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb aan te 
vullen, ten onrechte niet aan bod is geweest. Tot slot betoogt verzoekster ter staving van haar 

wrakingsverzoek dat zij tijdens de bewuste zitting slechts 5 minuten heeft kunnen pleiten, waarna 
zij werd onderbroken door het lid van de enkelvoudige kamer. Het lid van de enkelvoudige kamer 

heeft toen direct de beslissing genomen de zaak van verzoekster terug te wijzen naar het CBE, 
zulks ten onrechte, aldus verzoekster. 
 
2.3. Uit het proces verbaal van de zitting van het College van de zitting van 11 mei 2016 volgt 
dat verzoekster zich in haar pleitnota op het standpunt heeft gesteld dat is nagelaten de zaak voor 

te leggen aan het CBE. In dat verband heeft het lid van de enkelvoudige kamer verzoekster 
onderbroken en te kennen gegeven dat ook hem de juiste procedure lijkt dat het CBE in 
administratief beroep een oordeel dient te geven. Verweerder stemde daarmee in. Vervolgens heeft 
het lid van de enkelvoudige kamer partijen een voorstel gedaan om het bij de examencommissie 
gemaakte bezwaar alsnog te behandelen als administratief beroep door het CBE. Het lid van de 
enkelvoudige kamer heeft in het kader van een efficiënt en spoedig verloop van de procedure 
voorgesteld een afspraak te maken om het administratief beroep snel te laten behandelen door het 

CBE. Daarmee stemde verweerder in. Ook verzoekster stemde in met het maken van een afspraak 
daarover, onder de voorwaarde dat de zaak bij het College aanhangig zou blijven. Het lid van de 
enkelvoudige kamer heeft in dat verband te kennen gegeven niet mee te gaan in dat verzoek. 
Vervolgens heeft verzoekster voorgesteld dat het CBE alsnog in administratief beroep zal beslissen 
en heeft zij tevens verzocht om een nieuwe zittingsdatum bij het College met het oog op de 
controle van het proces. Nadat verzoekster er nog meermalen op had aangedrongen een nieuwe 

zittingsdatum vast te stellen en het lid van de enkelvoudige kamer dit verzoek weigerde, heeft zij 
het lid van de enkelvoudige kamer gewraakt. 
 
2.4. Het College stelt voorop dat het zich wat de behandeling van het wrakingsverzoek betreft, 
slechts kan buigen over de vraag of van feiten of omstandigheden is gebleken, waardoor de 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.  
 In dat kader overweegt het College vervolgens dat het lid van de enkelvoudige kamer was 

belast met de behandeling van het beroep van verzoekster en dat hij de leiding over het onderzoek 
ter zitting had. De beslissingen omtrent het verloop van de zitting, de omvang en inhoud van het te 
verrichten onderzoek en de orde in de zittingszaal staan in een wrakingsprocedure niet ter 
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beoordeling. Processuele beslissingen kunnen slechts tot wraking leiden, indien deze een zodanige 

schending van de goede procesorde, dan wel van fundamentele rechtsbeginselen, die een eerlijk en 

onafhankelijk proces waarborgen, opleveren, dat die schending aanleiding geeft voor een objectief 
gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid of vooringenomenheid van de desbetreffende rechter.  
 Die situatie doet zich in dit geval niet voor. Dat het lid van de enkelvoudige kamer ter 
zitting van 11 mei 2016 de bevoegdheid van het College, een ambtshalve te toetsen aspect, aan de 
orde heeft gesteld en in dat verband een praktisch voorstel heeft gedaan, leidt niet tot een ander 
oordeel. Het betoog van verzoekster dat tijdens de zitting van 11 mei 2016 de overige in haar 

pleitnota opgenomen gronden niet aan de orde zijn gekomen, is het gevolg van het door 
verzoekster ter zitting ingediende wrakingsverzoek. Op grond van artikel 8:16, vijfde lid, van de 
Awb diende het lid van de enkelvoudige kamer het onderzoek ter zitting op dat moment namelijk 
te schorsen.  
 
2.5. Gelet op het voorgaande, is er geen grond voor het oordeel dat er feiten of 

omstandigheden zijn, waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden, zodat het 
verzoek om wraking dient te worden afgewezen. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/013 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 22 juni 2016 

Partijen : appellante en Universiteit van Tilburg  

Trefwoorden : bachelordiploma 
collegegeld 
instellingscollegegeld 
instellingscollegegeldtarief 
machtiging 

overgangsbepaling 
persoonsgebonden informatie 
procedurele fouten 
Studielink 
verslag 
wettelijk tarief 

Artikelen : WHW: artikel 7.46, eerste lid 

Regeling inschrijving en collegegeld 2013-2014: artikel 12 
Regeling inschrijving en collegegeld 2015-2016 :artikel 11 
Regeling inschrijving en collegegeld 2015-2016 :artikel 13 

Uitspraak : Ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het oordeel van het College is appellante op de door 
voormelde commissie in het advies van 2 december 2015 vermelde 

wijze voldoende geïnformeerd over de uit artikel 12, eerste lid, 
aanhef onder a, van de RAI 2013-2014 volgende hoogte van het 
collegegeld in het studiejaar 2015-2016. Dat volgens het hoofd 
studentenadministratie persoonsgebonden informatie beter zou zijn 
geweest, betekent niet dat bedoelde wijze van informeren 
onvoldoende is. De universiteit was niet tot persoonsgebonden 

informatie verplicht. Voorts doet de formulering van het bericht van 
Studielink van 20 augustus 2013 er naar het oordeel van het College 
niet aan af dat het studiejaar 2013-2014 van de opleiding 
Bedrijfseconomie, waarvoor appellante zich had ingeschreven, op 
1 september 2013 zou beginnen. Dat bericht rechtvaardigt daarom 

niet de conclusie dat zij per 20 augustus 2013 of een andere dag 
voor 1 september 2013 was ingeschreven. Dat de universiteit 

appellante niet de door haar gevraagde verslagen heeft verstrekt, 
kan evenmin tot vernietiging van de bestreden beslissing leiden, 
reeds omdat niet aannemelijk is dat appellante door dat nalaten in 
haar belangen is geschaad. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van bestuur van de Universiteit van Tilburg, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 

 
 Op 25 augustus 2015 is appellante via Studielink medegedeeld dat het door haar 
verschuldigde collegegeld voor de bacheloropleiding Bedrijfseconomie in het studiejaar 2015-2016 
€ 8.000,00 bedraagt.  
  

 Bij beslissing van 7 december 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
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 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 

 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juni 2016, waar appellante, 
bijgestaan door haar vader […], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. E. Huijs, jurist legal 
affairs bij de universiteit, zijn verschenen. Voorts zijn aan de kant van verweerder R. Lemmens, 
hoofd studentenadministratie, en G. Terburg verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.46, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) is een student die niet voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in 
artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid, en niet is ingeschreven voor een 

onderwijseenheid bij de Open Universiteit, het instellingscollegegeld verschuldigd. 
 Ingevolge het tweede lid wordt de hoogte van het instellingscollegegeld door het 
instellingsbestuur vastgesteld. Het instellingsbestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of 
per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen.  
 

 Ingevolge artikel 12, eerste lid, aanhef onder a, van de Regeling inschrijving en collegegeld 
2013-2014 (hierna: de RAI 2013-2014) geldt voor EER-studenten die het instellingscollegegeld 

verschuldigd zijn de overgangsbepaling zoals opgenomen in tabel 2a in bijlage 1 bij deze regeling. 
Die tabel vermeldt voor de opleiding van appellante de volgende collegegeldtarieven: € 1.835,00 
voor het studiejaar 2013-2014, € 1.900,00 voor het studiejaar 2014-2015 en € 8.000,00 voor het 
studiejaar 2015-2016. 
 
 Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Regeling inschrijving en collegegeld 2015-2016 
(hierna: de RAI 2015-2016) is een ieder die niet voldoet aan de vereisten genoemd in de artikelen 

9 en 10 het instellingscollegegeld verschuldigd. 
 Ingevolge het tweede lid is de hoogte van het instellingscollegegeld per opleiding 
opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling. Die bijlage vermeldt voor de opleiding van appellante € 
8.000,00. 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, onder d, is de EER-student die in een eerder studiejaar zijn 
eerste opleiding met goed gevolg heeft afgerond, voor zijn tweede en volgende opleiding het 

wettelijk tarief verschuldigd indien deze opleiding is gestart tijdens de eerste opleiding en 
ononderbroken is gevolgd. 

 
2.2. Appellante heeft op 30 augustus 2013 haar bachelordiploma Vrijetijdsmanagement aan de 
NHTV internationale hogeschool Breda behaald. Op 1 september 2013 is zij begonnen met de 
bacheloropleiding Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg. Voor het studiejaar 2013-2014 
heeft zij € 1.835,00 collegegeld betaald en voor het studiejaar 2014-2015 € 1.900,00. Zij is het 

niet eens met de in rekening gebrachte € 8.000,00 als collegegeld voor het studiejaar 2015-2016. 
Volgens haar heeft de universiteit haar onvoldoende geïnformeerd over de hoogte van het 
collegegeld voor het studiejaar 2015-2016 en voldoet zij aan artikel 13, eerste lid, onder d, van de 
RAI 2015-2016. 
 Verweerder heeft in de bestreden beslissing voor de motivering ervan verwezen naar een 
advies van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften van 2 december 2015. 
Volgens dit advies is appellante het instellingscollegegeldtarief verschuldigd en bedraagt dit voor 

het studiejaar 2015-2016 € 8.000,00. Appellante had voor aanvang van haar opleiding van dit 
tarief op de hoogte kunnen zijn. Hierbij wordt in het advies verwezen naar artikel 12, eerste lid, 
aanhef onder a, van de RAI 2013-2014 en de door appellante ondertekende machtiging voor de 
betaling van het collegegeld 2013-2014, waarin zij heeft verklaard met die regeling bekend te zijn, 
en de informatie die de universiteit via de website en nieuwsbrieven over die bepaling heeft 
verstrekt. Volgens het advies kan uit het bericht van Studielink van 20 augustus 2013, dat haar 

verzoek tot inschrijving op 20 augustus 2013 is gehonoreerd en dat zij nu officieel is ingeschreven, 
voorts niet de conclusie worden verbonden dat zij per een datum voor 1 september 2013 was 
ingeschreven, zodat artikel 13, eerste lid, onder d, van de RAI 2015-2016 niet op haar van 
toepassing is. 
 
2.3. Appellante betoogt dat de universiteit haar persoonlijk had moeten informeren over de uit 
artikel 12, eerste lid, aanhef onder a, van de RAI 2013-2014 volgende hoogte van het collegegeld 

in het studiejaar 2015-2016. Hierbij wijst zij op de verklaring van het hoofd studentenadministratie 
ter hoorzitting van de commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften op 29 oktober 
2015 dat het beter was geweest als persoonsgebonden informatie zou zijn verstrekt. Voorts voert 
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zij aan dat het bericht van Studielink van 20 augustus 2013 misleidend is geformuleerd. Zij wijst 

hierbij op de verklaring van de voorzitter van voormelde commissie van advies dat dat bericht 

verwarrend is. Voorts betoogt appellante dat verweerder procedurele fouten heeft gemaakt. Zij 
wijst erop dat zij heeft gevraagd om de verslagen van voormelde hoorzitting en van de vergadering 
van verweerder waarin tot ongegrondverklaring van haar bezwaar is besloten, en dat de 
universiteit haar te kennen heeft gegeven dat geen verslagen zijn gemaakt. 
 
2.4. Naar het oordeel van het College is appellante op de door voormelde commissie in het 

advies van 2 december 2015 vermelde wijze voldoende geïnformeerd over de uit artikel 12, eerste 
lid, aanhef onder a, van de RAI 2013-2014 volgende hoogte van het collegegeld in het studiejaar 
2015-2016. Dat volgens het hoofd studentenadministratie persoonsgebonden informatie beter zou 
zijn geweest, betekent niet dat bedoelde wijze van informeren onvoldoende is. De universiteit was 
niet tot persoonsgebonden informatie verplicht. Voorts doet de formulering van het bericht van 
Studielink van 20 augustus 2013 er naar het oordeel van het College niet aan af dat het studiejaar 

2013-2014 van de opleiding Bedrijfseconomie, waarvoor appellante zich had ingeschreven, op 
1 september 2013 zou beginnen. Dat bericht rechtvaardigt daarom niet de conclusie dat zij per 20 
augustus 2013 of een andere dag voor 1 september 2013 was ingeschreven. Dat de universiteit 
appellante niet de door haar gevraagde verslagen heeft verstrekt, kan evenmin tot vernietiging van 
de bestreden beslissing leiden, reeds omdat niet aannemelijk is dat appellante door dat nalaten in 

haar belangen is geschaad. 
 Het betoog faalt. 

 
2.5. Het beroep is ongegrond 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/014 en  

  CBHO 2016/014.1 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : appellant en CBE Hanzehogeschool Groningen 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
melding 

multiple choice-tentamens 
onverwijlde spoed 
persoonlijke omstandigheden 
studieadvies 
voornemen 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 

artikel 7.8b, eerste  
Awb: artikel 8:81 
artikel 8:86 
UWHW: artikel 2.1, eerste lid,  
artikel 7.66, tweede lid 

Uitspraak : ongegrond; verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Ter zitting van de voorzieningenrechter is komen vast te staan 
dat verzoeker zijn gestelde problemen met het maken van multiple 
choice-tentamens, welke het niet halen van het vak Europees Recht 
zouden verklaren, op zijn vroegst naar voren heeft gebracht in een 
op 29 juni 2015 gehouden gesprek over het voornemen om een 
BNSA te geven. Derhalve kon de opleiding gedurende het studiejaar 

met deze problemen derhalve geen rekening houden, daargelaten 
dat dit geen persoonlijke omstandigheden zijn. Reeds hierom heeft 
verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. Hetgeen verzoeker 
tegen de bestreden beslissing heeft aangevoerd, kan hieraan niet 
afdoen. Overigens merkt de voorzieningenrechter wel op dat hij het 

onjuist acht dat het BNSA pas op 28 augustus 2015, meer dan twee 
maanden nadat verzoeker over het voornemen is gehoord, is 

gegeven. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de belangen van de 
student. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hanzehogeschool Groningen, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 28 augustus 2015 heeft de dean van het Instituut voor Rechtenstudies op 
advies van de examencommissie aan verzoeker een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) 

voor de opleiding HBO-Rechten gegeven.  
  
 Bij beslissing van 12 januari 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door verzoeker ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld. Voorts heeft hij de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Verzoeker heeft nadere stukken ingediend. 

 

 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 januari 2016, waar 
verzoeker en verweerder, vertegenwoordigd door mr. A.J. Poelman, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Voor de opleiding is K.A.M. Akkermans verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb), kan op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen, indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 
eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 

een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 
bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW, brengt het instellingsbestuur van een 
bekostigde hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving 

voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de 
voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding.  

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 

omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 

 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 

 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin 
betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 
de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 

staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Aan het BNSA is ten grondslag gelegd dat verzoeker na twee jaar studeren niet, zoals 
vereist, zijn propedeuse heeft gehaald. Verzoeker heeft onder meer het vak Europees Recht niet 
behaald en heeft geen persoonlijke omstandigheden ter rechtvaardiging hiervan gemeld. 
Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. Hieraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat 

verzoeker niet heeft aangetoond dat hij een vrijstelling voor de niet behaalde vakken heeft en de 
aangevoerde problemen met het maken van multiple choice-tentamens niet bij de opleiding heeft 
gemeld. 
 
2.3. Ter zitting van de voorzieningenrechter is komen vast te staan dat verzoeker zijn gestelde 
problemen met het maken van multiple choice-tentamens, welke het niet halen van het vak 
Europees Recht zouden verklaren, op zijn vroegst naar voren heeft gebracht in een op 29 juni 2015 

gehouden gesprek over het voornemen om een BNSA te geven. Derhalve kon de opleiding 
gedurende het studiejaar met deze problemen derhalve geen rekening houden, daargelaten dat dit 
geen persoonlijke omstandigheden zijn. Reeds hierom heeft verweerder het BNSA terecht in stand 
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gelaten. Hetgeen verzoeker tegen de bestreden beslissing heeft aangevoerd, kan hieraan niet 

afdoen. Overigens merkt de voorzieningenrechter wel op dat hij het onjuist acht dat het BNSA pas 

op 28 augustus 2015, meer dan twee maanden nadat verzoeker over het voornemen is gehoord, is 
gegeven. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de belangen van de student. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop moet het verzoek om een voorlopige voorziening 
worden afgewezen.  
 

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 De voorzieningenrechter van het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep ongegrond; 
 II. wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/016 en 

  CBHO 2016/016.1 

Rechter(s) : mr. B.K. Olivier  

Datum uitspraak : 15 februari 2016 

Partijen : verzoekster en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : aanvulling 
bekendmaking 
bekostiging 

beslissing 
betalen 
collegegeld 
e-mailadres 
inschrijvingsaanvraag 
medische problemen 
ondeugdelijke motivering 

onverwijlde spoed 
organisatorische belang 
persoonlijke omstandigheden 
rijksbekostiging 
Studielink 
tussentijdse inschrijving 
voorlopige voorziening 

voorwaarde 
zwaarwegend belang 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:81  
artikel 8:86  

Uitspraak : Gegrond / verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Ter zitting van de voorzieningenrechter is komen vast te 
staan dat verweerder verzoekster nooit na 1 september 2015 enig 
bericht heeft gestuurd over haar inschrijvingsaanvraag van 
17 augustus 2015. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter 

was verweerder gehouden op die aanvraag een beslissing te nemen 
en die aan verzoekster op behoorlijke wijze bekend te maken. 

Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat het verzoek van 
verzoekster van 13 oktober 2015 een aanvulling is op haar aanvraag 
van 17 augustus 2015 en dat de beslissingen van 19 oktober 2015, 
aangevuld op 27 november 2015, en van 12 januari 2016 ook op die 
aanvraag betrekking hebben. De voorzieningenrechter is van 
oordeel dat de omstandigheid dat verzoekster haar e-mailadres in 

Studielink niet heeft gewijzigd voor risico van verzoekster is. Voorts 
kunnen de door verzoekster aangevoerde persoonlijke 
omstandigheden evenmin tot gevolg hebben dat het niet lezen van 
de haar door de hogeschool gestuurde e-mails voor risico van 
verweerder is. 
Verweerder heeft terecht in de bestreden beslissing de 
organisatorische en onderwijskundige bezwaren die zich tegen 

tussentijdse inschrijving zouden verzetten, laten varen, nu die 
bezwaren zich in dit geval evident niet voordeden. Resteert het 

probleem van de rijksbekostiging. Op zichzelf is dit een zeer 
zwaarwegend belang. Aangezien verweerder ten onrechte niet kort 
na 1 september 2015 op de aanvraag van 17 augustus 2015 een 
beslissing heeft bekendgemaakt, komt ook aan het mislopen van die 
bekostiging geen betekenis toe. Aangezien verzoekster te kennen 

heeft gegeven het collegegeld onmiddellijk te zullen betalen, kan 
ook het nog niet betaald hebben niet aan de inschrijving in de weg 
staan, zij het dat de voorwaarde van betaling aan de inschrijving 
behoort te worden verbonden. 
Het betoog slaagt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoekster, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam,  
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 19 oktober 2015, aangevuld op 27 november 2015, heeft het hoofd van 
de afdeling Onderwijs en Kwaliteit kennelijk namens verweerder aan verzoekster medegedeeld dat 
haar verzoek van 13 oktober 2015 om tussentijdse inschrijving voor het studiejaar 2015-2016, dan 
wel inschrijving met terugwerkende kracht met ingang van 1 september 2015, voor de 
bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening niet wordt gehonoreerd.  
  

 Bij beslissing van 12 januari 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 

daartegen door verzoekster gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft verzoekster beroep ingesteld. Voorts heeft zij de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 januari 2016, waar 
verzoekster, bijgestaan door mr. drs. R.F. Bakker, advocaat te Amsterdam, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. O. Jungst, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb), kan op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen, indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 
eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 
een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 

bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
2.2. Verzoekster heeft op 17 augustus 2015 een aanvraag ingediend om ingeschreven te 
worden voor het studiejaar 2015-2016. In oktober 2015 heeft zij telefonisch vernomen dat haar 
inschrijving voor dat studiejaar is geannuleerd wegens het niet vóór 1 september 2015 betalen van 
het collegegeld. 
 Op 13 oktober 2015 heeft verzoekster een verzoek om tussentijdse inschrijving ingediend. 

Hieraan heeft zij ten grondslag gelegd dat haar werkgever het collegegeld zou betalen, hierbij iets 
is misgegaan, zij door een verkeerd e-mailadres de e-mails van de hogeschool over het collegegeld 
niet heeft gelezen en zij medische problemen heeft. 
 Aan het niet honoreren van haar verzoek is in de beslissing van 19 oktober 2015 ten 
grondslag gelegd dat de opleiding vóór 1 september 2015 moet weten hoeveel studenten komen 
studeren, dit organisatorische belang zwaarder weegt dat het belang van verzoekster bij 

inschrijving, de hogeschool vóór 1 september 2015 e-mails over de betaling van het collegegeld 
heeft gestuurd, zij zelf verantwoordelijk is voor het opgeven van een juist e-mailadres en ook op 
de website van de hogeschool informatie over de inschrijving staat. Op 27 november 2015 is 
hieraan toegevoegd dat haar medische problemen geen verontschuldiging vormen voor het niet 
lezen van de e-mails. 
 Aan de ongegrondverklaring van het door verzoekster gemaakte bezwaar is in de bestreden 
beslissing ten grondslag gelegd dat het organisatorische belang van de hogeschool weliswaar 

minder zwaar weegt dan het belang van verzoekster, maar dat de hogeschool door haar 
inschrijving ná 1 oktober 2015 geen aanspraak heeft op € 5000,00 rijksbekostiging en het niet 
lezen van voormelde e-mails voor haar risico komt. Het belang van de hogeschool bij het niet 
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honoreren van het verzoek om inschrijving weegt daarom zwaarder dan het belang van 

verzoekster bij inschrijving, aldus de bestreden beslissing. 

 
2.3. Verzoekster voert in beroep onder meer aan dat de annulering van haar inschrijving van 
17 augustus 2015 nooit deugdelijk aan haar bekend is gemaakt, zodat zij ervan mocht uitgaan dat 
deze voortduurde. 
 
2.3.1. Ter zitting van de voorzieningenrechter is komen vast te staan dat verweerder verzoekster 

nooit na 1 september 2015 enig bericht heeft gestuurd over haar inschrijvingsaanvraag van 17 
augustus 2015. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was verweerder gehouden op die 
aanvraag een beslissing te nemen en die aan verzoekster op behoorlijke wijze bekend te maken. 
Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat het verzoek van verzoekster van 13 oktober 2015 
een aanvulling is op haar aanvraag van 17 augustus 2015 en dat de beslissingen van 19 oktober 
2015, aangevuld op 27 november 2015, en van 12 januari 2016 ook op die aanvraag betrekking 

hebben. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de omstandigheid dat verzoekster haar 
e-mailadres in Studielink niet heeft gewijzigd voor risico van verzoekster is. Voorts kunnen de door 
verzoekster aangevoerde persoonlijke omstandigheden evenmin tot gevolg hebben dat het niet 
lezen van de haar door de hogeschool gestuurde e-mails voor risico van verweerder is. 
 Verweerder heeft terecht in de bestreden beslissing de organisatorische en 

onderwijskundige bezwaren die zich tegen tussentijdse inschrijving zouden verzetten, laten varen, 
nu die bezwaren zich in dit geval evident niet voordeden. Resteert het probleem van de 

rijksbekostiging. Op zichzelf is dit een zeer zwaarwegend belang. Aangezien verweerder ten 
onrechte niet kort na 1 september 2015 op de aanvraag van 17 augustus 2015 een beslissing heeft 
bekendgemaakt, komt ook aan het mislopen van die bekostiging geen betekenis toe. Aangezien 
verzoekster te kennen heeft gegeven het collegegeld onmiddellijk te zullen betalen, kan ook het 
nog niet betaald hebben niet aan de inschrijving in de weg staan, zij het dat de voorwaarde van 
betaling aan de inschrijving behoort te worden verbonden. 
 Het betoog slaagt. 

 
2.4. Het beroep is gegrond. Hetgeen verzoekster overigens aanvoert, behoeft geen bespreking. 
De bestreden beslissing moet wegens een ondeugdelijke motivering worden vernietigd. Nu gelet op 
het voorgaande nog slechts één uitkomst mogelijk is, zal de voorzieningenrechter in de zaak 
voorzien door het bezwaar gegrond te verklaren en de beslissing van 19 oktober 2015, aangevuld 
op 27 november 2015, te herroepen. De voorzieningenrechter zal verweerder opdragen te 

bewerkstelligen dat het verzoek van verzoekster wordt gehonoreerd en zij met ingang van 13 
oktober 2015 onder de voorwaarde van betaling van het verschuldigde collegegeld tussentijds 

wordt ingeschreven voor de bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening . Gelet hierop 
moet het verzoek om een voorlopige voorziening worden afgewezen. 
 
2.5. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld. 
 

3.  Beslissing 
 
De voorzieningenrechter van het College 
 
Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool van  
  Amsterdam van 12 januari 2016; 
 III. verklaart het bezwaar gegrond; 
 IV. herroept de beslissing van het college van bestuur van de Hogeschool van  
  Amsterdam van 19 oktober 2015, aangevuld op 27 november 2015; 
 V. draagt het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam op te  

  bewerkstelligen dat het verzoek van verzoekster wordt gehonoreerd en zij met 
  ingang 13 oktober 2015 onder de voorwaarde van betaling van het verschuldigde 
  collegegeld tussentijds wordt ingeschreven voor de bacheloropleiding Sociaal  
  Juridische Dienstverlening; 
 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats van de vernietigde beslissing treedt; 
 VII. wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af; 
 VIII. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam in de bij in 

  verband met de behandeling van het bezwaar, het beroep en het verzoek  
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1984,00 (zegge:   
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  negentienhonderdvierentachtig euro), geheel toe te  rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 IX. gelast dat het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam aan  
  appellante het  door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 92,00 (zegge: 
  tweeënnegentig euro) voor de behandeling van het beroep en het verzoek  
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/017 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : afwijzing 
bevoegdheidsgebrek 
BNSA 
bindend negatief studieadvies 
decaan 

examencommissie, 3 
melden 
ondermandatering 
persoonlijke omstandigheden 
studieadvies 
studieadviseur 
voorgelicht 

vrijstelling 
vrijstellingsregeling 
waarschuwingen 

Artikelen : OER: artikel 9.1  
artikel 9.2 
artikel 9.5 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Ter zitting van het College is namens het CBE verklaard dat de 
decaan zijn bevoegdheid heeft ondergemandateerd aan de 
examencommissie en de examencommissie de beslissing van 21 
augustus 2015 met gebruik van dit mandaat heeft genomen. Er doet 
zich derhalve geen bevoegdheidsgebrek voor.  

2.6. Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen 
dat de decaan in redelijkheid een bindend negatief studieadvies aan 
hem heeft kunnen geven. Daartoe voert hij aan dat hij een verkeerd 
advies van een studieadviseur heeft gekregen en dat hij niet kon 
weten van de vrijstellingsregelingen. Voorts voert hij aan dat hij de 

e-mails van 22 december 2014 en 28 april 2015, die volgens het 
CBE waarschuwingen zijn, niet heeft gekregen. Die e-mails bevatten 

bovendien slechts adviezen en, voor zover die waarschuwingen 
bevatten, zijn die door de examencommissie onbevoegd gegeven. Er 
is onvoldoende naar zijn persoonlijke omstandigheden en 
uitzonderlijke situatie gekeken, aldus appellant. 
2.7. Ter zitting van het College heeft de studieadviseur ontkend dat 
zij aan appellant een verkeerd advies heeft gegeven. De enkele 
stelling van appellant, dat een verkeerd advies is gegeven, is 

daarom onvoldoende om dat aannemelijk te maken. Voorts heeft 
het CBE terecht overwogen dat het de verantwoordelijkheid van 
appellant is om naar vrijstellingsregelingen te informeren. De e-
mails van 22 december 2014 en 28 april 2015 zijn verzonden aan 
het EUR-e-mailadres van appellant en namens het CBE is verklaard 
dat die niet wegens een onjuist e-mailadres retour zijn gekomen. 

Het College acht daarom aannemelijk dat appellant die e-mails heeft 
ontvangen. In de e-mails is appellant medegedeeld dat hij geen 

vakken heeft behaald, dat hij om een positief studieadvies te 
verkrijgen aan het eind van het studiejaar alle eerstejaarsvakken 
behaald moet hebben, dat hij dringend wordt geadviseerd een 
afspraak te maken met een studieadviseur en dat hij, indien 
persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op zijn 

studievoortgang, verplicht is die omstandigheden per omgaande aan 
één van de studieadviseurs te melden, indien hij dat nog niet heeft 
gedaan. Gelet hierop, bevatten de e-mails een waarschuwing. Zoals 
hiervoor reeds is overwogen heeft de decaan zijn bevoegdheid 
ondergemandateerd aan de examencommissie, zodat reeds daarom 
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geen grond bestaat voor het oordeel dat die waarschuwingen 

onbevoegd zijn gegeven. In artikel 9.5, tweede lid, van de OER staat 

dat persoonlijke omstandigheden binnen vier weken na het begin 
daarvan aan de studieadviseur moeten worden gemeld en appellant 
is tevens op die verplichting gewezen in de hiervoor genoemde e-
mails. Appellant heeft zich desondanks eerst in augustus 2015 tot 
een studieadviseur van de bachelor Bedrijfskunde gewend en voorts 
heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij door ziekte geheel 

verhinderd werd studiepunten van het eerste cursusjaar van de 
Bachelor Bedrijfskunde te behalen. Het CBE heeft terecht overwogen 
dat de decaan in redelijkheid een bindend negatief studieadvies aan 
appellant heeft kunnen geven.  
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het 

CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 augustus 2015 heeft de decaan van de Rotterdam School of 
Management appellant een bindend negatief studieadvies voor de bachelor Bedrijfskunde gegeven.  
 

 Bij beslissing van 14 december 2015 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en het CBE, vertegenwoordigd door 

mr. W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voorts is T.N. den Hartog, 
studieadviseur bij de bacheloropleiding International Business Administration, ter zitting gehoord.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellant stond in het studiejaar 2013-2014 bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: 
de EUR) ingeschreven voor de bacheloropleiding International Business Administration. In augustus 

2014 heeft appellant voor die opleiding een bindend negatief studieadvies gekregen. In het 
studiejaar 2014-2015 stond appellant ingeschreven voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde, 
waarvoor bij beslissing van 21 augustus 2015 de decaan een bindend negatief studieadvies heeft 
gegeven. 
 
2.2. Ingevolge artikel 9.1 van de Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding 

Bedrijfskunde (hierna: de OER) kan door de decaan aan het studieadvies een afwijzing worden 
verbonden, zolang de student nog niet alle onderdelen van cursusjaar B1 van de opleiding met 
goed gevolg heeft afgelegd dan wel vrijgesteld heeft gekregen. Deze afwijzing wordt slechts 
gegeven indien de student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt 
geacht wordt voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen aan de normen zoals 
bedoeld in artikel 9.2 van de OER. Ingevolge artikel 9.2, eerste lid, van die regeling dienen aan het 
einde van het eerste jaar van inschrijving alle examenonderdelen van cursusjaar B1 behaald te 

zijn. De examencommissie heeft zich op het standpunt gesteld dat appellant geen enkel 
examenonderdeel van dat cursusjaar heeft behaald. 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  362 

2.3. Het CBE heeft overwogen dat de decaan in redelijkheid een bindend negatief studieadvies 

aan appellant heeft kunnen geven. Het komt volgens het CBE voor rekening en risico van appellant 

dat hij niet op de hoogte was van de wijze waarop hij vrijstelling kon krijgen van vakken van het 
eerste cursusjaar van Bedrijfskunde en van de omstandigheid dat hij het vak 
Beslissingsondersteuning moest volgen. Het is niet vast komen te staan dat appellant in juli 2014 
door een studieadviseur onjuist is voorgelicht. Voorts acht het CBE niet aannemelijk dat appellant 
de aan zijn EUR-e-mailadres verzonden waarschuwingen over het studieadvies niet heeft 
ontvangen. Evenmin is voor het CBE vast komen te staan dat de ziekte waar appellant stelt hinder 

van te ondervinden doorslaggevend is geweest voor het niet behalen van de in artikel 9.2, eerste 
lid, van de OER bedoelde norm. 
 
2.4.  Appellant heeft betoogt dat de beslissing van 21 augustus 2015 een bevoegdheidsgebrek 
kent. In de beslissing staat dat die is genomen door de decaan, doch in een e-mail aan appellant 
heeft de decaan verklaard “ik kan en mag het beslissingsproces van de examencommissie niet 

beïnvloeden”. 
 
2.5.  Ter zitting van het College is namens het CBE verklaard dat de decaan zijn bevoegdheid 
heeft ondergemandateerd aan de examencommissie en de examencommissie de beslissing van 21 
augustus 2015 met gebruik van dit mandaat heeft genomen. Er doet zich derhalve geen 

bevoegdheidsgebrek voor.  
 

2.6. Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat de decaan in redelijkheid 
een bindend negatief studieadvies aan hem heeft kunnen geven. Daartoe voert hij aan dat hij een 
verkeerd advies van een studieadviseur heeft gekregen en dat hij niet kon weten van de 
vrijstellingsregelingen. Voorts voert hij aan dat hij de e-mails van 22 december 2014 en 28 april 
2015, die volgens het CBE waarschuwingen zijn, niet heeft gekregen. Die e-mails bevatten 
bovendien slechts adviezen en, voor zover die waarschuwingen bevatten, zijn die door de 
examencommissie onbevoegd gegeven. Er is onvoldoende naar zijn persoonlijke omstandigheden 

en uitzonderlijke situatie gekeken, aldus appellant. 
 
2.7. Ter zitting van het College heeft de studieadviseur ontkend dat zij aan appellant een 
verkeerd advies heeft gegeven. De enkele stelling van appellant, dat een verkeerd advies is 
gegeven, is daarom onvoldoende om dat aannemelijk te maken. Voorts heeft het CBE terecht 
overwogen dat het de verantwoordelijkheid van appellant is om naar vrijstellingsregelingen te 

informeren. De e-mails van 22 december 2014 en 28 april 2015 zijn verzonden aan het EUR-e-
mailadres van appellant en namens het CBE is verklaard dat die niet wegens een onjuist e-

mailadres retour zijn gekomen. Het College acht daarom aannemelijk dat appellant die e-mails 
heeft ontvangen. In de e-mails is appellant medegedeeld dat hij geen vakken heeft behaald, dat hij 
om een positief studieadvies te verkrijgen aan het eind van het studiejaar alle eerstejaarsvakken 
behaald moet hebben, dat hij dringend wordt geadviseerd een afspraak te maken met een 
studieadviseur en dat hij, indien persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op zijn 

studievoortgang, verplicht is die omstandigheden per omgaande aan één van de studieadviseurs te 
melden, indien hij dat nog niet heeft gedaan. Gelet hierop, bevatten de e-mails een waarschuwing. 
Zoals hiervoor reeds is overwogen heeft de decaan zijn bevoegdheid ondergemandateerd aan de 
examencommissie, zodat reeds daarom geen grond bestaat voor het oordeel dat die 
waarschuwingen onbevoegd zijn gegeven. In artikel 9.5, tweede lid, van de OER staat dat 
persoonlijke omstandigheden binnen vier weken na het begin daarvan aan de studieadviseur 
moeten worden gemeld en appellant is tevens op die verplichting gewezen in de hiervoor 

genoemde e-mails. Appellant heeft zich desondanks eerst in augustus 2015 tot een studieadviseur 
van de bachelor Bedrijfskunde gewend en voorts heeft hij niet aannemelijk gemaakt dat hij door 
ziekte geheel verhinderd werd studiepunten van het eerste cursusjaar van de Bachelor 
Bedrijfskunde te behalen. Het CBE heeft terecht overwogen dat de decaan in redelijkheid een 
bindend negatief studieadvies aan appellant heeft kunnen geven.  
 Het betoog faalt. 
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2.8. Het beroep is ongegrond. 

 

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/018 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 28 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : bijzondere omstandigheden 
Centrale Studentenraad 
deugdelijke motivering 
extra tentamenkans 
informatie 

lidmaatschap 
medezeggenschapsraad 
nominaal 
opleidingscommissie 
persoonlijke omstandigheden 
raadslid 
reguliere tentamenkans 

tentamenkans 
verkiezingen 
website 

Artikelen : WHW:  
Awb:  
UWHW 2008:  
OER: Bachelor Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA 2014-2015: 

artikel 3.3 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 In de beslissing van 4 augustus 2015 heeft de 
examencommissie overwogen dat appellant niet voldoet aan het 
vereiste in artikel 3.3, vijfde lid, van de OER dat minimaal een 4 

moet zijn behaald voor de laatste tentamenkans om in aanmerking 
te komen voor een extra tentamenkans en heeft het daarom het 
verzoek afgewezen. In de beslissing van 18 december 2015 heeft 
verweerder dit standpunt overgenomen en geoordeeld dat de 
examencommissie in redelijkheid het verzoek om een extra 

tentamenkans kon afwijzen. Daarbij heeft verweerder ook nog 
geoordeeld dat er geen sprake is van bijzondere persoonlijke 

omstandigheden als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van de OER die 
aanleiding zouden moeten geven om af te wijken van de in artikel 
3.3, vijfde lid, van de OER neergelegde voorwaarden. Zonder nadere 
motivering is echter niet duidelijk waarom de door appellant naar 
voren gebrachte omstandigheden, zijnde het lidmaatschap van de 
opleidingscommissie en het voeren van campagne voor de Centrale 
Studentenraad gedurende de periode dat het laatste tentamen van 

nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht plaatsvond, in dit 
geval geen bijzondere omstandigheden zijn als bedoeld in artikel 
3.3, zesde lid, van de OER. Op geen enkele wijze is noch door de 
examencommissie noch door verweerder duidelijk gemaakt hoe 
invulling wordt gegeven aan de in artikel 3.3, zesde lid, van de OER 
neergelegde bevoegdheid van de examencommissie om af te wijken 

van het bepaalde in artikel 3.3, vijfde lid, van de OER. Ook is niet 
duidelijk gemaakt waarom appellant niet mocht afgaan op de 

informatie die op de website van de universiteit stond vermeld. Niet 
is bestreden dat daarop was vermeld dat medezeggenschap een 
bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van 
de OER kan zijn. Gelet hierop berust het oordeel van verweerder dat 
de examencommissie het verzoek van appellant om een extra 

tentamenkans in redelijkheid heeft mogen afwijzen niet op een 
deugdelijke motivering. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 4 augustus 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid het verzoek van appellant voor een extra tentamenkans voor het vak nationaal 
en internationaal burgerlijk procesrecht afgewezen.  
 

  Bij beslissing van 18 december 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 
26 januari 2016, beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2016 waar appellant is 
verschenen.  
 
2.  Overwegingen 

 
2.1 Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, van Deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA 2014-2015 (hierna: de OER) komt de student die de 
bacheloropleiding op één onderdeel uit het programma van het derde bachelorjaar na, niet zijnde 
het bacheloressay, heeft behaald, desgevraagd in aanmerking voor een extra tentamenkans voor 
het laatste onderdeel indien het behalen van dat onderdeel betekent dat de studie nominaal wordt 

afgerond en het gebruik maken van een reguliere tentamenkans voor dat onderdeel zulks niet 
meer mogelijk maakt. 

  Ingevolge artikel 3.3, vijfde lid, van de OER komt de student die het bachelorexamen op 
één onderdeel na heeft behaald, indien niet is voldaan aan de eisen van lid 4, desgevraagd in 
aanmerking voor één extra tentamengelegenheid voor dat laatste onderdeel, indien is voldaan aan 
de volgende voorwaarden: 
a. de student heeft gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en toen minimaal een 4 

behaald voor het betreffende onderdeel; 
b. de datum van het extra tentamen moet ten minste twee maanden liggen vóór de datum van het 
eerstvolgende reguliere tentamen in het desbetreffende onderdeel. 
  Ingevolge artikel 3.3, zesde lid, van de OER beslist de examencommissie op verzoeken om 
een extra tentamengelegenheid. De examencommissie kan in geval van bijzondere 
omstandigheden van de in lid 5 genoemde omstandigheden afwijken. 
 

2.2  Appellant heeft het verzoek om een extra tentamenkans ingediend, omdat het vak 
nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht het laatste tentamen is dat hij moest behalen om 
de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid af te ronden in het studiejaar 2014-2015. Voor de laatste 
tentamenkans van dat vak had hij een 3 behaald. De examencommissie heeft het verzoek 
afgewezen, omdat appellant niet voldeed aan de voorwaarden gesteld in artikel 3.3, vijfde lid, van 
de OER, omdat hij niet minimaal een 4 had behaald voor de laatste tentamenkans.  

 
2.3  Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte heeft geoordeeld dat de examencommissie 
zijn verzoek heeft mogen afwijzen. Daartoe voert hij aan dat de examencommissie in zijn naar 
voren gebrachte bijzondere omstandigheden aanleiding had moeten zien om op grond van artikel 
3.3, zesde lid, van de OER af te wijken van de in artikel 3.3, vijfde lid, van de OER gestelde 
voorwaarden. In dit verband wijst appellant op zijn lidmaatschap van de opleidingscommissie van 
de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, het gekozen worden als raadslid van de Centrale 

Studentenraad van de universiteit en het voeren van de campagne die daaraan vooraf ging. Het 
laatste tentamen van het vak nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht vond plaats in de 
periode dat appellant bezig was met de campagne voor de verkiezingen. Daarom had hij 
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onvoldoende tijd om te studeren voor dat tentamen, aldus appellant. Hij stelt verder dat op de 

website van de universiteit lidmaatschap van een medezeggenschapsraad van de universiteit als 

een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van de OER stond vermeld. 
Volgens appellant mocht hij op de juistheid van die informatie vertrouwen en kon hij er daarom 
ook vanuit gaan dat zijn verzoek zou worden toegewezen. 
 
2.3.1 In de beslissing van 4 augustus 2015 heeft de examencommissie overwogen dat appellant 
niet voldoet aan het vereiste in artikel 3.3, vijfde lid, van de OER dat minimaal een 4 moet zijn 

behaald voor de laatste tentamenkans om in aanmerking te komen voor een extra tentamenkans 
en heeft het daarom het verzoek afgewezen. In de beslissing van 18 december 2015 heeft 
verweerder dit standpunt overgenomen en geoordeeld dat de examencommissie in redelijkheid het 
verzoek om een extra tentamenkans kon afwijzen. Daarbij heeft verweerder ook nog geoordeeld 
dat er geen sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 3.3, zesde 
lid, van de OER die aanleiding zouden moeten geven om af te wijken van de in artikel 3.3, vijfde 

lid, van de OER neergelegde voorwaarden. Zonder nadere motivering is echter niet duidelijk 
waarom de door appellant naar voren gebrachte omstandigheden, zijnde het lidmaatschap van de 
opleidingscommissie en het voeren van campagne voor de Centrale Studentenraad gedurende de 
periode dat het laatste tentamen van nationaal en internationaal burgerlijk procesrecht plaatsvond, 
in dit geval geen bijzondere omstandigheden zijn als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van de OER. 

Op geen enkele wijze is noch door de examencommissie noch door verweerder duidelijk gemaakt 
hoe invulling wordt gegeven aan de in artikel 3.3, zesde lid, van de OER neergelegde bevoegdheid 

van de examencommissie om af te wijken van het bepaalde in artikel 3.3, vijfde lid, van de OER. 
Ook is niet duidelijk gemaakt waarom appellant niet mocht afgaan op de informatie die op de 
website van de universiteit stond vermeld. Niet is bestreden dat daarop was vermeld dat 
medezeggenschap een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 3.3, zesde lid, van de OER 
kan zijn. Gelet hierop berust het oordeel van verweerder dat de examencommissie het verzoek van 
appellant om een extra tentamenkans in redelijkheid heeft mogen afwijzen niet op een deugdelijke 
motivering. 

 
2.4  Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 18 december 2015 dient te 
worden vernietigd wegens strijd met artikel 7:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
Verweerder dient een nieuwe beslissing te nemen. In die procedure dient verweerder ook het door 
appellant ingediende verzoek om schadevergoeding tengevolge van een half jaar studievertraging 
à 992 euro te beoordelen. Het eerst ter zitting bij het College gedane verzoek om dat bedrag te 

verhogen dient wegens strijd met de goede procesorde buiten beschouwing te worden gelaten. 
 

2.5  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van verweerder van 18 december 2015, nr. AC 1509  
  2844; 
 III. draagt verweerder op een nieuwe beslissing te nemen binnen 10 weken na  

  deze uitspraak; 
 IV. gelast dat verweerder aan appellant het door hem betaalde griffierecht ten  
  bedrage van € 45,00 (zegge: vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/020 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 27 juni 2016 

Partijen : appellante en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
elektronisch formulier 
extra herkansing 

oorzaak 
persoonlijke omstandigheden 
tijdige melding 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008: artikel 2.1., eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt vast dat appellante op 8 juni 2015 een 
elektronisch formulier melding persoonlijke omstandigheden heeft 
ingevuld. In dit formulier heeft zij de meeste van de in 2.3 
weergegeven omstandigheden vermeld. Dat zij aan hoofdpijnen leed 
en een chirurgische ingreep zou ondergaan, heeft zij niet vermeld. 
Dit heeft zij eerst gedaan in een brief van 24 juli 2015 op het 
voornemen van de bsa-commissie om haar een BNSA te geven. Bij 

deze brief heeft appellante een brief van 15 juli 2015 van haar 
huisarts gevoegd waarin als diagnose "[r]ecidiverende aanvallen van 
acute invaliderende hoofdpijn" en als beleid "[v]erwijzing naar 
medisch specialist voor aanvullende diagnostiek en behandeling" is 
vermeld. Voorts heeft zij daarbij een brief van 17 juli 2015 
overgelegd waarin het ziekenhuis bevestigt dat zij op 30 juli 2015 

ten behoeve van een ingreep een afspraak heeft op de afdeling 
Chirurgie. Naar het oordeel van het College noopte deze informatie 
de BNSA-commissie niet tot de conclusie dat causaal verband 
bestaat tussen de gezondheidssituatie van appellante en haar 
studieachterstand. Hierbij is van belang dat de medische stukken 

geen informatie bevatten over het moment waarop de hoofdpijnen 
zich voor het eerst voordeden en appellante haar medische situatie 

eerst na de laatste tentamens heeft gemeld, zodat de opleiding niet 
meer de mogelijkheid had haar tijdig begeleiding te bieden. De 
overige door haar aangevoerde omstandigheden speelden zich met 
name af in een periode van een maand rond maart 2015. Zoals 
verweerder terecht heeft geconstateerd, vormen deze 
omstandigheden daarom geen verklaring voor het niet behalen van 
buiten deze periode aangeboden tentamens. In deze procedure over 

het appellante gegeven BNSA ligt voorts niet ter toetsing voor of 
haar ten onrechte niet de gelegenheid tot een extra herkansing is 
geboden. Gelet op al het voorgaande heeft verweerder terecht het 
BNSA in stand gelaten. 
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 19 augustus 2015 heeft de bsa-commissie namens het faculteitsbestuur 

appellante een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) voor de bacheloropleiding Notarieel 

Recht gegeven. 
  
 Bij beslissing van 14 december 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juni 2016, waar appellante en 

verweerder, vertegenwoordigd door drs. A.M. van Donk, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Voorts is aan de zijde van verweerder drs. R. van Empelen verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 

student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 

eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 

betrekt. 
 

 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 

 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van enige omvang, bij wie 
de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Appellante is op 1 september 2014 met haar opleiding begonnen. Aan het eind van het 
studiejaar had zij 30 studiepunten behaald. Omdat zij niet aan de norm van 42 studiepunten 

voldeed, is haar het BNSA gegeven. Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. De door 
appellante aangevoerde omstandigheden kunnen volgens verweerder niet worden aangemerkt als 
oorzaak van het niet aan de norm voldoen. 
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert zij aan dat verweerder onvoldoende rekening heeft gehouden met de door haar aangevoerde 
omstandigheden. De zorg voor haar zieke vader en het huishouden, de verslechterde thuissituatie 

als gevolg van de door haar vader gebruikte medicijnen, het bijstaan van haar vader bij het voeren 
van een juridische procedure en bezigheden in verband met een verhuizing op 2 maart 2015 
hadden tot gevolg dat zij zich niet optimaal op haar studie kon richten. Voorts leed zij aan 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  369 

hoofdpijnen, in verband waarmee zij op 30 juli 2015 een chirurgische ingreep heeft ondergaan. 

Wegens voormelde omstandigheden heeft zij zich op advies van haar studieadviseur gericht op de 

meest haalbare vakken. Voorts heeft zij tevergeefs gevraagd om een extra herkansing voor de 
vakken waarvoor zij het cijfer 5 had gehaald, aldus appellante. 
 
2.4. Het College stelt vast dat appellante op 8 juni 2015 een elektronisch formulier melding 
persoonlijke omstandigheden heeft ingevuld. In dit formulier heeft zij de meeste van de in 2.3 
weergegeven omstandigheden vermeld. Dat zij aan hoofdpijnen leed en een chirurgische ingreep 

zou ondergaan, heeft zij niet vermeld. Dit heeft zij eerst gedaan in een brief van 24 juli 2015 op 
het voornemen van de bsa-commissie om haar een BNSA te geven. Bij deze brief heeft appellante 
een brief van 15 juli 2015 van haar huisarts gevoegd waarin als diagnose "[r]ecidiverende 
aanvallen van acute invaliderende hoofdpijn" en als beleid "[v]erwijzing naar medisch specialist 
voor aanvullende diagnostiek en behandeling" is vermeld. Voorts heeft zij daarbij een brief van 
17 juli 2015 overgelegd waarin het ziekenhuis bevestigt dat zij op 30 juli 2015 ten behoeve van 

een ingreep een afspraak heeft op de afdeling Chirurgie. Naar het oordeel van het College noopte 
deze informatie de BNSA-commissie niet tot de conclusie dat causaal verband bestaat tussen de 
gezondheidssituatie van appellante en haar studieachterstand. Hierbij is van belang dat de 
medische stukken geen informatie bevatten over het moment waarop de hoofdpijnen zich voor het 
eerst voordeden en appellante haar medische situatie eerst na de laatste tentamens heeft gemeld, 

zodat de opleiding niet meer de mogelijkheid had haar tijdig begeleiding te bieden. De overige door 
haar aangevoerde omstandigheden speelden zich met name af in een periode van een maand rond 

maart 2015. Zoals verweerder terecht heeft geconstateerd, vormen deze omstandigheden daarom 
geen verklaring voor het niet behalen van buiten deze periode aangeboden tentamens. In deze 
procedure over het appellante gegeven BNSA ligt voorts niet ter toetsing voor of haar ten onrechte 
niet de gelegenheid tot een extra herkansing is geboden. Gelet op al het voorgaande heeft 
verweerder terecht het BNSA in stand gelaten. 
 Het betoog faalt. 
 

2.5. Het beroep is ongegrond 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/022 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 15 juni 2016 

Partijen : appellant en Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : Afstuderen 
Bevestigen [machtiging] 
collegegeld 

collegegeldvereiste 
e-mail 
inschrijving 
literatuurstudie 
machtiging 
onbillijkheid van overwegende aard 

stage 
Studielink 
to do-lijst 

Artikelen : WHW: artikel 7.33 

WHW: artikel 7.37 
Awb: artikel 4:5 
Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016: artikel 5 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Ter zitting van het College heeft appellant te kennen gegeven 
dat hij, na zich via Studielink te hebben ingeschreven, een door 
Studielink gegenereerde e-mail heeft ontvangen waarin was vermeld 
dat hij de machtiging voor de betaling van het collegegeld nog niet 
had bevestigd. Na ontvangst van deze e-mail heeft appellant 

ingelogd in Studielink. In zijn to do-lijst stonden op dat moment 
echter geen acties meer om te voltooien. Appellant is er vervolgens 
vanuit gegaan dat zijn inschrijving in orde was. 
Verweerder heeft ter zitting van het College uiteengezet dat er een 
aantal minuten kan zitten tussen het moment waarop een e-mail als 
door appellant ontvangen, wordt verstuurd en het moment waarop 

de desbetreffende actie in de to do-lijst verschijnt. 
Het College gaat er op grond van het voorgaande vanuit dat 

appellant in Studielink heeft ingelogd in de periode tussen het 
versturen van de e-mail en het verschijnen in de to do-lijst van de 
actie om de machtiging te bevestigen. Het valt appellant daarom 
niet te verwijten dat hij gedurende die periode de machtiging niet 
heeft bevestigd. Gelet op de inhoud van de e-mail kon appellant er 

echter niet op vertrouwen dat zijn aanvraag in orde was. Van hem 
kon worden verwacht dat hij na korte tijd opnieuw in Studielink zou 
inloggen of contact over de e-mail met een aan Studielink 
verbonden persoon of de universiteit zou opnemen. Er bestaat geen 
grond voor het oordeel dat verweerder appellant met toepassing van 
artikel 4:5 van de Awb een langere termijn had moeten bieden om 
zijn inschrijving af te ronden. Ingevolge artikel 5, derde lid, van de 

RAI, dient de inschrijving immers uiterlijk op 31 augustus afgerond 
te zijn. De door appellant aangevoerde omstandigheden zijn voorts 
geen bijzondere, onvoorziene omstandigheden die verweerder ertoe 
noopten artikel 13, eerste lid, van de RAI toe te passen. 
Het betoog faalt.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam, verweerder. 

 
1.  Procesverloop 
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 Bij beslissing van 4 september 2015 is het verzoek van verweerder om hem in te schrijven 

voor het studiejaar 2015-2016 van de masteropleiding Biomedical Sciences afgewezen.  
  
 Bij beslissing van 22 december 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2016, waar appellant, bijgestaan 

door mr. G.J. Mulder, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door drs. A.M. 
van Donk, in dienst van verweerder, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het instellingsbestuur vast te stellen 

regels van procedurele aard. 
 Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, wordt niet tot inschrijving overgegaan dan nadat het 
bewijs is overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan. 
 
 Ingevolge artikel 5, eerste lid, aanhef en onder b, van de Regeling Aanmelding en 
Inschrijving 2015-2016 (hierna: de RAI), wordt tot inschrijving overgegaan indien, voor zover 
thans van belang, het collegegeld tijdig is ontvangen, al dan niet via een papieren of digitale 

machtiging tot inning door middel van gespreide betaling (hierna: het collegegeldvereiste). 
 Ingevolge het derde lid dient de inschrijving uiterlijk op 31 augustus 2015 te zijn afgerond. 
Volgens de voetnoot bij deze bepaling is de inschrijving in elk geval niet afgerond als, voor zover 
thans van belang, niet aan het collegegeldvereiste is voldaan. 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, kan, waar de toepassing van de RAI tot een onbillijkheid 
van overwegende aard leidt, de directeur SOZ namens het College van Bestuur ten gunste van de 

student van de RAI afwijken. 
 

2.2. Het verzoek van appellant is afgewezen, omdat appellant niet uiterlijk 31 augustus 2015 
aan het collegegeldvereiste heeft voldaan. Appellant heeft in Studielink niet de machtiging voor de 
betaling van het collegegeld bevestigd.  
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte de afwijzing van zijn verzoek heeft 

gehandhaafd. Hiertoe voert hij aan dat hij in de veronderstelling verkeerde zijn inschrijving via 
Studielink op 31 augustus 2015 te hebben afgerond. Volgens hem heeft hij op die dag zijn 
inschrijving in orde gemaakt en stonden er vervolgens geen acties meer in zijn to do-lijst. Een 
eventuele fout in Studielink kan hem niet worden toegerekend. Voorts heeft verweerder geen 
rekening gehouden met zijn grote belang om tijdig af te studeren. Hij wijst erop dat hij nog slechts 
een literatuurstudie en een stage moet doen. Het was verweerder bekend dat hij bezig was een 
stageplaats te vinden. Verweerder had hem voorts met toepassing van artikel 4:5 van de Awb de 

gelegenheid moeten bieden zijn verzoek binnen een redelijke termijn aan te vullen. De hem 
geboden termijn van een aantal uren is niet redelijk, aldus appellant. 
 
2.3.1. Ter zitting van het College heeft appellant te kennen gegeven dat hij, na zich via Studielink 
te hebben ingeschreven, een door Studielink gegenereerde e-mail heeft ontvangen waarin was 
vermeld dat hij de machtiging voor de betaling van het collegegeld nog niet had bevestigd. Na 

ontvangst van deze e-mail heeft appellant ingelogd in Studielink. In zijn to do-lijst stonden op dat 
moment echter geen acties meer om te voltooien. Appellant is er vervolgens vanuit gegaan dat zijn 
inschrijving in orde was. 
 Verweerder heeft ter zitting van het College uiteengezet dat er een aantal minuten kan 
zitten tussen het moment waarop een e-mail als door appellant ontvangen, wordt verstuurd en het 
moment waarop de desbetreffende actie in de to do-lijst verschijnt. 
 Het College gaat er op grond van het voorgaande vanuit dat appellant in Studielink heeft 

ingelogd in de periode tussen het versturen van de e-mail en het verschijnen in de to do-lijst van 
de actie om de machtiging te bevestigen. Het valt appellant daarom niet te verwijten dat hij 
gedurende die periode de machtiging niet heeft bevestigd. Gelet op de inhoud van de e-mail kon 
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appellant er echter niet op vertrouwen dat zijn aanvraag in orde was. Van hem kon worden 

verwacht dat hij na korte tijd opnieuw in Studielink zou inloggen of contact over de e-mail met een 

aan Studielink verbonden persoon of de universiteit zou opnemen. Er bestaat geen grond voor het 
oordeel dat verweerder appellant met toepassing van artikel 4:5 van de Awb een langere termijn 
had moeten bieden om zijn inschrijving af te ronden. Ingevolge artikel 5, derde lid, van de RAI, 
dient de inschrijving immers uiterlijk op 31 augustus afgerond te zijn. De door appellant 
aangevoerde omstandigheden zijn voorts geen bijzondere, onvoorziene omstandigheden die 
verweerder ertoe noopten artikel 13, eerste lid, van de RAI toe te passen. 

 Het betoog faalt.  
   
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3. Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/024 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk en Drop  

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : Appellante en CBE ArtEZ Hogeschool voorde Kunsten 

Trefwoorden : diploma 
dwangsom 
fraude 
getuigenverklaringen 
heropenen [onderzoek]  

ingebrekestelling 
motivering 
ongeldig 
ongeldigverklaring 
ontvangst 
onzorgvuldig 
verschrijving 

verslaglegging 
Artikelen : WHW: artikel 7.12b 

Awb: artikel 4:17 
OER de Opleiding Vormgeving Crossmedia Design: artikel 1 
OER de Opleiding Vormgeving Crossmedia Design: artikel 5.10 

Uitspraak : deels ongegrond/deels gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.2. Hoewel appellante niet ten onrechte betoogt dat zowel de 
aanvankelijke als de nadere verklaringen van de examinatoren lang 
op zich hebben laten wachten, neemt dit niet weg dat verweerder op 
goede gronden de beslissing van de examencommissie tot 
ongeldigverklaring van de resultaten van de betreffende vakken en 
de ongeldigverklaring van het diploma in stand heeft gelaten. Het is 

het College niet gebleken dat, zoals appellante betoogt, aan de 
beslissing van verweerder onzorgvuldig onderzoek ten grondslag 
ligt. Door een aanvullende reactie van de betreffende examinatoren 
op de nadere beroepsgronden van appellante te verzoeken, heeft 
verweerder zorgvuldig gehandeld. Appellante is vervolgens, 

overeenkomstig het beginsel van hoor en wederhoor, in de 
gelegenheid gesteld een reactie te geven op die nadere 

verklaringen. Niet valt in te zien dat verweerder na ontvangst van 
de reactie van appellante de examinatoren opnieuw had moeten 
laten reageren op door appellante daartegen ingebrachte 
argumenten. 
Naar het oordeel van het College, heeft daarnaast verweerder 
zwaarwegend gewicht mogen toekennen aan de aanvankelijke en 
nadere verklaringen van de examinatoren, inhoudende dat 

appellante werk van anderen dat zij zonder bronvermelding op haar 
blog had geplaatst, ter beoordeling aan de examinatoren heeft 
aangeboden, als ware het haar eigen werk. Deze verklaringen, 
bezien in samenhang met het op een later moment verwijderen van 
vermeld blog, de sobere archivering van het werk op AKI-net en het 
verzoek van appellante om haar werken van het AKI-net te 

verwijderen, hebben verweerder tot de conclusie kunnen brengen 
dat de examencommissie aannemelijk heeft gemaakt dat appellante 

werken ter beoordeling heeft voorgelegd die niet haar eigen werken 
waren. Aan die conclusie doet niet af dat één examinator, vanwege 
zijn vertrek bij de Hogeschool, geen nadere verklaring heeft 
afgelegd. Dat in de bestreden beslissing melding wordt gemaakt van 
een fraude vanuit een e-mailadres, berust, zoals verweerder in het 

verweerschrift heeft vermeld, op een duidelijke verschrijving en doet 
aan die conclusie evenmin af. De enkele stelling van appellante dat 
het verslag van de hoorzitting hiaten vertoont, nu daarin niet is 
opgenomen dat zij ter hoorzitting andermaal heeft aangetoond dat 
de werken die door de examencommissie als frauduleus zijn 
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bestempeld en als zodanig ter bewijsvoering zijn getoond, niet de 

voor de examens feitelijk beoordeelde werken zijn geweest, leidt 

evenmin tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarbij is van 
belang dat de Algemene wet bestuursrecht niet vereist dat een 
dergelijk verslag een letterlijke weergave bevat van het verhandelde 
ter hoorzitting.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de beslissing van 
verweerder van 18 december 2015, voor zover daarbij de beslissing 

van de examencommissie tot ongeldigverklaring van de resultaten 
van de in geding zijnde vakken en de ongeldigverklaring van het 
diploma voor de propedeuse in stand is gelaten, niet voor 
vernietiging in aanmerking komt.  
Het betoog van appellante faalt. 
2.5.2. Vast staat dat de examencommissie niet binnen de door 

verweerder in zijn beslissing van 2 december 2014 vastgestelde 
termijn heeft beslist. Appellante heeft de examencommissie 
vervolgens op 2 januari 2015 in gebreke gesteld. De termijn van 
twee weken uit artikel 4:17, derde lid, van de Awb, vangt aan op de 
dag na die waarop de ingebrekestelling door het bestuursorgaan is 

ontvangen. Dit betekent, zoals appellante betoogt, dat de termijn 
waarbinnen de examencommissie had moeten beslissen, eindigde op 

16 januari 2015. In dit verband overweegt het College verder dat de 
beslissing van de examencommissie is gedateerd op 17 januari 2015 
en appellante aannemelijk heeft gemaakt deze op 21 januari 2015 
te hebben ontvangen. Hoewel de examencommissie zich op het 
standpunt heeft gesteld dat de beslissing per abuis op 
17 januari 2015, een zaterdag, is gedateerd, maar tijdig op 
16 januari 2015 is genomen, heeft de examencommissie niet 

aannemelijk gemaakt, gelet op de onbetwiste datum van ontvangst 
door appellante, dat deze beslissing ook op die desbetreffende dag 
is verzonden. Het College volgt daarom het standpunt van 
appellante dat verweerder ten onrechte niet heeft onderkend dat de 
examencommissie niet tijdig heeft beslist.  
Gelet op het voorgaande heeft verweerder de examencommissie ten 

onrechte gevolgd in haar afwijzing van het verzoek om vaststelling 
van de hoogte van de een dwangsom.  

Het betoog slaagt 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van ArtEZ hogeschool voor de Kunsten, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 17 januari 2014 heeft de examencommissie A&D Enschede, AKI ArtEZ 
(hierna: de examencommissie) de resultaten van de door appellante gevolgde vakken Grafische 
technieken, Grafisch ontwerpen, Ontwerpmethodiek, Fotografie semester 3, Fotografie semester 4 
en Motion Graphics/Interactieve media ongeldig verklaard, het behaalde diploma voor de 
propedeuse ongeldig verklaard en bepaald dat appellante haar stage niet kan aanvangen.  
 

 Bij beslissing van 2 december 2014 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde beroep gegrond verklaard, die beslissing vernietigd en de examencommissie opgedragen 
binnen vier weken een nieuwe beslissing te nemen. 
 
 Bij beslissing van 16 of 17 januari 2015 heeft de examencommissie de resultaten van de 
door appellante gevolgde vakken Grafische technieken, Grafisch ontwerpen, Ontwerpmethodiek, 
Fotografie semester 3, Fotografie semester 4 en Motion Graphics/Interactieve media opnieuw 

ongeldig verklaard en het behaalde diploma voor de propedeuse ongeldig verklaard. 
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 Bij beslissing van 18 december 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 

ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 8 juni 2016, waar appellante 

vertegenwoordigd door mr. J.H. Spijk en verweerder vertegenwoordigd door mr. A.H. Lamers, 
werkzaam bij ArtEZ hogeschool voor de Kunsten, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), kan de examencommissie, indien een student of 
extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie 
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 
bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel 
van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 

 Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de 
taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over 

de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.  
 
 Ingevolge artikel 1, van de Onderwijs- en Examenregeling van de Opleiding Vormgeving 
Crossmedia Design, Enschede (hierna: OER), wordt onder fraude verstaan handelen dat er op is 
gericht het vormen van een juist oordeel omtrent de aanwezige competenties geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk te maken waaronder afkijken, het gebruik van materiaal van anderen en plagiaat. 
 Ingevolge artikel 5.10, eerste lid, ontvangt de student, indien hij zich schuldig maakt of 

heeft gemaakt aan fraude bij een toets, geen beoordeling van de toets.  
 
2.2. Verweerder heeft de aanvankelijke beslissing van 17 januari 2014 van de 
examencommissie tot ongeldigverklaring van de door appellante behaalde resultaten voor de 
vakken Grafische technieken, Grafisch ontwerpen, Ontwerpmethodiek, Fotografie semester 3, 
Fotografie semester 4 en Motion Graphics/Interactieve media en van het door appellante behaalde 

diploma vernietigd. 
 Verweerder heeft in dat verband overwogen dat de examencommissie weliswaar, op basis 

van een door appellante bijgehouden blog, heeft vastgesteld dat appellante bij een aantal vakken 
fraude heeft gepleegd, maar zij heeft niet gemotiveerd waaruit die fraude bestaat, aldus 
verweerder. Zodoende is volgens verweerder niet vast te stellen of de resultaten van de in geding 
zijnde vakken terecht ongeldig zijn verklaard. 
 De examencommissie is bij haar beslissing van 17 januari 2015 opnieuw overgegaan tot 

ongeldigverklaring van de resultaten van de in geding zijnde vakken en van het door appellante 
behaalde diploma. De examencommissie heeft aan die beslissing ten grondslag gelegd dat 
appellante werk heeft gepresenteerd van anderen ter beoordeling van de door haar gevolgde 
vakken, als ware het haar eigen werk. De examencommissie heeft ter staving van die vaststelling 
een vergelijking gemaakt tussen het beeldmateriaal dat appellante tijdens de vakken als haar 
eigen werk heeft gepresenteerd en het originele beeldmateriaal van anderen dat appellante zonder 
bronvermelding op haar blog had geplaatst. Volgens de examencommissie is het door appellante 

als haar eigen werk gepresenteerde materiaal identiek aan dat originele materiaal dat zij op haar 
blog had geplaatst. In dat kader hebben de examinatoren van de desbetreffende vakken allen 
afzonderlijk verklaard dat appellante het materiaal dat zij op haar blog had geplaatst, niet zijnde 
haar eigen materiaal, ter beoordeling aan de examinatoren heeft gepresenteerd. Daarnaast heeft 
appellante volgens de examencommissie ten minste tweemaal getracht het bewijsmateriaal te 
verwijderen door haar blog, waarop het originele materiaal was opgenomen, te ledigen. De 

examencommissie heeft screenshots gemaakt van het door appellante bijgehouden blog. Volgens 
de examencommissie heeft appellante bovendien getracht het op AKI-net bewaarde beeldmateriaal 
te doen verwijderen. Zij heeft namelijk een e-mail aan de studentenadministratie verzonden met 
een verzoek daartoe, aldus de examencommissie. 
 Verweerder heeft bij beslissing van 18 december 2015 het daartegen door appellante 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. Volgens verweerder heeft de examencommissie, mede 
door de getuigenverklaringen van de examinatoren, aannemelijk gemaakt dat appellante fraude 

heeft gepleegd door werk van anderen tijdens de beoordeling van de in geding zijnde vakken te 
presenteren, als betrof het haar eigen werk. Daarnaast heeft verweerder het verzoek van 
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appellante om een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen door de examencommissie 

afgewezen. 

 
2.3. Ter zitting van het College is komen vast te staan dat appellante het aanbod van de 
examencommissie om door toevoeging van tweedejaarsvakken aan de propedeuse, alsnog een 
diploma voor de propedeuse te verkrijgen, heeft aangenomen. Aldus is appellante inmiddels in het 
bezit van een propedeusediploma. Niettemin heeft appellante nog belang bij een inhoudelijke 
beoordeling van haar beroep wegens studievertraging alsook vanwege haar standpunt met 

betrekking tot de verschuldigdheid van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen.  
 
2.4.  Appellante kan zich niet verenigen met de beslissing van verweerder van 
18 december 2015. Daartoe betoogt zij dat aan deze beslissing onzorgvuldig onderzoek ten 
grondslag ligt en dat ze onzorgvuldig is gemotiveerd. In de aanvankelijke verklaringen van de vijf 
examinatoren is, anders dan verweerder heeft vermeld, geen uitleg gegeven over de inhoud van 

opdracht, het onderwerp, het tijdstip waarop het werk is aangeboden en beoordeeld en door welke 
docent die beoordeling is verricht. Deze aspecten komen evenmin aan de orde in de nadere 
verklaringen van vier examinatoren. Verder is verweerder in dit verband geheel ten onrechte 
voorbij gegaan aan de reactie van appellante op deze verklaringen. De examinatoren zijn ten 
onrechte niet nogmaals door verweerder gehoord of verzocht om een reactie op hetgeen appellante 

in reactie op die getuigenverklaringen naar voren heeft gebracht. Verweerder heeft daarnaast ten 
onrechte doorslaggevende betekenis toegekend aan deze verklaringen. Bovendien heeft de vijfde 

examinator geen nadere verklaring verstrekt, zodat verweerder de ongeldigverklaring van het 
resultaat van dat betreffende vak ten onrechte in stand heeft gelaten. Ook is in de beslissing van 
verweerder melding gemaakt van een fraude gepleegd vanuit een e-mailadres. Deze vermelding is 
pertinent onjuist, aldus appellante.  
 Appellante voert verder aan dat de verslaglegging van de hoorzitting een incomplete of 
inaccurate weergave geeft van het verhandelde tijdens de hoorzitting. Zo komt bijvoorbeeld niet 
terug dat zij ter hoorzitting andermaal heeft aangetoond dat de werken die door de 

examencommissie als frauduleus zijn bestempeld en als zodanig ter bewijsvoering zijn getoond, 
niet de voor de examens feitelijk beoordeelde werken zijn geweest. Bevestiging hiervoor is volgens 
appellante gelegen in het feit dat verweerder het noodzakelijk achtte het onderzoek te heropenen 
en de examinatoren om een nadere verklaring te verzoeken.  
 
2.4.1. De examencommissie heeft aan haar beslissing van 17 januari 2015, naast de 

bewijsmiddelen die zij al aan haar beslissing van 17 januari 2014 ten grondslag had gelegd, vijf 
verklaringen van de examinatoren van de betreffende vakken ten grondslag gelegd. Die 

verklaringen bevatten de naam van het vak, de betrokken docent, een korte omschrijving van het 
werk en een link naar de blog van appellante waarop het originele werk zonder bronverwijzing, is 
opgenomen. In al die verklaringen is vervolgens de vraag gesteld of het werk getoond op de blog 
van appellante en waarnaar de link verwijst, deel heeft uitgemaakt van de werkschouw (het 
officiële beoordelingsmoment van een vak) waarin het werk van appellante is beoordeeld. De 

examinatoren van de vijf vakken waarvan de resultaten ongeldig zijn verklaard, hebben deze vraag 
allen bevestigend beantwoord.  
 Verweerder heeft vervolgens in het kader van het door appellante ingestelde beroep tegen 
voormelde beslissing een hoorzitting belegd. Na die hoorzitting heeft verweerder gemeend het 
onderzoek te moeten heropenen, omdat dit volgens hem niet volledig is geweest. Vervolgens heeft 
verweerder de aanvullende gronden van het beroep, vervat in de brief van appellante van 24 
februari 2015, voorgelegd aan de vijf examinatoren met het verzoek daarop te reageren. 

Verweerder heeft van vier van de vijf examinatoren een nadere reactie ontvangen. Verweerder 
heeft appellante vervolgens in de gelegenheid gesteld te reageren op de nadere reacties van de 
vier examinatoren. Appellante heeft bij brief van 30 november 2015 gereageerd.  
 
2.4.2. Hoewel appellante niet ten onrechte betoogt dat zowel de aanvankelijke als de nadere 
verklaringen van de examinatoren lang op zich hebben laten wachten, neemt dit niet weg dat 

verweerder op goede gronden de beslissing van de examencommissie tot ongeldigverklaring van 
de resultaten van de betreffende vakken en de ongeldigverklaring van het diploma in stand heeft 
gelaten. Het is het College niet gebleken dat, zoals appellante betoogt, aan de beslissing van 
verweerder onzorgvuldig onderzoek ten grondslag ligt. Door een aanvullende reactie van de 
betreffende examinatoren op de nadere beroepsgronden van appellante te verzoeken, heeft 
verweerder zorgvuldig gehandeld. Appellante is vervolgens, overeenkomstig het beginsel van hoor 
en wederhoor, in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op die nadere verklaringen. Niet valt 

in te zien dat verweerder na ontvangst van de reactie van appellante de examinatoren opnieuw 
had moeten laten reageren op door appellante daartegen ingebrachte argumenten. 
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 Naar het oordeel van het College, heeft daarnaast verweerder zwaarwegend gewicht 

mogen toekennen aan de aanvankelijke en nadere verklaringen van de examinatoren, inhoudende 

dat appellante werk van anderen dat zij zonder bronvermelding op haar blog had geplaatst, ter 
beoordeling aan de examinatoren heeft aangeboden, als ware het haar eigen werk. Deze 
verklaringen, bezien in samenhang met het op een later moment verwijderen van vermeld blog, de 
sobere archivering van het werk op AKI-net en het verzoek van appellante om haar werken van het 
AKI-net te verwijderen, hebben verweerder tot de conclusie kunnen brengen dat de 
examencommissie aannemelijk heeft gemaakt dat appellante werken ter beoordeling heeft 

voorgelegd die niet haar eigen werken waren. Aan die conclusie doet niet af dat één examinator, 
vanwege zijn vertrek bij de Hogeschool, geen nadere verklaring heeft afgelegd. Dat in de 
bestreden beslissing melding wordt gemaakt van een fraude vanuit een e-mailadres, berust, zoals 
verweerder in het verweerschrift heeft vermeld, op een duidelijke verschrijving en doet aan die 
conclusie evenmin af. De enkele stelling van appellante dat het verslag van de hoorzitting hiaten 
vertoont, nu daarin niet is opgenomen dat zij ter hoorzitting andermaal heeft aangetoond dat de 

werken die door de examencommissie als frauduleus zijn bestempeld en als zodanig ter 
bewijsvoering zijn getoond, niet de voor de examens feitelijk beoordeelde werken zijn geweest, 
leidt evenmin tot vernietiging van het bestreden besluit. Daarbij is van belang dat de Algemene 
wet bestuursrecht niet vereist dat een dergelijk verslag een letterlijke weergave bevat van het 
verhandelde ter hoorzitting.  

 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de beslissing van verweerder van 
18 december 2015, voor zover daarbij de beslissing van de examencommissie tot 

ongeldigverklaring van de resultaten van de in geding zijnde vakken en de ongeldigverklaring van 
het diploma voor de propedeuse in stand is gelaten, niet voor vernietiging in aanmerking komt.  
 Het betoog van appellante faalt. 
 
2.5. Appellante voert ten slotte aan dat verweerder de beslissing van de examencommissie haar 
verzoek om een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen af te wijzen, ten onrechte heeft 
gehandhaafd. De beslissing van de examencommissie had, gelet op hetgeen in 2.5.2 wordt 

overwogen, uiterlijk op 16 januari 2015 genomen moeten worden en verzonden moeten zijn. De 
beslissing is echter op 17 januari 2015 gedateerd en eerst op woensdag 21 januari 2015 door 
appellante ontvangen. Verweerder heeft dat ten onrechte niet onderkend, aldus appellante. 
 
2.5.1.  Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, van de Awb verbeurt het bestuursorgaan, indien een 
beschikking op aanvraag niet tijdig wordt gegeven, aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag 

dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen.  
 Ingevolge het derde lid is de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag 

waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de 
beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke 
ingebrekestelling heeft ontvangen. 
 
2.5.2. Vast staat dat de examencommissie niet binnen de door verweerder in zijn beslissing van 2 

december 2014 vastgestelde termijn heeft beslist. Appellante heeft de examencommissie 
vervolgens op 2 januari 2015 in gebreke gesteld. De termijn van twee weken uit artikel 4:17, 
derde lid, van de Awb, vangt aan op de dag na die waarop de ingebrekestelling door het 
bestuursorgaan is ontvangen. Dit betekent, zoals appellante betoogt, dat de termijn waarbinnen de 
examencommissie had moeten beslissen, eindigde op 16 januari 2015. In dit verband overweegt 
het College verder dat de beslissing van de examencommissie is gedateerd op 17 januari 2015 en 
appellante aannemelijk heeft gemaakt deze op 21 januari 2015 te hebben ontvangen. Hoewel de 

examencommissie zich op het standpunt heeft gesteld dat de beslissing per abuis op 
17 januari 2015, een zaterdag, is gedateerd, maar tijdig op 16 januari 2015 is genomen, heeft de 
examencommissie niet aannemelijk gemaakt, gelet op de onbetwiste datum van ontvangst door 
appellante, dat deze beslissing ook op die desbetreffende dag is verzonden. Het College volgt 
daarom het standpunt van appellante dat verweerder ten onrechte niet heeft onderkend dat de 
examencommissie niet tijdig heeft beslist.  

 Gelet op het voorgaande heeft verweerder de examencommissie ten onrechte gevolgd in 
haar afwijzing van het verzoek om vaststelling van de hoogte van de een dwangsom.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.6. Het beroep is, voor zover het is gericht tegen de afwijzing van het verzoek om de hoogte 
van de dwangsom vast te stellen, gegrond. Het College ziet aanleiding om de bestreden beslissing 
van 18 december 2015 in zoverre te vernietigen en met toepassing van artikel 8:72, derde lid, 

onder b., van de Awb zelf in de zaak te voorzien. Het College zal de ingevolge artikel 4:17, eerste 
lid, van de Awb verbeurde dwangsom vaststellen op € 80,00. Voor het overige is het beroep 
ongegrond.  
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2.7. Verweerder dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden 

veroordeeld.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep voor zover het is gericht tegen de beslissing van 18 december 
  2015  voor zover daarbij de afwijzing van het verzoek de hoogte van de  
  dwangsom vast te stellen, is gehandhaafd, gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van 18 december 2015 in zoverre; 

 III. stelt de door ArtEZ hogeschool voor de Kunsten verbeurde dwangsom als bedoeld 
  in artikel 4:17 van de Awb vast op € 80,00; 
 IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde onderdeel van de 
  beslissing van 18 december 2015; 
 V. verklaart het beroep voor het overige ongegrond; 

 VI. veroordeelt ArtEZ hogeschool voor de Kunsten tot vergoeding van bij appellante in 
  verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een 

  bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderd en tweeënnegentig euro); 
 VII. gelast dat ArtEZ hogeschool voor de Kunsten aan appellante het door haar voor de 
  behandeling van het beroep betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: zesenveertig 
  euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/026 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 21 juni 2016 

Partijen : appellant en NHL Hogeschool  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
medisch dossier 
onderbouwd 

persoonlijke omstandigheden 
studieachterstand 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Volgens de bestreden beslissing heeft appellant voor het eerst 

op 7 december 2015, ter zitting van verweerder, persoonlijke 
omstandigheden met betrekking tot zijn studieachterstand in het 
studiejaar 2014-2015 aangevoerd en in verband hiermee op 
10 december 2015 een verklaring van een praktijkondersteuner 
GGZ overgelegd. Deze verklaring is volgens verweerder 
onvoldoende onderbouwing, omdat er slechts in staat dat hij 
gesprekken met zijn psycholoog heeft gehad. 

2.5. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA, 
mede gelet op het late stadium waarin appellant persoonlijke 
omstandigheden heeft gemeld en de inhoud van voormelde 
verklaring, terecht in stand gelaten. Appellant is niet ter zitting van 
het College verschenen en heeft evenmin zijn medisch dossier 
overgelegd, zodat dit dossier het College reeds daarom geen grond 

voor een ander oordeel biedt. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de NHL Hogeschool, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 31 augustus 2015 heeft de voorzitter van de examencommissie Instituut 

Zorg en Welzijn namens het college van bestuur appellant een bindend negatief studieadvies 
(hierna: BNSA) voor de bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gegeven. 
  
 Bij beslissing van 15 december 2015 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder 
het daartegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 juni 2016, waar verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. J. Auw Yang-van der Veer, is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 

student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, 
het advies aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg 
heeft afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 

persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 

 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 

 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin 
betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 

de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van enige omvang, bij wie 
de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 

2.2. Appellant is in het studiejaar 2013-2014 met zijn opleiding begonnen. Wegens het bestaan 
van persoonlijke omstandigheden is hem aan het eind van dat studiejaar geen BNSA gegeven. Bij 

de beslissing van 31 augustus 2015 is appellant het BNSA gegeven, omdat hij aan het eind van het 
studiejaar 2014-2015 niet zijn propedeuse heeft gehaald.  
 Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. Volgens verweerder kon appellant er niet op 
vertrouwen dat hij na het studiejaar 2014-2015 nog een jaar had om zijn propedeuse te halen en 
heeft hij de persoonlijke omstandigheden die hij ter zitting van verweerder heeft aangevoerd 

onvoldoende onderbouwd. 
 
2.3. Appellant betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert hij aan dat hij in het studiejaar 2013-2014 langdurig in het ziekenhuis heeft gelegen en dat 
hij thans in het bezit is van zijn medisch dossier. Uit dit dossier blijkt volgen hem het causaal 
verband tussen zijn ziekenhuisopname en zijn studieachterstand.  
 

2.4. Volgens de bestreden beslissing heeft appellant voor het eerst op 7 december 2015, ter 
zitting van verweerder, persoonlijke omstandigheden met betrekking tot zijn studieachterstand in 
het studiejaar 2014-2015 aangevoerd en in verband hiermee op 10 december 2015 een verklaring 
van een praktijkondersteuner GGZ overgelegd. Deze verklaring is volgens verweerder onvoldoende 
onderbouwing, omdat er slechts in staat dat hij gesprekken met zijn psycholoog heeft gehad. 
 

2.5. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA, mede gelet op het late 
stadium waarin appellant persoonlijke omstandigheden heeft gemeld en de inhoud van voormelde 
verklaring, terecht in stand gelaten. Appellant is niet ter zitting van het College verschenen en 
heeft evenmin zijn medisch dossier overgelegd, zodat dit dossier het College reeds daarom geen 
grond voor een ander oordeel biedt. 
 Het betoog faalt. 
 

2.6. Het beroep is ongegrond 
 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/027 

Rechter(s) : mr. Troostwijk 

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE Open Universiteit  

Trefwoorden : Beoordeling [vakinhoudelijk] 
beoordelingscriteria 
examinator 
onredelijk 
onzorgvuldig 

vaststelling cijfer 
[procedurele] voorschriften  

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het 

oordeel dat verweerder ten onrechte de vaststelling van het cijfer in 
stand heeft gelaten. Daartoe is van belang dat de opdracht in 
overeenstemming met de door de universiteit vastgestelde criteria is 
beoordeeld. Deze criteria zijn vooraf aan appellant bekendgemaakt. 
Het is het College niet gebleken dat verweerder met zijn handelwijze 
niet aan de voorschriften van procedurele aard heeft voldaan. De 
verwijzing van appellant naar de criteria van de UAV kan hem niet 

baten, nu de beoordeling uitsluitend plaats vindt aan de hand van de 
criteria zoals die door de Open Universiteit zijn vastgesteld. De UAV 
zijn hier niet van toepassing. Voor zover appellant hiermee betoogt 
dat de vakinhoudelijke beoordeling geen recht doet aan hetgeen in 
de praktijk gebruikelijk is, leidt dit betoog gelet op het hiervoor 
onder 2.1 weergegeven toetsingskader niet tot het daarmee 

beoogde resultaat. 
Het betoog faalt.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

het college van beroep voor de examens van de Open Universiteit (hierna: CBE), verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 27 augustus 2015 heeft een examinator, aangewezen door de 
examencommissie van de faculteit Management, science & technology, de door appellant binnen de 
bacheloropleiding Bedrijfskunde afgelegde cursus Projectmanagement: inrichten van projecten met 

een 5,0 gewaardeerd.  
 
 Bij beslissing van 16 december 2015 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 juni 2016, waar verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.J.F.A. Engels, is verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1.  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van 
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de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een 

besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter 

zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling 
van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze 
bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van 
verweerder een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als 
zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd.  
 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht de vaststelling 

van het cijfer in stand heeft gelaten omdat bij de beoordeling door de examinator van de door 
appellant afgelegde cursus aan de voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de Awb, 
de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan. 
 
2.2. Verweerder heeft in de beslissing van 16 december 2015 geoordeeld dat geen grond 
bestaat voor het oordeel dat de beslissing van 27 augustus 2015 onredelijk of onzorgvuldig tot 

stand is gekomen. Volgens verweerder heeft de examinator de door de universiteit opgestelde 
criteria in acht genomen. De examinator heeft in redelijkheid de door hem toegekende 
puntenwaardering kunnen toepassen. Zij beslissing is niet in strijd met het recht tot stand 
gekomen, aldus verweerder.  
 

2.3. Appellant betoogt dat verweerder niet heeft onderkend dat de beoordeling niet ob\jectief 
tot stand is gekomen. Volgens appellant moet de gemaakte opdracht worden getoetst aan de 

criteria zoals die in de Uniforme Administratieve Voorwaarden (hierna: UAV) zijn opgenomen. Dit 
zijn de algemene voorwaarden die in de praktijk tussen opdrachtgevers en –nemers vaak worden 
gebruikt bij het uitvoeren van projecten. De opdracht voldoet aan de eisen die in de praktijk 
worden gesteld, aldus appellant.   
 
2.3.1. Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder ten 
onrechte de vaststelling van het cijfer in stand heeft gelaten. Daartoe is van belang dat de 

opdracht in overeenstemming met de door de universiteit vastgestelde criteria is beoordeeld. Deze 
criteria zijn vooraf aan appellant bekendgemaakt. Het is het College niet gebleken dat verweerder 
met zijn handelwijze niet aan de voorschriften van procedurele aard heeft voldaan. De verwijzing 
van appellant naar de criteria van de UAV kan hem niet baten, nu de beoordeling uitsluitend plaats 
vindt aan de hand van de criteria zoals die door de Open Universiteit zijn vastgesteld. De UAV zijn 
hier niet van toepassing. Voor zover appellant hiermee betoogt dat de vakinhoudelijke beoordeling 

geen recht doet aan hetgeen in de praktijk gebruikelijk is, leidt dit betoog gelet op het hiervoor 
onder 2.1 weergegeven toetsingskader niet tot het daarmee beoogde resultaat. 

Het betoog faalt.  
 
2.4.  Het beroep is ongegrond.  
 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  

 
3.  Beslissing 
 
Het College 
 
Rechtdoende:  
 

verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/029 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 3 augustus 2016 

Partijen : appellante en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : advies 
bindend negatief studieadvies 
BSA-commissie 
eerste studieadvies 
herkansingstentamens 

intrekken 
kwalitatieve eisen 
minnelijke schikking 
norm 
onrechtmatig 
persoonlijke omstandigheden 
rechtsgevolgen 

studentendecaan 
studieadvies 
studieadviseur 
studiepunten 
studievoortgang 
studievoortgangregeling 
vrijstellingen 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
WHW: artikel 7.61 
Awb: artikel 8:72, derde lid 
OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 6.3, deel A 
OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 6.4, deel A 
OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 7,2, deel B 

Uitspraak : Gegrond/rechtsgevolgen in stand gelaten 

Hoofdoverwegingen : 2.2.3 Overeenkomstig artikel 7.61, derde lid, van de WHW heeft 
het CBE het beroepschrift van appellante aan de BSA-commissie 
gezonden om na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 

mogelijk is. Hierop heeft de BSA-commissie per e-mail van 26 
oktober 2015 geantwoord: "Er is geen gesprek over een minnelijke 

schikking gevoerd (...)." Zoals het College al vaker heeft overwogen, 
heeft de wetgever aan de schikkingsprocedure de hoogste prioriteit 
toegekend. Daarbij kan het niet geacht worden reeds te hebben 
plaatsgevonden voorafgaand aan het door de student instellen van 
beroep bij het College van Beroep voor de Examens. Evenmin is dat 
het geval met betrekking tot het gesprek voorafgaand aan het 
geven van het bindend studieadvies. 

De vaststelling dat een minnelijke schikking niet is beproefd, brengt 
met zich dat artikel 7.61, derde lid van de WHW is geschonden. De 
beroepsgrond slaagt. 
Het College ziet evenwel aanleiding om toepassing te geven aan 
artikel 8:72, derde lid de rechtsgevolgen in stand te laten nu 
genoegzaam is gebleken dat de BSA-commissie wenst vast te 

houden aan het bindend negatief studieadvies. 
[…] 

2.3.2. Gelet op de hiervoor weergegeven bepaling van de OER, 
dient de studieadviseur in het advies te vermelden of zich bij de 
student persoonlijke omstandigheden voordoen. In het studiejaar 
2013-2014 deden zich bij appellante persoonlijke omstandigheden 
voor. Die omstandigheden hebben geleid tot het intrekken van het 

op 17 juli 2014 aan appellante gegeven bindend negatief 
studieadvies en waren derhalve bij de BSA-commissie bekend. In 
het studiejaar 2014-2015 heeft appellante geen andere persoonlijke 
omstandigheden gemeld. Daarom maakt de omstandigheid dat het 
advies van de studieadviseur niet aan de daaraan te stellen eisen 
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zou voldoen, in dit geval het gegeven bindend negatief studieadvies 

niet onrechtmatig. 

Het betoog faalt. 
2.4.2. Nu het op 17 juli 2014 aan appellante gegeven bindend 
negatief studieadvies is ingetrokken, moet het aan haar op 17 
augustus 2015 gegeven bindend negatief studieadvies als het eerste 
studieadvies worden aangemerkt. Niet in geschil is dat appellante na 
het tweede jaar van inschrijving 32 studiepunten van de 

propedeutische fase had gehaald. Hetgeen zij aanvoert, dat de norm 
van 60 studiepunten niet van haar mag worden geëist, kan haar niet 
baten, reeds omdat zij evenmin aan de in artikel 7.2, tweede lid, 
van deel B van de OER neergelegde norm van 40 studiepunten 
voldoet.  
Ter zitting is namens de BSA-commissie toegelicht dat appellante de 

in de maanden september en oktober 2014 gemiste introductie in 
het tweede semester door een vervangende opdracht met een 
voldoende heeft kunnen afronden. Appellante is op die wijze 
voldoende in de gelegenheid gesteld om na twee jaar 40 dan wel 60 
studiepunten te hebben behaald. 

Het College is met het CBE van oordeel dat de BSA-commissie zich 
op het standpunt heeft mogen stellen dat de persoonlijke 

omstandigheden van appellante een onvoldoende verklaring vormen 
voor de geringe studievoortgang. Appellante heeft de zorg voor haar 
zieke moeder overgedragen en is voorts in behandeling gegaan bij 
een psycholoog. Desondanks heeft zij in het studiejaar 2014-2015 
slechts 20 studiepunten behaald. Appellante heeft in het studiejaar 
2014-2015 geen persoonlijke omstandigheden gemeld die niet reeds 
in studiejaar 2013-2014 waren gemeld. Met het intrekken van het 

op 17 juli 2014 gegeven negatieve studieadvies is de BSA-
commissie voldoende aan de persoonlijke omstandigheden van 
appellante tegemoet gekomen en heeft de BSA-commissie 
appellante voldoende kans gegeven om aan de norm te voldoen. 
Voor zover appellante ter zitting heeft toegelicht dat zij verwachtte 
voor een aantal propedeuse vakken vrijstellingen te krijgen, 

overweegt het College dat het op de weg van appellante had 
gelegen om de desbetreffende vakken te volgen en de tentamens te 

maken totdat zij over het verlenen van vrijstellingen zekerheid zou 
hebben. Dat de studentendecaan positief over het voortzetten van 
de studie door appellante heeft geadviseerd, maakt, gelet op het 
voorgaande, niet dat de BSA-commissie appellante geen bindend 
negatief studieadvies heeft mogen geven. De BSA-commissie heeft 

van het advies van de decaan mogen afwijken en voorts is namens 
de BSA-commissie ter zitting toegelicht dat de studieadviseur 
mondeling een negatief advies had gegeven. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 17 augustus 2015 heeft de BSA-commissie namens het bestuur van de 
Faculteit der Tandheelkunde aan appellante een bindend negatief studieadvies gegeven. 
 
 Bij beslissing van 7 januari 2016 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 

administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
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Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 
Appellante heeft nadere stukken ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 juli 2016, waar appellante, 

bijgestaan door mr. drs. R.F. Bakker, advocaat te Amsterdam, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. J.G. Bekker, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voorts is ter zitting namens de 
BSA-commissie prof. dr. E.C.I. Veerman verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Appellante heeft in de studiejaren 2013-2014 en 2014-2015 de bachelor Tandheelkunde 
gevolgd aan de Vrije Universiteit. Op 17 juli 2014 is aan appellante een bindend negatief 
studieadvies gegeven. Dat studieadvies is naar aanleiding van een schikkingsgesprek ingetrokken, 
omdat zich bij appellante persoonlijke omstandigheden voordeden. Op 17 augustus 2015 is aan 
appellante opnieuw een bindend negatief studieadvies gegeven. Niet in geschil is dat zij op dat 

moment 32 studiepunten uit de propedeutische fase had gehaald.  
 

2.2. Appellante betoogt dat ten onrechte hangende haar beroep bij het CBE niet is onderzocht 
of een minnelijke schikking mogelijk was. De BSA-commissie heeft haar niet uitgenodigd voor een 
gesprek.  
 
2.2.1. In de beslissing van het CBE staat dat het aan de BSA-commissie heeft medegedeeld dat 
de commissie dient na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. De BSA-commissie heeft 
appellante niet uitgenodigd, omdat bij de voorbereiding van de beslissing reeds een gesprek heeft 

plaatsgevonden en in het beroepschrift geen nieuwe feiten en omstandigheden door appellante zijn 
aangevoerd.  
 
2.2.2.  Ingevolge artikel 7.61, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) zendt het college van beroep voor de examens, alvorens het beroep 
in behandeling te nemen, het beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met 

uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk is. Het desbetreffende orgaan deelt binnen drie weken aan het college van beroep, onder 

overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken, mede tot welke uitkomst het beraad 
heeft geleid. Is een minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door 
het college in behandeling genomen. 
 
2.2.3 Overeenkomstig artikel 7.61, derde lid, van de WHW heeft het CBE het beroepschrift van 

appellante aan de BSA-commissie gezonden om na te gaan of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Hierop heeft de BSA-commissie per e-mail van 26 oktober 2015 geantwoord: 
"Er is geen gesprek over een minnelijke schikking gevoerd (...)." Zoals het College al vaker heeft 
overwogen, heeft de wetgever aan de schikkingsprocedure de hoogste prioriteit toegekend. Daarbij 
kan het niet geacht worden reeds te hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het door de student 
instellen van beroep bij het College van Beroep voor de Examens. Evenmin is dat het geval met 
betrekking tot het gesprek voorafgaand aan het geven van het bindend studieadvies. 

 De vaststelling dat een minnelijke schikking niet is beproefd, brengt met zich dat artikel 
7.61, derde lid van de WHW is geschonden. De beroepsgrond slaagt. 
 Het College ziet evenwel aanleiding om toepassing te geven aan artikel 8:72, derde lid de 
rechtsgevolgen in stand te laten nu genoegzaam is gebleken dat de BSA-commissie wenst vast te 
houden aan het bindend negatief studieadvies. 
 

2.3. Voorts betoogt appellante dat het advies van de studieadviseur niet toetsbaar, feitelijk 
juist, begrijpelijk en deugdelijk gemotiveerd is. 
 
2.3.1. Ingevolge artikel 6.4, derde lid, van deel A van de Onderwijs- en Examenregeling Bachelor 
Tandheelkunde 2015-2016 (hierna: de OER) stelt de studieadviseur binnen vier weken na 
ontvangst van de melding een schriftelijk en gemotiveerd advies op of sprake is van persoonlijke 
omstandigheden als bedoeld in het vierde lid. Is er sprake van persoonlijke omstandigheden dan 

doet de studieadviseur in zijn advies een voorstel voor een afwijkende studievoortgangregeling, 
zoals bedoeld in het vijfde lid. 
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2.3.2. Gelet op de hiervoor weergegeven bepaling van de OER, dient de studieadviseur in het 

advies te vermelden of zich bij de student persoonlijke omstandigheden voordoen. In het 

studiejaar 2013-2014 deden zich bij appellante persoonlijke omstandigheden voor. Die 
omstandigheden hebben geleid tot het intrekken van het op 17 juli 2014 aan appellante gegeven 
bindend negatief studieadvies en waren derhalve bij de BSA-commissie bekend. In het studiejaar 
2014-2015 heeft appellante geen andere persoonlijke omstandigheden gemeld. Daarom maakt de 
omstandigheid dat het advies van de studieadviseur niet aan de daaraan te stellen eisen zou 
voldoen, in dit geval het gegeven bindend negatief studieadvies niet onrechtmatig. 

 Het betoog faalt. 
 
2.4. Verder betoogt appellante dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat de 
BSA-commissie haar een bindend negatief studieadvies heeft mogen geven. Daartoe voert zij aan 
dat haar persoonlijke omstandigheden zich ook in het studiejaar 2014-2015 voordeden. Volgens 
appellante mag haar niet voor de tweede keer een studieadvies worden gegeven. Voorts mag van 

haar niet de norm van het tweede jaar, 60 studiepunten, worden geëist, nu het aan haar in haar 
eerste jaar gegeven bindend negatief studieadvies is ingetrokken. De studieadviseur heeft 
weliswaar negatief geadviseerd over de voortzetting van de studie, de studentendecaan heeft 
daarover positief geadviseerd. Verder voert appellante aan dat zij door het op 17 juli 2014 gegeven 
negatief bindend studieadvies in de studievoortgang is belemmerd. Zij kon pas rond eind oktober 

onderwijs gaan volgen en deelnemen aan tentamens.  
 

2.4.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW brengt het instellingsbestuur van een 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd.  

Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste of 
tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet voldoet aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 

Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden nadere 
regels vast. 

 
 Ingevolge artikel 6.3, eerste lid, van deel A van de OER wordt aan het studieadvies dat aan 
het eind van het studiejaar wordt uitgebracht, een afwijzing met een bindend karakter verbonden, 
indien de student niet de norm heeft behaald voor een positief advies. Een negatief advies blijft 
achterwege, als de student aantoont niet aan de norm te hebben voldaan als gevolg van 

persoonlijke omstandigheden, zoals genoemd in artikel 6.4. De norm is omschreven in artikel 7.2 
deel B. 
Ingevolge het derde lid wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de herkansingstentamens van het 
tweede semester van het eerste jaar van inschrijving doch uiterlijk op 22 augustus, aan de student 
die niet aan de norm heeft voldaan, schriftelijk medegedeeld dat de decaan voornemens is hem 
een negatief bindend studieadvies te geven. Dezelfde procedure geldt in het volgende jaar van 
inschrijving als de student op grond van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 6.4) zijn 

opleiding heeft mogen voortzetten en dan niet alle verplichtingen van het eerste studiejaar met 
succes heeft afgerond. 
 Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, van deel B van de OER moet de student om een positief 
studieadvies te krijgen, ten minste 40 EC hebben behaald aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding. 
Ingevolge het tweede lid zijn de kwalitatieve eisen om aan de norm voor een positief studieadvies 

te voldoen de volgende. Als een student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving 
weliswaar 40 of meer studiepunten heeft behaald, maar niet tevens een voldoende resultaat heeft 
behaald voor de Lijn Tandheelkundige Vaardigheden I, onderdelen Klinische Vaardigheden en HIP, 
wordt aan het advies eveneens een afwijzing verbonden, zoals bedoeld in artikel 7.8b, lid 3 en 5, 
van de Wet.  
Ingevolge het derde lid ontvangt de student die aan het eind van het eerste jaar van inschrijving 
niet aan de norm heeft voldaan voor een positief studieadvies, maar schriftelijk toestemming van 

de decaan heeft gekregen om de opleiding voort te zetten, aan het eind van het volgende 
studiejaar opnieuw een advies met in achtneming van de norm van 60 EC. De student die aan het 
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eind van zijn tweede jaar van inschrijving niet alle examenonderdelen van het eerste studiejaar 

met een voldoende resultaat heeft afgerond, krijgt een negatief bindend studieadvies toegekend. 

 
2.4.2. Nu het op 17 juli 2014 aan appellante gegeven bindend negatief studieadvies is 
ingetrokken, moet het aan haar op 17 augustus 2015 gegeven bindend negatief studieadvies als 
het eerste studieadvies worden aangemerkt. Niet in geschil is dat appellante na het tweede jaar 
van inschrijving 32 studiepunten van de propedeutische fase had gehaald. Hetgeen zij aanvoert, 
dat de norm van 60 studiepunten niet van haar mag worden geëist, kan haar niet baten, reeds 

omdat zij evenmin aan de in artikel 7.2, tweede lid, van deel B van de OER neergelegde norm van 
40 studiepunten voldoet.  
 Ter zitting is namens de BSA-commissie toegelicht dat appellante de in de maanden 
september en oktober 2014 gemiste introductie in het tweede semester door een vervangende 
opdracht met een voldoende heeft kunnen afronden. Appellante is op die wijze voldoende in de 
gelegenheid gesteld om na twee jaar 40 dan wel 60 studiepunten te hebben behaald. 

 Het College is met het CBE van oordeel dat de BSA-commissie zich op het standpunt heeft 
mogen stellen dat de persoonlijke omstandigheden van appellante een onvoldoende verklaring 
vormen voor de geringe studievoortgang. Appellante heeft de zorg voor haar zieke moeder 
overgedragen en is voorts in behandeling gegaan bij een psycholoog. Desondanks heeft zij in het 
studiejaar 2014-2015 slechts 20 studiepunten behaald. Appellante heeft in het studiejaar 2014-

2015 geen persoonlijke omstandigheden gemeld die niet reeds in studiejaar 2013-2014 waren 
gemeld. Met het intrekken van het op 17 juli 2014 gegeven negatieve studieadvies is de BSA-

commissie voldoende aan de persoonlijke omstandigheden van appellante tegemoet gekomen en 
heeft de BSA-commissie appellante voldoende kans gegeven om aan de norm te voldoen. Voor 
zover appellante ter zitting heeft toegelicht dat zij verwachtte voor een aantal propedeuse vakken 
vrijstellingen te krijgen, overweegt het College dat het op de weg van appellante had gelegen om 
de desbetreffende vakken te volgen en de tentamens te maken totdat zij over het verlenen van 
vrijstellingen zekerheid zou hebben. Dat de studentendecaan positief over het voortzetten van de 
studie door appellante heeft geadviseerd, maakt, gelet op het voorgaande, niet dat de BSA-

commissie appellante geen bindend negatief studieadvies heeft mogen geven. De BSA-commissie 
heeft van het advies van de decaan mogen afwijken en voorts is namens de BSA-commissie ter 
zitting toegelicht dat de studieadviseur mondeling een negatief advies had gegeven. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5.  Uit het vorenstaande volgt dat het beroep slaagt. Het College ziet evenwel aanleiding om 

met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb, zelf in de zaak te voorzien en de 
rechtsgevolgen geheel in stand te laten. 

 
2.6.  Het College ziet aanleiding verweerder op navolgende wijze in de proceskosten van 
appellante te veroordelen. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond voor zover het betreft het niet plaatsvinden van het 
  schikkingsgesprek; 

 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van 7 januari 
  2006; 
 III. bepaalt dat de rechtsgevolgen geheel in stand blijven; 
 IV. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit 
  Amsterdam tot vergoeding van bij appellante in verband met de behandeling van 
  het beroep opgekomen proceskosten tot € 992,00 (zegge: negenhonderd  

  tweeënnegentig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig 
  verleende rechtsbijstand; 
 V. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Vrije Universiteit  
  Amsterdam aan appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van 
  € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/030 

Rechter(s) : mr. Hoogvliet 

Datum uitspraak : 19 oktober 2016 

Partijen : appellant en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : beroepstermijn 
Engels 
informatie 
niet-ontvankelijk 
oplossing 

rechtsmiddelenclausule 
statement of no objection 
studentenadministratie 
termijnoverschrijding 
verschoonbaar 

Artikelen : WHW: artikel 7.59a, vierde lid 
Awb: artikel 6:8 

Awb: artikel 6:9 
Awb: artikel 6:11 
Awb: artikel 6:8 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. De beslissing van 21 september 2015 is op diezelfde dag aan 
appellant bekend gemaakt. Dat betekent dat de termijn waarbinnen 

het bezwaar moest worden ingesteld, eindigde op 2 november 2015. 
Het bezwaarschrift is op 3 december 2015 bij verweerder 
ingekomen en daarmee buiten de daartoe bestemde termijn. 
2.3.2. Het College stelt voorop dat vaststaat dat appellant op de 
hoogte was van de mogelijkheid van het aanwenden van een 
rechtsmiddel tegen de beslissing van 21 september 2015 van het 

Hoofd. Deze beslissing is in een voor appellant begrijpelijke taal, te 
weten het Engels, opgesteld en bevat een rechtsmiddelenclausule.  
Verweerder heeft het bezwaar van appellant, naar het oordeel van 
het College, op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard, omdat 
de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Het College is van 

oordeel dat het ontbreken van de voor appellant benodigde 
informatie over de beslissing van het 21 september 2015 hem er 

niet van had hoeven weerhouden tijdig een bezwaarschrift in te 
dienen. In dat bezwaarschrift had appellant verweerder zo nodig 
kunnen melden dat hij doende was nadere informatie van de 
studentenadministratie te verkrijgen. Hij had verweerder in dat 
verband kunnen verzoeken hem een nadere termijn te gunnen voor 
het aanvullen van gronden. De overige door appellant opgeworpen 
redenen voor de overschrijding van de termijn leiden niet tot een 

ander oordeel.  
De overschrijding van de termijn is onder de gegeven 
omstandigheden aan appellant toe te rekenen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 21 september 2015 heeft het Hoofd van de Centrale 
Studentenadministratie (hierna: het Hoofd) het verzoek van appellant om een ‘statement of no 
objection’ afgewezen. 
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 Bij beslissing van 7 januari 2015 (lees: 2016) heeft verweerder het door appellant 

daartegen ingestelde bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.  

 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant, 
vergezeld door [Naam 1], is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of 
bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 zes weken.  
 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vangt 
de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is 

bekendgemaakt. 
 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 

voor het einde van de termijn is ontvangen. 
 Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de beroepstermijn ingediend 
beroepschrift niet-ontvankelijk verklaring op grond daarvan achterwege, indien niet kan worden 
geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.2.  Verweerder heeft het door appellant ingestelde beroep bij de beslissing van 7 januari 2016 
niet-ontvankelijk verklaard, omdat het niet binnen de daartoe gestelde termijn is ingediend. 

 
2.3. Appellant kan zich niet verenigen met deze beslissing. Hij betoogt daartoe dat zijn 
bezwaarschrift niet tijdig is ingediend als gevolg van een vertraagde reactie van de instelling op 
door hem verzochte informatie. Hij ontving de benodigde informatie pas op 5 november 2015, na 
afloop van de bezwaartermijn. Als gevolg van die vertraging kon hij niet meer binnen de daartoe 
gestelde termijn een bezwaarschrift indienen. Appellant voert aan dat de informatie over de 

beslissing van 21 september 2015 noodzakelijk en onmisbaar was om een bezwaarschrift te 
formuleren. Immers, het maken van bezwaar is pas mogelijk op het moment dat de beslissing voor 

hem duidelijk is, aldus appellant. Ter zitting van het College heeft appellant toegelicht dat hij ervan 
uit ging dat na ontvangst van de nadere informatie ook verweerder zou inzien dat de beslissing 
onjuist was. Het indienen van een bezwaar is een zwaar middel en hij was in de veronderstelling 
dat hij met verweerder tot een oplossing zou komen. Volgens appellant dient de 
termijnoverschrijding daarom verschoonbaar te worden geacht. 

 
2.3.1. De beslissing van 21 september 2015 is op diezelfde dag aan appellant bekend gemaakt. 
Dat betekent dat de termijn waarbinnen het bezwaar moest worden ingesteld, eindigde op 
2 november 2015. Het bezwaarschrift is op 3 december 2015 bij verweerder ingekomen en 
daarmee buiten de daartoe bestemde termijn. 
 
2.3.2. Het College stelt voorop dat vaststaat dat appellant op de hoogte was van de mogelijkheid 

van het aanwenden van een rechtsmiddel tegen de beslissing van 21 september 2015 van het 
Hoofd. Deze beslissing is in een voor appellant begrijpelijke taal, te weten het Engels, opgesteld en 
bevat een rechtsmiddelenclausule.  
 Verweerder heeft het bezwaar van appellant, naar het oordeel van het College, op goede 
gronden niet-ontvankelijk verklaard, omdat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is. Het 
College is van oordeel dat het ontbreken van de voor appellant benodigde informatie over de 

beslissing van het 21 september 2015 hem er niet van had hoeven weerhouden tijdig een 
bezwaarschrift in te dienen. In dat bezwaarschrift had appellant verweerder zo nodig kunnen 
melden dat hij doende was nadere informatie van de studentenadministratie te verkrijgen. Hij had 
verweerder in dat verband kunnen verzoeken hem een nadere termijn te gunnen voor het 
aanvullen van gronden. De overige door appellant opgeworpen redenen voor de overschrijding van 
de termijn leiden niet tot een ander oordeel.  
 De overschrijding van de termijn is onder de gegeven omstandigheden aan appellant toe te 

rekenen.  
 
2.4. Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond.  
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2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/031 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 29 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
examencommissie 
melden 
norm 
opschorten 

persoonlijke omstandigheden 
rekening en risico 
studentendecaan 
studieloopbaanbegeleider 
studievertraging 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER: artikel 23 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Met het CBE is het College van oordeel dat appellante haar 
persoonlijke omstandigheden, gelet op de vermelding in de 
studiegids en het tussentijdse studieadvies, eerder bij de 
studentendecaan had kunnen en moeten melden. Dat zij dat niet 
heeft gedaan komt voor haar rekening en risico. Nu zij de 

persoonlijke omstandigheden niet eerder heeft gemeld, kan niet 
worden vastgesteld dat die persoonlijke omstandigheden de oorzaak 
waren van het halen van onvoldoende studiepunten. Evenmin heeft 
zij op andere wijze aannemelijk gemaakt dat haar persoonlijke 
omstandigheden haar studieresultaten zodanig nadelig hebben 
beïnvloed dat zij slechts 20 studiepunten heeft kunnen behalen. Het 

advies van de studieloopbaanadviseur is niet eenduidig. Daarin staat 
enerzijds dat appellante een zwakke studente is, en anderzijds dat 
hij haar, gelet op de persoonlijke omstandigheden en haar 
voorbeeldige gedrag, het voordeel van de twijfel wil geven. Nu, 
zoals hiervoor is overwogen, de examencommissie zich op het 

standpunt heeft mogen stellen dat niet vaststaat dat de persoonlijke 
omstandigheden van appellante de oorzaak zijn van haar geringe 

studieresultaten, bestaat geen grond voor het oordeel dat de 
examencommissie het advies van de studieloopbaanadviseur 
onvoldoende heeft meegewogen. Het CBE heeft terecht overwogen 
dat de examencommissie het verzoek van appellante om 
aanhouding van het bindend studieadvies heeft mogen afwijzen. 
Het betoog faalt.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CBE), 
verweerder. 

 
1.  Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 31 augustus 2015 heeft de examencommissie aan appellante een 
bindend negatief studieadvies gegeven.  

 
 Bij beslissing van 13 januari 2016 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
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 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 

 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 5 juli 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. M.D. Verboerd, advocaat te Alphen aan den Rijn, en het CBE, 

vertegenwoordigd door mr. A.C. Stam, zijn verschenen. Voorts is ter zitting namens de 
examencommissie P. Samim verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 23, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 

bacheloropleidingen (hierna: OER) wordt aan iedere ingeschreven student uiterlijk aan het einde 
van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van een opleiding door de 
examencommissie van de betreffende opleiding een studieadvies uitgebracht over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de opleiding.  
Ingevolge het tweede lid geeft de examencommissie een positief studieadvies af aan de student 

als:  
a. de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het propedeutische examen met 

goed gevolg heeft afgelegd; of 
b. de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase minimaal 
45 EC heeft behaald, waaronder de geoormerkte cursussen vermeld in hoofdstuk 10. 
 Ingevolge het vierde lid wordt, als de student niet aan de norm als bedoeld in het tweede 
lid heeft voldaan en er geen aanleiding is het studieadvies op te schorten wegens persoonlijke 
omstandigheden als bedoeld in het negende lid, de student niet geschikt geacht voor de opleiding 
en geeft de examencommissie deze student een negatief studieadvies. De examencommissie 

verbindt aan een negatief advies een afwijzing.  
Ingevolge het zevende lid wordt, als de examencommissie persoonlijke omstandigheden als 
bedoeld in het negende lid aanwezig acht, die het behalen van de in het tweede lid vereiste 
studieresultaten hebben verhinderd, het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het 
tweede studiejaar van inschrijving.  
 Ingevolge het negende lid neemt de examencommissie, na hierover schriftelijk advies te 

hebben ingewonnen bij de studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan van de desbetreffende 
opleiding, bij het uitbrengen van het studieadvies uitsluitend de volgende persoonlijke 

omstandigheden van de desbetreffende student in acht:  
a.-c. (…) 
d. bijzondere familieomstandigheden 
e.-h. (…). 
De student dient een studievertraging ontstaan door één of meer van de bovengenoemde 

persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de examencommissie en 
contact op te nemen met de studentendecaan of studieloopbaanbegeleider.  
 
2.2.   Appellante heeft in studiejaar 2014-2015 het eerste jaar van de opleiding HBO-rechten 
gevolgd. Niet in geschil is dat zij in dat jaar 20 studiepunten heeft gehaald. Daarmee heeft zij niet 
voldaan aan de norm voor een positief studieadvies.  
 

2.3. Het CBE heeft geoordeeld dat de examencommissie appellante een bindend negatief 
studieadvies heeft mogen geven. Appellante heeft eerst eind juni 2015 een persoonlijke 
omstandigheid, namelijk dat haar opa ziek is, bij de studentendecaan gemeld. Daardoor kan 
volgens het CBE het bestaan van concentratieproblemen en spanning bij appellante wegens haar 
zieke opa niet worden vastgesteld. In de studiegids en in het tussentijdse studieadvies van 
februari, staat dat de student persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk bij de 

studentendecaan moet melden. Voorts heeft het CBE overwogen dat de examencommissie het 
advies van de studieloopbaanbegeleider voldoende heeft meegewogen. 
 
2.4. Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte niet heeft onderkend dat de 
examencommissie geen bindend negatief studieadvies mocht geven. Daartoe voert zij aan dat zij 
zich als gevolg voor de zorg voor haar zieke opa niet op haar studie heeft kunnen concentreren en 
zij veel spanningen heeft ervaren. De zorg voor haar opa heeft ook veel spanning tussen haar 

ouders met zich gebracht. Daarnaast is haar andere opa in Marokko overleden en heeft zij 
regelmatig voor haar zieke zus en haar broertje moeten zorgen. Appellante stelt dat zij in 
september 2014 haar studieloopbaanbegeleider heeft geïnformeerd. Zij heeft met hem gesprekken 
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gevoerd op 23 september 2014, 16 december 2014, 30 maart 2015 en 29 juni 2015. Kennelijk 

heeft de studieloopbaanbegeleider niet onmiddellijk een verband gelegd tussen de persoonlijke 

omstandigheden van appellante en haar studievertraging. Dit kan niet aan appellante worden 
verweten. De noodzaak om persoonlijke omstandigheden eveneens bij de studentendecaan te 
melden was appellante niet bekend. Zij heeft de verwijzing in het tussentijdse studieadvies over 
het hoofd gezien. Het CBE heeft het advies van de studieloopbaanbegeleider verkeerd 
geïnterpreteerd. Vanaf september 2015 zijn de zorgtaken voor haar opa verminderd en heeft zij 
tentamens gehaald.  

 
2.5. Met het CBE is het College van oordeel dat appellante haar persoonlijke omstandigheden, 
gelet op de vermelding in de studiegids en het tussentijdse studieadvies, eerder bij de 
studentendecaan had kunnen en moeten melden. Dat zij dat niet heeft gedaan komt voor haar 
rekening en risico. Nu zij de persoonlijke omstandigheden niet eerder heeft gemeld, kan niet 
worden vastgesteld dat die persoonlijke omstandigheden de oorzaak waren van het halen van 

onvoldoende studiepunten. Evenmin heeft zij op andere wijze aannemelijk gemaakt dat haar 
persoonlijke omstandigheden haar studieresultaten zodanig nadelig hebben beïnvloed dat zij 
slechts 20 studiepunten heeft kunnen behalen. Het advies van de studieloopbaanadviseur is niet 
eenduidig. Daarin staat enerzijds dat appellante een zwakke studente is, en anderzijds dat hij haar, 
gelet op de persoonlijke omstandigheden en haar voorbeeldige gedrag, het voordeel van de twijfel 

wil geven. Nu, zoals hiervoor is overwogen, de examencommissie zich op het standpunt heeft 
mogen stellen dat niet vaststaat dat de persoonlijke omstandigheden van appellante de oorzaak 

zijn van haar geringe studieresultaten, bestaat geen grond voor het oordeel dat de 
examencommissie het advies van de studieloopbaanadviseur onvoldoende heeft meegewogen. Het 
CBE heeft terecht overwogen dat de examencommissie het verzoek van appellante om aanhouding 
van het bindend studieadvies heeft mogen afwijzen. 
 Het betoog faalt.  
 
2.6. Het beroep is ongegrond.  

 
2.7.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/033 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk  

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Universiteit Leiden  

Trefwoorden : deelname 
geldige inschrijving 
inschrijving 
ongeldigverklaring 
ordemaatregelen 

screenshot, 
tentamens 
toetsactiviteit 
uitgesloten 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b, tweede lid 
Regels en richtlijnen van de examencommissie van het Instituut 
Politieke Wetenschap: artikel 1.2 

Regels en richtlijnen van de examencommissie van het Instituut 
Politieke Wetenschap: artikel 3.10.10 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich 
onder de gegeven feiten en omstandigheden op het standpunt 
mogen stellen dat aannemelijk is dat appellante een screenshot 

heeft gemanipuleerd ter staving van haar tijdige inschrijving voor 
het tentamen Nationale Politiek 1 dat plaats zou vinden op 21 
oktober 2015. De enkele stelling van appellante dat zij de 
screenshot niet heeft gemanipuleerd, leidt niet tot een ander 
oordeel.  
Naar het oordeel van het College heeft verweerder deze manipulatie 

met de bedoeling een inschrijving voor het betreffende tentamen tot 
stand te brengen, met juistheid gekwalificeerd als fraude, als 
bedoeld in artikel 7.12b van de WHW, gelezen in samenhang met 
artikel 1.2 van de Regels en richtlijnen. 
2.3.2. Wat betreft het door appellante aangedragen betoog dat de 

opgelegde sanctie van uitsluiting van deelname aan alle tentamens 
en toetsactiviteiten voor een periode van een half jaar onevenredig 

is, overweegt het College als volgt.  
Verweerder heeft in de beslissing van 9 december 2015 overwogen 
dat fraude in welke vorm of omvang dan ook, binnen een 
academische omgeving niet wordt getolereerd. Hoewel de fraude 
niet heeft plaatsgevonden tijdens het afleggen van het 
desbetreffende tentamen, volgt uit het voorgaande naar het oordeel 
van het College wel dat aannemelijk is dat appellante officiële 

elektronische communicatie afkomstig van de Universiteit heeft 
gemanipuleerd.  
Dat sprake zou zijn van een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden, wat daar ook van zij, leidt niet tot het oordeel dat 
verweerder ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat een sanctie 
in zo’n situatie op zijn plaats is. Naar het oordeel van het College 

heeft verweerder zich daarnaast op het standpunt mogen stellen dat 
de examencommissie, gelet op de geconstateerde fraude, een 

evenredige sanctie heeft opgelegd.  
Daarbij heeft verweerder wat betreft de duur van de sanctie van 
belang geacht dat de examencommissie eenzelfde maatregel eerder 
in een soortgelijk geval heeft opgelegd. Daarnaast heeft de 
examencommissie bij het bepalen van de duur van de sanctie 

rekening gehouden met de mogelijkheid voor appellante om deel te 
nemen aan de hertentamens in het derde blok. De studievertraging 
beloopt daarom minder dan zes maanden, aldus verweerder. Verder 
heeft verweerder in dit verband overwogen dat het oplopen van 
studievertraging als gevolg van de sanctie inherent is aan het 
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opleggen ervan, maar dat die studievertraging niet onevenredig lang 

is. Dat appellante een eerstejaarsstudent is en onder de regeling 

van het bindend studieadvies valt, leidt volgens verweerder niet tot 
een onevenredige sanctie nu de examencommissie te kennen heeft 
gegeven dat in augustus 2016 bij de beoordeling van de beslissing 
tot de afgifte van een bindend studieadvies rekening zal worden 
gehouden met de omstandigheid dat appellante gedurende een 
periode van een half jaar niet heeft mogen deelnemen aan 

tentamens. Anders dan appellante veronderstelt, staat daarmee niet 
vast dat zij haar studie als gevolg van de opgelegde sanctie zal 
moeten staken. 
Naar het oordeel van het College heeft verweerder onder deze 
omstandigheden de door de examencommissie opgelegde sanctie 
niet onevenredig hoeven achten en heeft hij de beslissing van de 

examencommissie in stand kunnen laten.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 17 november 2015 heeft de examencommissie van het Instituut voor 
Politieke Wetenschap (hierna: de examencommissie) de inschrijving van appellante voor het vak 

Nationale Politiek 1 nietig verklaard en haar uitgesloten van deelname aan alle tentamens en 
toetsactiviteiten over de periode van 26 oktober 2015 tot 26 april 2016.  
 
 Bij beslissing van 9 december 2015 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 8 juni 2016, waar verweerder 
vertegenwoordigd door mr. W.J. de Wit, vergezeld door F.F. Mansvelt, beiden werkzaam bij de 
Universiteit Leiden, zijn verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), kan de examencommissie, indien een student of 
extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie 
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 

bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel 
van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 
 Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de 
taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over 
de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.  
 

 Ingevolge artikel 1.2 van de de Regels en richtlijnen van de examencommissie van het 
Instituut Politieke Wetenschap op grond van artikel 7.12b WHW (hierna: de Regels en richtlijnen) 
wordt onder fraude begrepen het handelen of nalaten van een examinandus dat erop is gericht het 
vormen van een juist oordeel omtrent diens kennis, inzicht en vaardigheden te belemmeren of het 
zich op oneigenlijke gronden toegang verschaffen tot het onderwijs of de tentamens. Daartoe 
wordt onder meer gerekend het vervalsen van door uSis gegenereerde cijferoverzichten en e-
mails. 

 Ingevolge artikel 3.10.10 zijn de ordemaatregelen die de examencommissie kan uitspreken 
onder meer ongeldigverklaring van het tentamen en uitsluiting van deelname aan één of meer 
tentamens voor de duur van ten hoogste één jaar. 
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2.2. Bij beslissing van 17 november 2015 heeft de examencommissie vastgesteld dat appellante 

fraude heeft gepleegd en haar als gevolg daarvan uitgesloten van deelname aan alle tentamens en 
toetsactiviteiten over de periode van 26 oktober 2015 tot 26 april 2016. Zij heeft daartoe 
overwogen dat uit onderzoek is gebleken dat appellante een e-mail inhoudende een bevestiging 
van het recht op deelname aan het tentamen Nationale Politiek 1 dat op 21 oktober 2015 plaats 
zou vinden, heeft vervalst. De examencommissie heeft overwogen dat voor dat betreffende 
tentamen geen geldige inschrijving tot stand was gekomen en dat appellante bij haar verzoek om 

haar alsnog in te schrijven voor dat tentamen een screenshot heeft overgelegd van een door 
appellante vervalste e-mail ter staving van een tijdige inschrijving. Volgens de examencommissie 
volgt uit onderzoek in het systeem dat niet is gebleken van correspondentie aan appellante op 
15 september 2015, de datum waarop zij de e-mail inhoudende de bevestiging van de inschrijving 
stelt te hebben ontvangen. Wel staat volgens de examencommissie vast dat zij in het vorige 
academische jaar op 15 september 2014 een e-mail heeft ontvangen van uSis ter bevestiging van 

de deelname aan de tentamens Nationale Politiek 1 en Internationale Politiek 1 voor dat jaar. De 
activiteitennummers en het unieke identificatienummer van het uSis-bericht van 15 september 
2014 corresponderen met de gegevens op de thans door appellante overgelegde screenshot 
inhoudende een bevestiging van inschrijving voor het tentamen dat plaats zou vinden op 
21 oktober 2015. De examencommissie heeft daaruit geconcludeerd dat appellante fraude heeft 

gepleegd door een e-mail uit 2014 uit het uSis te vervalsen en zij heeft appellante vervolgens 
gesanctioneerd. 

 Bij beslissing van 9 december 2015 heeft verweerder de beslissing van de 
examencommissie in stand gelaten. Verweerder heeft overwogen dat de examencommissie zich 
met juistheid op het standpunt heeft gesteld dat appellante fraude heeft gepleegd door zich op 
oneigenlijke gronden de toegang te verschaffen tot het tentamen Nationale Politiek 1. De 
examencommissie was dan ook bevoegd een sanctie op te leggen, aldus verweerder. Die sanctie, 
te weten uitsluiting van deelname aan alle tentamens en toetsactiviteiten voor een periode van een 
half jaar, heeft verweerder gerechtvaardigd en evenredig geacht.  

 
2.3.  Appellante kan zich niet verenigen met het besluit van verweerder. Zij betoogt daartoe dat 
– voor zover al zou vaststaan dat zij een screenshot of e-mail heeft gemanipuleerd – die 
manipulatie niet kan worden gekwalificeerd als fraude in de zin van artikel 7.12b van de WHW. 
 Verder voert appellante aan dat de sanctie onevenredig is. De fraude is niet als ernstig te 
kwalificeren. Het betreft namelijk geen fraude bij het afleggen van een tentamen of het plegen van 

plagiaat. De fraude betreft een ongelukkige samenloop van omstandigheden in het kader van de 
aanmelding voor een tentamen, aldus appellante.  

 De opgelegde sanctie heeft daarnaast tot gevolg dat zij de norm die nodig is voor een 
positief bindend studieadvies niet kan behalen, omdat zij als gevolg van de sanctie slechts 40 ECTS 
kan behalen. Verweerder heeft in dit verband volgens appellante onvoldoende gewicht toegekend 
aan haar belangen. Niet valt in te zien waarom verweerder niet met een minder vergaande sanctie 
had kunnen volstaan, aldus appellante.  

 
2.3.1. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich onder de gegeven feiten en 
omstandigheden op het standpunt mogen stellen dat aannemelijk is dat appellante een screenshot 
heeft gemanipuleerd ter staving van haar tijdige inschrijving voor het tentamen Nationale Politiek 1 
dat plaats zou vinden op 21 oktober 2015. De enkele stelling van appellante dat zij de screenshot 
niet heeft gemanipuleerd, leidt niet tot een ander oordeel.  
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder deze manipulatie met de bedoeling een 

inschrijving voor het betreffende tentamen tot stand te brengen, met juistheid gekwalificeerd als 
fraude, als bedoeld in artikel 7.12b van de WHW, gelezen in samenhang met artikel 1.2 van de 
Regels en richtlijnen. 
  
2.3.2. Wat betreft het door appellante aangedragen betoog dat de opgelegde sanctie van 
uitsluiting van deelname aan alle tentamens en toetsactiviteiten voor een periode van een half jaar 

onevenredig is, overweegt het College als volgt.  
 Verweerder heeft in de beslissing van 9 december 2015 overwogen dat fraude in welke 
vorm of omvang dan ook, binnen een academische omgeving niet wordt getolereerd. Hoewel de 
fraude niet heeft plaatsgevonden tijdens het afleggen van het desbetreffende tentamen, volgt uit 
het voorgaande naar het oordeel van het College wel dat aannemelijk is dat appellante officiële 
elektronische communicatie afkomstig van de Universiteit heeft gemanipuleerd.  
 Dat sprake zou zijn van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, wat daar ook 

van zij, leidt niet tot het oordeel dat verweerder ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat een 
sanctie in zo’n situatie op zijn plaats is. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich 
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daarnaast op het standpunt mogen stellen dat de examencommissie, gelet op de geconstateerde 

fraude, een evenredige sanctie heeft opgelegd.  

 Daarbij heeft verweerder wat betreft de duur van de sanctie van belang geacht dat de 
examencommissie eenzelfde maatregel eerder in een soortgelijk geval heeft opgelegd. Daarnaast 
heeft de examencommissie bij het bepalen van de duur van de sanctie rekening gehouden met de 
mogelijkheid voor appellante om deel te nemen aan de hertentamens in het derde blok. De 
studievertraging beloopt daarom minder dan zes maanden, aldus verweerder. Verder heeft 
verweerder in dit verband overwogen dat het oplopen van studievertraging als gevolg van de 

sanctie inherent is aan het opleggen ervan, maar dat die studievertraging niet onevenredig lang is. 
Dat appellante een eerstejaarsstudent is en onder de regeling van het bindend studieadvies valt, 
leidt volgens verweerder niet tot een onevenredige sanctie nu de examencommissie te kennen 
heeft gegeven dat in augustus 2016 bij de beoordeling van de beslissing tot de afgifte van een 
bindend studieadvies rekening zal worden gehouden met de omstandigheid dat appellante 
gedurende een periode van een half jaar niet heeft mogen deelnemen aan tentamens. Anders dan 

appellante veronderstelt, staat daarmee niet vast dat zij haar studie als gevolg van de opgelegde 
sanctie zal moeten staken. 
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder onder deze omstandigheden de door de 
examencommissie opgelegde sanctie niet onevenredig hoeven achten en heeft hij de beslissing van 
de examencommissie in stand kunnen laten.  

 
2.4. Het beroep is ongegrond. 

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/034 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 25 augustus 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : afwijzing 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
gedragslijn 

opgeschort studieadvies 
persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studieadvies 
studieloopbaanbegeleider 
studieprestaties 
studievoortgang 

verband 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 
OER HU: artikel 23 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het College stelt voorop dat verweerder op grond van het 

bepaalde in artikel 7.8b van de WHW, appellante slechts een 
bindend negatief studieadvies kan geven, indien zij met 
inachtneming van haar persoonlijke omstandigheden, niet geschikt 
moet worden geacht voor de opleiding, doordat haar 
studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daarover zijn 
vastgesteld. 

Volgens verweerder voldoet appellante niet aan de voor haar 
geldende minimumnorm, omdat zij na het tweede jaar van de 
opleiding de propedeuse niet heeft afgerond. Appellante heeft na 
haar tweede jaar van de opleiding namelijk 50 van de 60 EC 
behaald, aldus verweerder. Niettemin heeft appellante zich op het 

standpunt gesteld dat zij niet ongeschikt is voor de opleiding. Zij 
heeft met bijzondere omstandigheden te kampen gehad als gevolg 

waarvan de studievertraging is opgetreden. 
2.3.2. Niet in geschil is dat appellante zowel in het eerste als in het 
tweede jaar van haar opleiding te kampen heeft gehad met 
bijzondere familieomstandigheden en deze omstandigheden bekend 
waren bij de examencommissie. Wat het eerste jaar van de 
opleiding betreft, is de bijzondere familieomstandigheid van 
appellante, te weten het onverwachte verlies van één van haar 

ouders, erkend en in zoverre is tevens erkend dat die omstandigheid 
invloed heeft gehad op de studiecapaciteit en studievoortgang van 
appellante. Wat het tweede jaar van de opleiding betreft, stelt het 
College vast dat zich in de situatie van appellante een nieuwe 
bijzondere familieomstandigheid heeft voorgedaan, te weten het 
onverwachte verlies van haar andere ouder. Verweerder heeft die 

bijzondere familieomstandigheid weliswaar wederom erkend, maar 
niet aannemelijk geacht dat deze in causaal verband staat tot het 

niet behalen van de voor appellante geldende norm. In dat verband 
volgt uit de verklaring van de studentendecaan dat zij niet in staat 
was het causaal verband tussen de opgelopen studievertraging en 
de bijzondere omstandigheid vast te stellen en heeft zij de 
examencommissie geadviseerd dat causaal verband nader te 

onderzoeken. Daarnaast heeft de studentendecaan de 
examencommissie evenwel geadviseerd een ‘negatief advies zonder 
bindend karakter’ te overwegen, zodat studente zich kan bewijzen 
en voor iedereen helder is dat de bal bij haar ligt. Zij heeft de 
examencommissie daarnaast geadviseerd het advies van de 
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studieloopbaanbegeleider bij de beslissing te betrekken.  

 

2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de 
beslissing van de examencommissie tot afgifte van een bindend 
negatief studieadvies onder de gegeven omstandigheden ten 
onrechte in stand gelaten. Verweerder heeft niet deugdelijk 
gemotiveerd dat appellante niet geschikt moet worden geacht voor 
de opleiding. Daartoe neemt het College in aanmerking dat het 

standpunt van de examencommissie dat het causaal verband tussen 
de bijzondere omstandigheid die zich in het tweede jaar heeft 
voorgedaan en de door appellante opgelopen studievertraging niet is 
vast te stellen, niet gemotiveerd. Exact diezelfde omstandigheid, te 
weten het overlijden van een ouder, deed zich immers in het eerste 
jaar van de opleiding ook voor en bij die bijzondere 

familieomstandigheid heeft de examencommissie wel aangenomen 
dat een verband bestond tussen de studiecapaciteit en 
studievertraging en die bijzondere omstandigheid. Dat verschil in 
inzicht bij de nieuwe en vergelijkbare bijzondere 
familieomstandigheid, heeft de examencommissie onvoldoende 

verklaard. De enkele omstandigheid dat appellante ter gelegenheid 
van een aantal tentamens meer tijd is gegund, heeft verweerder 

naar het oordeel van het College in dat verband ten onrechte 
doorslaggevend geacht, mede in aanmerking genomen de verklaring 
van de studentendecaan. Het College merkt in dit verband ten slotte 
nog op dat appellante wordt tegengeworpen dat zij haar propedeuse 
niet heeft behaald en verweerder, in aanmerking genomen het 
bepaalde in artikel 23, achtste lid, van de OER waarin ook melding 
wordt gemaakt van een in het tweede jaar te behalen norm van 45 

EC, niet heeft gemotiveerd waarom appellante in het tweede jaar 
van de studie aan die norm is gehouden.   
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante 
slaagt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht,  verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 16 september 2015 heeft de examencommissie Instituut voor Recht 
(hierna: de examencommissie) appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de 
opleiding HBO - Rechten. 
 
 Bij beslissing van 13 januari 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen 

ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 4 augustus 2016, waar appellante, 
bijgestaan door C.T.W. van Dijk, advocaat te Utrecht en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 

 M. Riezebos, werkzaam bij de Hogeschool Utrecht, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid het advies 
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aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast.  

 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 zijn de persoonlijke 
omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, 
uitsluitend: 
(…) 

d. bijzondere familieomstandigheden, 
(…). 

 
 Ingevolge artikel 23, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling HU (hierna: OER) 
geeft de examencommissie een positief studieadvies af aan de student als: 
de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving het propedeutisch examen met goed 
gevolg heeft afgelegd; of 
de student aan het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase minimaal 45 EC heeft 
behaald, waaronder de geoormerkte cursussen. 

 Ingevolge het vierde lid wordt de student niet geschikt geacht voor de opleiding als de 
student niet aan de norm, als bedoeld in het tweede lid heeft voldaan en er geen aanleiding is het 
studieadvies op te schorten wegens persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het negende lid. 
De examencommissie geeft deze student een negatief studieadvies. De examencommissie verbindt 
aan een negatief advies een afwijzing. 
 Ingevolge het zevende lid wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het 

tweede studiejaar van inschrijving, in het geval de examencommissie persoonlijke 
omstandigheden, als bedoeld in het negende lid aanwezig, acht die het behalen van de twee lid 

vereiste studieresultaten hebben belemmerd. 
 Ingevolge het achtste lid dient een student die in een eerder studiejaar een opgeschort 
studieadvies heeft gekregen aan het einde van het huidige studiejaar aan de norm als vermeld in 
het tweede lid te voldoen. Dit houdt in dat de student aan het einde van het huidige studiejaar: 
het propedeutisch examen met goed gevolg moet hebben afgelegd; of 

minimaal 45 EC in de propedeutische fase moet hebben behaald waaronder de geoormerkte 
cursussen. 
 Ingevolge het negende lid neemt de examencommissie, na hierover schriftelijk advies te 
hebben ingewonnen bij de studieloopbaanbegeleider en de studentendecaan van de desbetreffende 
opleiding, bij het uitbrengen van het studieadvies uitsluitend de volgende omstandigheden van de 
desbetreffende student in acht: 
(…) 

d. bijzondere familieomstandigheden; 
(…). 
 
2.2. De examencommissie heeft appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt, omdat 
zij in het studiejaar 2014-2015 de volledige propedeuse diende te halen en zij niet aan die norm 
heeft voldaan. Appellante heeft twee vakken niet kunnen behalen en daarmee 50 van de te 

behalen 60 EC behaald. Weliswaar heeft appellante in het studiejaar 2014-2015 te kampen gehad 
met persoonlijke omstandigheden, maar volgens de examencommissie is het verband tussen die 
omstandigheden en de studievoortgang niet vast te stellen. Verder is van belang dat er bijzondere 
voorzieningen zijn getroffen om appellante te helpen in haar omstandigheden. Ook heeft de 
examencommissie in aanmerking genomen dat appellante een kernvak bij herhaling niet heeft 
gehaald. 
 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 13 januari 2016 de beslissing van de 

examencommissie in stand gelaten. Verweerder heeft in dat verband vastgesteld dat de 
examencommissie de gedragslijn hanteert dat aan een student die ook in het tweede studiejaar de 
norm voor een positief studieadvies wegens persoonlijke omstandigheden niet heeft kunnen halen, 
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een negatief advies zonder een bindende afwijzing kan worden verstrekt, als gevolg waarvan die 

student de opleiding kan voortzetten. Voorwaarde voor zo’n advies is dat in elk geval minimaal 55 

EC moeten zijn behaald. Verweerder heeft daarover overwogen dat het enkele feit dat appellante 
de 55 EC niet heeft behaald, onvoldoende grond oplevert om de persoonlijke omstandigheden van 
appellante niet in ogenschouw te nemen. Volgens verweerder heeft de examencommissie zich 
niettemin op het standpunt mogen stellen dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat een 
causaal verband bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en het achterblijven van de 
studieresultaten. Daarbij heeft verweerder van belang gevonden dat appellante wel in staat was 

om colleges te volgen en dat aan appellante een passende voorziening is getroffen in de vorm van 
een verlenging van de tentamentijd. Desondanks heeft appellante twee vakken niet kunnen halen. 
Daarom heeft verweerder de beslissing van de examencommissie in stand gelaten.  
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met de beslissing van verweerder. Zij betoogt dat zij in 
de uitzonderlijke situatie verkeert dat binnen een zeer korte periode haar beide ouders onverwacht 

zijn overleden. Die gebeurtenissen hebben, anders dan in de bestreden beslissing is overwogen, 
wel degelijk een verband met de studieresultaten. Zij kon zich tijdens colleges en tentamens 
moeilijk concentreren vanwege het grote verlies. Verweerder heeft het feit dat zij colleges heeft 
gevolgd in dat verband onjuist geïnterpreteerd. Dat zij colleges heeft gevolgd, zegt iets over haar 
motivatie maar neemt niet weg dat zij problemen ondervond als gevolg van de uitzonderlijke 

situatie waarin zij verkeerde. Daarom heeft verweerder ten onrechte niet onderkend dat haar 
vanwege haar persoonlijke omstandigheden geen bindend negatief studieadvies had mogen 

worden verstrekt. Daarbij heeft verweerder volgens appellante onvoldoende gewicht toegekend 
aan het feit dat al eerder erkend is dat haar persoonlijke omstandigheden van grote invloed zijn 
geweest op haar studieprestaties. Het advies is immers vanwege die persoonlijke omstandigheden 
opgeschort. Verweerder heeft miskend dat de gevolgen van de gebeurtenissen na verloop van tijd 
nog altijd merkbaar zijn. Appellante betoogt daarnaast dat verweerder heeft miskend dat de 
examencommissie het advies van de studentendecaan om de afgifte van een negatief studieadvies 
zonder bindende afwijzing te overwegen ten onrechte en ongemotiveerd naast zich heeft 

neergelegd.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat verweerder op grond van het bepaalde in artikel 7.8b van de 
WHW, appellante slechts een bindend negatief studieadvies kan geven, indien zij met inachtneming 
van haar persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, 
doordat haar studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daarover zijn vastgesteld. 

 Volgens verweerder voldoet appellante niet aan de voor haar geldende minimumnorm, 
omdat zij na het tweede jaar van de opleiding de propedeuse niet heeft afgerond. Appellante heeft 

na haar tweede jaar van de opleiding namelijk 50 van de 60 EC behaald, aldus verweerder. 
Niettemin heeft appellante zich op het standpunt gesteld dat zij niet ongeschikt is voor de 
opleiding. Zij heeft met bijzondere omstandigheden te kampen gehad als gevolg waarvan de 
studievertraging is opgetreden. 
 

2.3.2. Niet in geschil is dat appellante zowel in het eerste als in het tweede jaar van haar 
opleiding te kampen heeft gehad met bijzondere familieomstandigheden en deze omstandigheden 
bekend waren bij de examencommissie. Wat het eerste jaar van de opleiding betreft, is de 
bijzondere familieomstandigheid van appellante, te weten het onverwachte verlies van één van 
haar ouders, erkend en in zoverre is tevens erkend dat die omstandigheid invloed heeft gehad op 
de studiecapaciteit en studievoortgang van appellante. Wat het tweede jaar van de opleiding 
betreft, stelt het College vast dat zich in de situatie van appellante een nieuwe bijzondere 

familieomstandigheid heeft voorgedaan, te weten het onverwachte verlies van haar andere ouder. 
Verweerder heeft die bijzondere familieomstandigheid weliswaar wederom erkend, maar niet 
aannemelijk geacht dat deze in causaal verband staat tot het niet behalen van de voor appellante 
geldende norm. In dat verband volgt uit de verklaring van de studentendecaan dat zij niet in staat 
was het causaal verband tussen de opgelopen studievertraging en de bijzondere omstandigheid 
vast te stellen en heeft zij de examencommissie geadviseerd dat causaal verband nader te 

onderzoeken. Daarnaast heeft de studentendecaan de examencommissie evenwel geadviseerd een 
‘negatief advies zonder bindend karakter’ te overwegen, zodat studente zich kan bewijzen en voor 
iedereen helder is dat de bal bij haar ligt. Zij heeft de examencommissie daarnaast geadviseerd het 
advies van de studieloopbaanbegeleider bij de beslissing te betrekken.  
 
2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de examencommissie 
tot afgifte van een bindend negatief studieadvies onder de gegeven omstandigheden ten onrechte 

in stand gelaten. Verweerder heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante niet geschikt moet 
worden geacht voor de opleiding. Daartoe neemt het College in aanmerking dat het standpunt van 
de examencommissie dat het causaal verband tussen de bijzondere omstandigheid die zich in het 
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tweede jaar heeft voorgedaan en de door appellante opgelopen studievertraging niet is vast te 

stellen, niet gemotiveerd. Exact diezelfde omstandigheid, te weten het overlijden van een ouder, 

deed zich immers in het eerste jaar van de opleiding ook voor en bij die bijzondere 
familieomstandigheid heeft de examencommissie wel aangenomen dat een verband bestond tussen 
de studiecapaciteit en studievertraging en die bijzondere omstandigheid. Dat verschil in inzicht bij 
de nieuwe en vergelijkbare bijzondere familieomstandigheid, heeft de examencommissie 
onvoldoende verklaard. De enkele omstandigheid dat appellante ter gelegenheid van een aantal 
tentamens meer tijd is gegund, heeft verweerder naar het oordeel van het College in dat verband 

ten onrechte doorslaggevend geacht, mede in aanmerking genomen de verklaring van de 
studentendecaan. Het College merkt in dit verband ten slotte nog op dat appellante wordt 
tegengeworpen dat zij haar propedeuse niet heeft behaald en verweerder, in aanmerking genomen 
het bepaalde in artikel 23, achtste lid, van de OER waarin ook melding wordt gemaakt van een in 
het tweede jaar te behalen norm van 45 EC, niet heeft gemotiveerd waarom appellante in het 
tweede jaar van de studie aan die norm is gehouden.   

 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 13 januari 2016 komt voor 
vernietiging in aanmerking. Het College ziet tevens aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het 
College zal het door appellante bij verweerder ingestelde administratief beroep gegrond verklaren 

en de beslissing van de examencommissie van 16 september 2015 vernietigen. 
 

2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
  
 Rechtdoende: 

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Hogeschool Utrecht van 13 januari 2016; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool 
  Utrecht ingestelde administratief beroep gegrond; 

 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie Instituut voor Recht van de 
  Hogeschool Utrecht van 16 september 2015; 

 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 13 
  januari 2016; 
 VI. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht tot 
  vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  

  negenhonderd tweeënnegentig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht aan 
  appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht 
  ten bedrage van € 45,00 (zegge: vijf en veertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/036.5 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellant en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : elektronische bereikbaarheid 
elektronische weg 
e-mailadres 
inschrijving 
nadelige gevolgen 

niet-ontvankelijk 
overmacht 
persoonlijke omstandigheden 
Studielink 
termijnoverschrijding 

Artikelen : Awb: artikel 2:14 
artikel 6:11 

Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016: artikel 3A  
artikel 9 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3 Naar het oordeel van het College moet appellant worden geacht 
kenbaar te hebben gemaakt langs elektronische weg voldoende 
bereikbaar te zijn in de zin van voormelde bepaling. In artikel 9 van 

het Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016 (hierna: het 
reglement) staat immers dat beslissingen en berichten over 
inschrijving en collegegeld worden verzonden via Studielink of het e-
mailadres dat daar is vastgelegd. Appellant, die sinds 2011 staat 
ingeschreven, heeft eerder berichten over zijn inschrijvingen 
ontvangen op het betreffende e-mailadres en heeft de universiteit 

niet eerder gewezen op problemen met zijn elektronische 
bereikbaarheid. Vergelijk de uitspraak van het College van 
9 oktober 2015 in zaak nr. CBHO 2015/127. Verweerder mocht met 
verzending naar het e-mailadres dat appellant in Studielink had 
opgegeven volstaan. In hetgeen appellant had aangevoerd heeft 

verweerder terecht geen reden gezien de termijnoverschrijding op 
grond van artikel 6:11 van de Awb niet aan appellant tegen te 

werpen.   Het betoog faalt. 
2.4 Het bezwaar tegen de beslissing van 4 februari 2016 heeft 
verweerder ongegrond verklaard omdat het hoofd van de Onderwijs- 
Studentzaken van de faculteit (hierna: Hoofd OSZ) volgens 
verweerder niet gehouden was krachtens artikel 3A, aanhef en 
onder b, sub 2, van het reglement een uitzondering te maken op de 
hoofdregel dat inschrijving plaatsvindt per 1 september 2015. 

2.5 Volgens artikel 3A, aanhef en onder b, sub 2, van het 
reglement, is inschrijving na 1 september uitsluitend mogelijk 
indien, voor zover thans van belang, dit door het Hoofd OSZ is 
toegestaan. Het Hoofd OSZ staat latere inschrijving toe in geval er 
naar diens oordeel persoonlijke omstandigheden aanwezig zijn die 
inschrijving met ingang van de latere datum rechtvaardigen. 

Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na 
intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de 

studieadviseur zijn gemeld, worden door Hoofd OSZ betrokken in 
zijn afweging. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan 
ziekte, zwangerschap, functiestoornis, topsport, gedwongen 
wachttijd bij coschappen, bijzondere/ ernstige 
familieomstandigheden en andere vormen van overmacht.  

2.6 Dat sprake is van overmacht omdat hij niet bekend was met het 
mislukken van de inschrijving per 1 september 2015, kan niet 
worden gevolgd. Appellant heeft dit ook in bezwaar aangevoerd 
tegen de beslissing van 5 oktober 2015. Dat bezwaar is echter 
niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee faalt ook het beroep op 
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overmacht. Dat de afwijzing van de inschrijving per 1 februari 2016 

zeer nadelige gevolgen voor hem heeft, dat hij hangende de 

procedure tentamens gemaakt en naar gesteld uitstekende cijfers 
behaald en dat hij bereid is om het collegegeld ineens te betalen, 
zijn geen omstandigheden in de zin van voormeld artikel uit het 
reglement. Verweerder heeft ook hierin terecht geen grond gezien 
inschrijving per 1 februari 2016 toe te staan.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 5 oktober 2015 is het verzoek van appellant van 14 juli 2015 tot 
inschrijving per 1 september 2015 voor de bacheloropleiding Geschiedenis afgewezen. 

 
 Bij beslissing van 4 februari 2016 is het verzoek van appellant van 18 januari 2016 tot 
inschrijving per 1 februari 2016 voor de bacheloropleiding Geschiedenis afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 25 februari 2016 heeft verweerder het door appellant tegen de beslissing 
van 5 oktober 2015 ingestelde bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, en het door appellant tegen de 
beslissing van 4 februari 2016 ingestelde bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief van 28 februari 2016 beroep bij het College 
ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 maart 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. I.N.A. Denninger, advocaat te Haarlem, en verweerder, vertegenwoordigd door 

X.L. Westenburg, werkzaam bij de Universiteit van Utrecht, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Het bezwaar tegen de beslissing van 5 oktober 2015 heeft verweerder niet-ontvankelijk 

verklaard wegens termijnoverschrijding. 
 
2.2. Volgens appellant is van termijnoverschrijding geen sprake. De beslissing van 5 oktober 
2015 is ten onrechte uitsluitend bekendgemaakt door verzending naar het e-mailadres dat is 
vermeld in Studielink. Hij heeft immers nooit kenbaar gemaakt langs elektronische weg voldoende 
bereikbaar te zijn in de zin van artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb). Hij heeft zo spoedig mogelijk nadat hij bekend raakte met het besluit bezwaar 

ingediend. 
 
2.3 Naar het oordeel van het College moet appellant worden geacht kenbaar te hebben 
gemaakt langs elektronische weg voldoende bereikbaar te zijn in de zin van voormelde bepaling. In 
artikel 9 van het Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016 (hierna: het reglement) staat 
immers dat beslissingen en berichten over inschrijving en collegegeld worden verzonden via 

Studielink of het e-mailadres dat daar is vastgelegd. Appellant, die sinds 2011 staat ingeschreven, 
heeft eerder berichten over zijn inschrijvingen ontvangen op het betreffende e-mailadres en heeft 
de universiteit niet eerder gewezen op problemen met zijn elektronische bereikbaarheid. Vergelijk 
de uitspraak van het College van 9 oktober 2015 in zaak nr. CBHO 2015/127. Verweerder mocht 
met verzending naar het e-mailadres dat appellant in Studielink had opgegeven volstaan. In 
hetgeen appellant had aangevoerd heeft verweerder terecht geen reden gezien de 
termijnoverschrijding op grond van artikel 6:11 van de Awb niet aan appellant tegen te werpen. 

Het betoog faalt. 
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2.4 Het bezwaar tegen de beslissing van 4 februari 2016 heeft verweerder ongegrond verklaard 

omdat het hoofd van de Onderwijs- Studentzaken van de faculteit (hierna: Hoofd OSZ) volgens 

verweerder niet gehouden was krachtens artikel 3A, aanhef en onder b, sub 2, van het reglement 
een uitzondering te maken op de hoofdregel dat inschrijving plaatsvindt per 1 september 2015. 
 
2.5 Volgens artikel 3A, aanhef en onder b, sub 2, van het reglement, is inschrijving na 1 
september uitsluitend mogelijk indien, voor zover thans van belang, dit door het Hoofd OSZ is 
toegestaan. Het Hoofd OSZ staat latere inschrijving toe in geval er naar diens oordeel persoonlijke 

omstandigheden aanwezig zijn die inschrijving met ingang van de latere datum rechtvaardigen. 
Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als 
redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door Hoofd OSZ 
betrokken in zijn afweging. Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan ziekte, 
zwangerschap, functiestoornis, topsport, gedwongen wachttijd bij coschappen, bijzondere/ ernstige 
familieomstandigheden en andere vormen van overmacht.  

 
2.6 Dat sprake is van overmacht omdat hij niet bekend was met het mislukken van de 
inschrijving per 1 september 2015, kan niet worden gevolgd. Appellant heeft dit ook in bezwaar 
aangevoerd tegen de beslissing van 5 oktober 2015. Dat bezwaar is echter niet-ontvankelijk 
verklaard. Daarmee faalt ook het beroep op overmacht. 

Dat de afwijzing van de inschrijving per 1 februari 2016 zeer nadelige gevolgen voor hem heeft, 
dat hij hangende de procedure tentamens gemaakt en naar gesteld uitstekende cijfers behaald en 

dat hij bereid is om het collegegeld ineens te betalen, zijn geen omstandigheden in de zin van 
voormeld artikel uit het reglement. Verweerder heeft ook hierin terecht geen grond gezien 
inschrijving per 1 februari 2016 toe te staan.  
 Het betoog faalt. 
 
2.7 De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 
ongegrond.  

 
2.8.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/037 

Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Van der Spoel en Daalder 

Datum uitspraak : 10 augustus 2016 

Partijen : appellant en Avans Hogeschool  

Trefwoorden : bijlage 
cijferlijst 
gemiddelde cijfer 
minor 
resultatenoverzicht 

schriftelijk bewijs 
tijdige beslissing 

Artikelen : WHW: artikel 7.61, vierde lid 
Awb: artikel 6:2, aanhef en onder b,  
Awb: artikel 6:12, tweede lid 
Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b 
OER Commerciële Economie 2015-2016:  bijlage 5, ad B, sub 3 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Het College is van oordeel dat verweerder zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat de door appellant verzochte aanpassing 
van de bij zijn diploma horende cijferlijst geen toegevoegde waarde 
heeft, aangezien de behaalde cijfers voor de afzonderlijke 
onderdelen van de minor ook voor een ieder kenbaar zijn indien 

deze worden vermeld op de in 2.4. bedoelde bijlage. De 
examencommissie was evenmin gehouden het cijfer 7 te vervangen 
door het cijfer 7,4, reeds omdat op het schriftelijk bewijs voor het 
behalen van de minor als eindresultaat het cijfer 7 wordt vermeld. 
Gelet hierop ziet het College aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de 

zaak te voorzien door het bij verweerder ingestelde beroep 
ongegrond te verklaren en te bepalen dat deze uitspraak in zoverre 
in de plaats treedt van het vernietigde met een besluit gelijk te 
stellen niet tijdig nemen van een beslissing.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van Avans Hogeschool, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 24 november 2015 heeft de examencommissie van Avans Hogeschool het 
verzoek van appellant om de cijfers voor de verschillende onderdelen van de door hem behaalde 
minor ‘Beleggen Breed’ te vermelden in de bij zijn diploma horende cijferlijst, afgewezen, en het 
resultaat van die minor aangepast van ‘voldaan’ in het cijfer 7.  
 

Tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op het door appellant daartegen ingestelde beroep 
heeft appellant beroep ingesteld bij het College.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juli 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.V.B. van Overbeek, zijn verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellant betoogt dat verweerder niet tijdig op het door hem ingestelde beroep heeft 
beslist. 
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2.1.1. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 

Awb) wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een 
besluit gelijkgesteld het niet tijdig nemen van een besluit. 
Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, kan een beroepschrift tegen het niet tijdig nemen van een 
besluit worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen en 
twee weken zijn verstreken na de dag waarop de belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk 
heeft medegedeeld dat het in gebreke is. 

 
Ingevolge artikel 7.61, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek beslist het college van beroep voor de examens binnen tien weken gerekend vanaf de 
dag na die waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken.  
 
2.2. Appellant heeft verweerder schriftelijk medegedeeld dat hij in gebreke is tijdig een 

beslissing te nemen. Verweerder heeft, zoals ter zitting ook erkend, vervolgens niet binnen twee 
weken alsnog een beslissing op het door appellant ingestelde beroep genomen. Het beroep tegen 
het niet tijdig nemen van een beslissing is dan ook gegrond. Het met een besluit gelijk te stellen 
niet tijdig nemen van een beslissing dient te worden vernietigd. 
  

2.3. Het College ziet uit oogpunt van finale geschilbeslechting aanleiding om te onderzoeken of 
zij met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak kan 

voorzien.  
 
2.4. Volgens de Onderwijs- en examenregeling Commerciële Economie 2015-2016, bijlage 5, ad 
B, sub 3, moet een student die zich inschrijft voor een minor buiten Avans bij een KOM partner, na 
het behalen van de minor een schriftelijk bewijs voorleggen aan de examencommissie voor het 
behalen van de minor. Dit resultaat wordt dan geregistreerd in Osiris onder het 
onderwijsprogramma “MI-MM Extern” of “Externe minor”. De student behoudt het originele minor 

resultatenoverzicht als bijlage aan het (nog te behalen) diploma. 
 
2.5 Volgens appellant was de examencommissie gehouden de cijfers voor de verschillende 
onderdelen van de door hem behaalde minor afzonderlijk te vermelden in de bij zijn diploma 
horende cijferlijst. Hij heeft hierbij belang omdat hierdoor zijn gemiddelde cijfer hoger wordt. Dat 
de examencommissie het resultaat van de minor inmiddels heeft aangepast van ‘voldaan’ in het 

cijfer 7, volstaat niet. Het gemiddeld behaalde cijfer voor de minor is immers 7,4, aldus appellant. 
 

2.6. Het College is van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat 
de door appellant verzochte aanpassing van de bij zijn diploma horende cijferlijst geen 
toegevoegde waarde heeft, aangezien de behaalde cijfers voor de afzonderlijke onderdelen van de 
minor ook voor een ieder kenbaar zijn indien deze worden vermeld op de in 2.4. bedoelde bijlage. 
De examencommissie was evenmin gehouden het cijfer 7 te vervangen door het cijfer 7,4, reeds 

omdat op het schriftelijk bewijs voor het behalen van de minor als eindresultaat het cijfer 7 wordt 
vermeld. Gelet hierop ziet het College aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, 
aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door het bij verweerder ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren en te bepalen dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van 
het vernietigde met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een beslissing.  
 
2.7.  Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I.  verklaart het beroep voor zover gericht tegen het niet tijdig nemen van een  
  beslissing op het door appellant ingestelde beroep gegrond; 

 II.  vernietigt het met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een beslissing 
  op het  door appellant ingestelde beroep; 
 III. verklaart het beroep tegen de beslissing van de examencommissie van 24  
  november 2015 ongegrond; 
 IV.  bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde met een besluit 
  gelijk te stellen niet tijdig nemen van een beslissing; 

 V.  gelast dat het college van beroep voor de examens van Avans Hogeschool aan 
  appellant het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht 
  van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/038 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten-Hinloopen en Streefkerk  

Datum uitspraak : 15 juni 2016 

Partijen : appellante en CBE Avans Hogeschool  

Trefwoorden : afstudeerperiode 
afstudeerstage 
begeleiding 
bewijs 
conceptversie 

eindpresentatie 
externe begeleider 
herbeoordeling 
kennen en kunnen 
persoonlijke omstandigheden 
scriptie 
verdediging 

verlenging 
verlenging afstudeerperiode 
vertrouwenspersoon 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede  
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het 
oordeel dat verweerder ten onrechte de beslissing van de 
examencommissie in stand heeft gelaten. Door appellante 
aangevoerde persoonlijke omstandigheden zouden eventueel tot een 
verlenging van de afstudeerperiode hebben kunnen leiden, maar 
kunnen geen invloed hebben op de herbeoordeling van al gemaakt 

werk. De examencommissie heeft het bestaan van de door 
appellante aangevoerde persoonlijke omstandigheden voorts nooit 
betwist. Daarom hoefde de examencommissie het door appellante 
aangeleverde bewijs van die omstandigheden niet bij de beoordeling 
van het verzoek van appellante te betrekken. Het College is voorts 

van oordeel dat appellante, gelet op de door de opleiding vanaf 
februari 2015 gegeven begeleiding en de zekere mate van 

zelfstandigheid die van appellante verwacht mocht worden, geacht 
moet worden te hebben geweten dat zij vanuit het atelier, een klein 
bedrijf, niet zou worden begeleid en derhalve een externe begeleider 
nodig zou zijn. Er bestaat voorts geen grond voor het oordeel dat 
binnen de opleiding onrechtmatig is gehandeld door het zonder 
toestemming van appellante doorsturen van informatie over haar 
persoonlijke omstandigheden. Dat appellante van slag is geraakt 

door het bij aanvang van haar verdediging aan de orde stellen van 
haar persoonlijke omstandigheden, maakt de besluitvorming niet 
onjuist. Appellante heeft de omstandigheden zelf gemeld, zodat het 
begrijpelijk is dat deze aan de orde werden gesteld. Hetgeen 
appellante overigens aanvoert, kan, gezien hetgeen in 2.3 is 
overwogen, niet aan de bestreden beslissing afdoen. 

Het betoog faalt. 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Avans Hogeschool, verweerder. 
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1. Procesverloop 

 

 Bij brief van 20 november 2015 heeft de secretaris van de examencommissie appellante 
medegedeeld dat de examencommissie haar verzoek om een extra verlenging van haar 
afstudeerperiode en een herbeoordeling van haar scriptie door nieuwe examinatoren heeft 
afgewezen.   
 
Bij beslissing van 27 januari 2016, verzonden op 26 februari 2016, (hierna: de bestreden 

beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep deels 
niet ontvankelijk deels ongegrond verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 mei 2016, waar appellante, 
bijgestaan door haar zuster […], en verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.V.B. van Overbeek, 
secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts zijn […], moeder van appellante, G. Fokkema, 
voorzitter van de examencommissie, en mr. B. van Mulken, lid van de examencommissie, 

verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellante is in februari 2015 bij een bruidsatelier met haar afstudeerstage begonnen. 
Omdat een conceptversie van haar afstudeerscriptie over die stage onvoldoende werd bevonden, is 
de afstudeerperiode met tien weken verlengd. Na haar eindpresentatie bij het atelier op 
30 oktober 2015 en de verdediging van haar definitieve scriptie op 2 november 2015, hebben twee 
examinatoren van de hogeschool de scriptie van appellante de beoordeling 5,0 voor het 

procesverslag en 5,4 voor het productverslag gegeven. Volgens appellante heeft zij recht op 
hogere cijfers. Daarom heeft zij haar verzoek bij de examencommissie ingediend en is zij in 
administratief beroep gekomen bij verweerder. De blijkens de gedingstukken en het verhandelde 
ter zitting geboden mogelijkheid om de scriptie te laten (her)beoordelen door examinatoren van de 
Avansvestiging in ’s-Hertogenbosch heeft appellante niet aangenomen. 
 

2.2. Op grond van hetgeen ter zitting van het College is besproken, moet worden vastgesteld 
dat appellante thans niet meer een extra verlenging van de afstudeerperiode wenst. Zij beoogt met 

haar beroep een herbeoordeling van haar scriptie door nieuwe examinatoren van de Avans 
Hogeschool. 
 
2.3. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:4, 
derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), kan geen 

beroep worden ingesteld tegen een besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen 
van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, 
dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die 
examinering of toetsing. Deze bepalingen staan eraan in de weg, dat door het instellen van beroep 
tegen een beslissing van een college van beroep voor de examens een oordeel van de 
bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als zodanig van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming is uitgezonderd. 

 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht het standpunt 
van de examencommissie heeft onderschreven dat het verzoek om herbeoordeling moet worden 
afgewezen omdat bij de beoordeling van de scriptie van appellante aan de voorschriften van 
procedurele aard die bij of krachtens de Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn 
gesteld, is voldaan. 
 

2.4. Appellante voert, onder verwijzing naar haar door verweerder als administratief 
beroepschrift behandelde brief van 31 december 2015, aan dat de bestreden beslissing op onjuiste 
feiten is gebaseerd. Zo heeft verweerder miskend dat zij vóór de verdediging van haar scriptie 
persoonlijke omstandigheden bij de vertrouwenspersoon heeft gemeld en zij daarbij te kennen 
heeft gegeven dat die omstandigheden een nadelige invloed op haar studie hadden. De 
examencommissie heeft het door haar geleverde bewijs van die omstandigheden voorts niet bij de 
beslissing betrokken. Voorts werd zij bij het atelier niet begeleid. Zij heeft verder bewezen dat zij 

tijdens de verlengde afstudeerperiode op het atelier aanwezig is geweest en verweerder heeft niet 
naar dat bewijs gekeken. Het atelier was ook niet ontevreden over haar in die periode en heeft 
haar werk met een voldoende beoordeeld. Verder zou haar scriptie volgens haar externe begeleider 
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met een voldoende moeten worden beoordeeld. Voorts voert zij aan dat verweerder heeft miskend 

dat via haar begeleider zonder haar toestemming vertrouwelijke informatie bij de 

examencommissie terecht is gekomen. Het is onjuist dat die informatie aan het begin van de 
verdediging van haar scriptie aan de orde is gesteld. Zij werd daardoor geïntimideerd en is bij haar 
verdediging van slag geraakt, aldus appellante. 
 
2.4.1. Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder ten 
onrechte de beslissing van de examencommissie in stand heeft gelaten. Door appellante 

aangevoerde persoonlijke omstandigheden zouden eventueel tot een verlenging van de 
afstudeerperiode hebben kunnen leiden, maar kunnen geen invloed hebben op de herbeoordeling 
van al gemaakt werk. De examencommissie heeft het bestaan van de door appellante aangevoerde 
persoonlijke omstandigheden voorts nooit betwist. Daarom hoefde de examencommissie het door 
appellante aangeleverde bewijs van die omstandigheden niet bij de beoordeling van het verzoek 
van appellante te betrekken. Het College is voorts van oordeel dat appellante, gelet op de door de 

opleiding vanaf februari 2015 gegeven begeleiding en de zekere mate van zelfstandigheid die van 
appellante verwacht mocht worden, geacht moet worden te hebben geweten dat zij vanuit het 
atelier, een klein bedrijf, niet zou worden begeleid en derhalve een externe begeleider nodig zou 
zijn. Er bestaat voorts geen grond voor het oordeel dat binnen de opleiding onrechtmatig is 
gehandeld door het zonder toestemming van appellante doorsturen van informatie over haar 

persoonlijke omstandigheden. Dat appellante van slag is geraakt door het bij aanvang van haar 
verdediging aan de orde stellen van haar persoonlijke omstandigheden, maakt de besluitvorming 

niet onjuist. Appellante heeft de omstandigheden zelf gemeld, zodat het begrijpelijk is dat deze aan 
de orde werden gesteld. Hetgeen appellante overigens aanvoert, kan, gezien hetgeen in 2.3 is 
overwogen, niet aan de bestreden beslissing afdoen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
 

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/042 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 23 augustus 2016 

Partijen : appellante en Vrije Universiteit 

Trefwoorden : afdeling Juridische Zaken 
bijzondere instellingen 
dwangsom 
dwangsomregeling 
geschillenadviescommissie 

inschrijving 
instellingscollegegeld 
mededeling 
niet-ontvankelijk 
onafhankelijk 
onbevoegd 
openbare instellingen 

overeenkomstige toepassing 
Studielink 
termijn 
uitstel 
verschuldigdheid [van dwangsommen] 
vooringenomenheid 
wettelijke vereiste onafhankelijkheid 

Artikelen : WHW: artikel 7.63a, eerste lid 
Awb: artikel 1:3  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3 Appellante betoogt dat de beslissing van 28 januari 2016 
onbevoegd is genomen. Hiertoe voert zij onder meer aan dat de 

leden van de geschillenadviescommissie die advies heeft uitgebracht 
niet onafhankelijk waren, omdat zij werkzaam zijn bij de afdeling 
Juridische Zaken van de universiteit. 
2.3.1  Dit betoog slaagt. In zijn uitspraak van 20 oktober 2014 in 
zaak nr. 2014/087 (www.cbho.nl) heeft het College geoordeeld dat 

medewerkers van een afdeling Juridische Zaken van een 
onderwijsinstelling niet functioneel onafhankelijk waren. In het 

onderhavige geval was dat niet anders. Dat leden van de 
geschillenadviescommissie zich blijkens de instructie van verweerder 
niet mogen laten leiden door opdrachten van een leidinggevende, 
directeur of het college van bestuur, is niet voldoende om de 
wettelijke vereiste onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Dat in 
het concrete geval van vooringenomenheid van (een van) de leden 
van de geschillenadviescommissie niet is gebleken, maakt dit niet 

anders. Het advies dat aan verweerder is uitgebracht, voldoet 
daarom niet aan het bepaalde in artikel 7.63a, eerste lid, van de 
WHW, zodat de beslissing van 28 januari 2016 daarop niet mocht 
worden gebaseerd. 
2.4 Appellante betoogt voorts dat verweerder haar bezwaar ten 
onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard en heeft miskend dat op 

29 mei 2015 geen beslissing is genomen waar bezwaar tegen 
gemaakt kon worden, maar dat aan haar op dat moment slechts de 

mededeling via Studielink is verzonden dat zij voor het collegejaar 
2015-2016 het instellingscollegegeld verschuldigd zou zijn. Volgens 
haar was pas sprake van een beslissing nadat verweerder haar 
verzoek tot wijziging van de hoogte van het verschuldigde 
collegegeld had afgewezen. Voor zover wel sprake was van een 

beslissing op 29 mei 2015 dan was dat onder een opschortende 
voorwaarde, aldus appellante. Die beslissing trad pas in werking op 
het moment dat de betaling voldaan was, zijnde 17 augustus 2015. 
In dat geval is volgens haar wel tijdig bezwaar gemaakt door dit op 
3 september 2015 in te dienen.  

http://www.cbho.nl/
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2.4.1  Op 29 mei 2015 is aan appellante via Studielink meegedeeld 

dat zij voor haar inschrijving voor de bacheloropleiding 

rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2015-2016 het 
instellingscollegegeld ter hoogte van € 5.500 verschuldigd is. Met 
verweerder is het College van oordeel dat dit een besluit is in de zin 
van artikel 1:3 van de Awb waartegen bezwaar openstond. Onder 
het besluit van 29 mei 2015 stond ook vermeld dat appellante 
daartegen binnen zes weken bezwaar kon maken. Appellante kan 

niet worden gevolgd in haar standpunt dat de termijn voor bezwaar 
pas begon te lopen vanaf het tijdstip dat zij de digitale volmacht tot 
betaling van het collegegeld had ondertekend op 17 augustus 2015. 
Verweerder heeft het bezwaar van appellante in zoverre dan ook 
terecht niet-ontvankelijk verklaard. Dit laat echter onverlet dat 
verweerder er ten onrechte aan voorbij is gegaan dat de reactie van 

14 september 2015 op het door appellante op 3 september 2015 
ingediende verzoek om in september 2015 niet meer dan € 162,58 
aan collegegeld te innen en haar verder uitstel van betaling te geven 
totdat op haar verzoek is besloten een besluit is in de zin van artikel 
1:3 van de Awb en dat het bezwaar van appellante van 3 september 

2015 ook tegen dat besluit was gericht. Uit de stukken blijkt ook dat 
verweerder ervan uitging dat het de bedoeling van appellante was 

om ook bezwaar te maken tegen het besluit van 14 september 
2015. Daarom valt ook niet in te zien waarom in de beslissing van 
28 januari 2016 niet is ingegaan op de gronden die appellante heeft 
aangevoerd tegen het besluit van 14 september 2015. 
Het betoog slaagt, voor zover verweerder niet is ingegaan op de 
bezwaren van appellante tegen het besluit van 14 september 2015. 
2.5 […] 

Gelet op het door verweerder ter zitting gedane verzoek om een 
nadere uitleg wat betreft het oordeel van het College over de 
verschuldigdheid van dwangsommen door bijzondere instellingen, 
zoals overwogen in onder meer de uitspraak van 22 april 2016 in 
zaak nr. 2015/239 (www.cbho.nl), wordt ten overvloede het 
volgende overwogen.  

2.6 Zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Wet 
versterking besturing is met de wijziging van de WHW in 2010 

beoogd om de rechtsbescherming voor studenten eenduidig te 
regelen zonder onderscheid te maken tussen bijzondere of openbare 
instellingen. Ook heeft de Hoge Raad recent in een uitspraak van 3 
juni 2016 in zaak nr. 14/06007 (ECLI:NL:HR:2016:1049) overwogen 
dat titel 7.4 van de WHW voorziet in een eigen stelsel van 

rechtsbescherming voor studenten en dat dit stelsel ook geldt voor 
studenten van bijzondere instellingen, zoals de Vrije Universiteit. 
Daarbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de artikelen 7.59a-7.63b 
van de WHW de interne rechtsbescherming regelen, waaronder de 
mogelijkheid van bezwaar als bedoeld in dan wel met 
overeenkomstige toepassing van de Awb tegen beslissingen op 
grond van de WHW en daarop gebaseerde regelingen. Dat in artikel 

7.63b, tweede lid, van de WHW is bepaald dat wat bijzondere 
instellingen betreft de artikelen 7:11, 7:12 en 7:13, zevende lid, van 
de Awb overeenkomstig worden toegepast betekent, anders dan 
verweerder veronderstelt, niet dat de dwangsomregeling neergelegd 
in de artikelen 4:17 en 4:18 van de Awb niet geldt voor bijzondere 
instellingen. 

Nu vaststaat dat verweerder te laat heeft besloten op het door 
appellante ingediende bezwaar en zij verweerder in gebreke heeft 
gesteld, was verweerder haar dan ook, gelet op het 
vorenoverwogene, een dwangsom verschuldigd.  
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

en 
 
het college van bestuur van de Vrije Universiteit, 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
  Bij beslissing van 29 mei 2015 heeft het Hoofd Centrale Studentenadministratie namens 
verweerder aan appellante meegedeeld dat zij voor de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid in het 
studiejaar 2015-2016 het instellingscollegegeld met een tarief van € 5.500 is verschuldigd.  
 

  Bij beslissing van 14 september 2015 heeft verweerder het verzoek van appellante om een 
bedrag te innen ter hoogte van € 162,58 van het door haar verschuldigde collegegeld en uitstel te 

verlenen voor het overige bedrag afgewezen en haar meegedeeld dat zij 1/5e deel van het 
instellingscollegegeld van de studie rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2015-2016 dient te 
betalen. 
 
  Bij beslissing van 28 januari 2016 heeft verweerder het door appellante tegen de beslissing 
van 29 mei 2015 gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op 7 maart 
2016, beroep ingesteld. Appellante heeft nadere stukken ingediend.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juni 2016 waar verweerder, 

vertegenwoordigd door drs. A.M. van Donk, is verschenen.   
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.63a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW) heeft elke instelling voor hoger onderwijs een 
geschillenadviescommissie. Op een geschillenadviescommissie is artikel 7:13, eerste tot en met 
zesde lid, van de Algemene bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. De leden van de 
geschillenadviescommissie zijn functioneel onafhankelijk. 
 
2.2 Appellante heeft in juni 2014 het diploma van de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid 
aangevraagd, maar dat niet ontvangen omdat zij het vak Staatsrecht nog niet had behaald. In 

augustus 2014 heeft appellante zich opnieuw proberen in te schrijven voor de bacheloropleiding 
rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2014-2015. Dit is niet gelukt, omdat zij de digitale 
machtiging niet had bevestigd. Vervolgens heeft appellante in februari 2015 het vak Staatsrecht 
behaald via de Open Universiteit. Om alsnog het diploma voor de bacheloropleiding 
rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te behalen diende appellante zich opnieuw in te 
schrijven voor het studiejaar 2015-2016. Dit heeft zij in mei 2015 gedaan en op 17 augustus 

augustus 2015 heeft zij de digitale machtiging ter betaling van het collegegeld bevestigd. 
Vervolgens heeft appellante op 1 september 2015 het aanvraagformulier bachelordiploma 
ingediend en zich op 3 september 2015 weer uitgeschreven. Tevens heeft zij op dat moment 
bezwaar gemaakt tegen de op 29 mei 2015 in Studielink gedane mededeling dat zij het 
instellingscollegegeld is verschuldigd voor het studiejaar 2015-2016 en verzocht om uitstel van 
betaling van het instellingscollegegeld tot het moment dat een beslissing op haar bezwaar is 
genomen. Verweerder heeft dit verzoek op 14 september 2015 afgewezen en appellante 

meegedeeld dat in september 1/5e deel van het instellingscollegegeld voor het studiejaar 2015-
2016 à € 5.500 (€ 482,33) zal worden geïnd.  
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 Op 17 november 2015 heeft appellante verweerder er op gewezen dat de wettelijke termijn 

voor het beslissen op haar bezwaar verstreken was en dat, indien niet binnen twee weken alsnog 

een beslissing zou worden genomen, verweerder haar een dwangsom verschuldigd zou zijn. 
Verweerder heeft in de beslissing van 28 januari 2016 het bezwaar van appellante niet-
ontvankelijk verklaard en overwogen niet te kunnen beslissen over de dwangsom. 
 
2.3 Appellante betoogt dat de beslissing van 28 januari 2016 onbevoegd is genomen. Hiertoe 
voert zij onder meer aan dat de leden van de geschillenadviescommissie die advies heeft 

uitgebracht niet onafhankelijk waren, omdat zij werkzaam zijn bij de afdeling Juridische Zaken van 
de universiteit. 
 
2.3.1  Dit betoog slaagt. In zijn uitspraak van 20 oktober 2014 in zaak nr. 2014/087 
(www.cbho.nl) heeft het College geoordeeld dat medewerkers van een afdeling Juridische Zaken 
van een onderwijsinstelling niet functioneel onafhankelijk waren. In het onderhavige geval was dat 

niet anders. Dat leden van de geschillenadviescommissie zich blijkens de instructie van verweerder 
niet mogen laten leiden door opdrachten van een leidinggevende, directeur of het college van 
bestuur, is niet voldoende om de wettelijke vereiste onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. Dat 
in het concrete geval van vooringenomenheid van (een van) de leden van de 
geschillenadviescommissie niet is gebleken, maakt dit niet anders. Het advies dat aan verweerder 

is uitgebracht, voldoet daarom niet aan het bepaalde in artikel 7.63a, eerste lid, van de WHW, 
zodat de beslissing van 28 januari 2016 daarop niet mocht worden gebaseerd. 

 
2.4  Appellante betoogt voorts dat verweerder haar bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk 
heeft verklaard en heeft miskend dat op 29 mei 2015 geen beslissing is genomen waar bezwaar 
tegen gemaakt kon worden, maar dat aan haar op dat moment slechts de mededeling via 
Studielink is verzonden dat zij voor het collegejaar 2015-2016 het instellingscollegegeld 
verschuldigd zou zijn. Volgens haar was pas sprake van een beslissing nadat verweerder haar 
verzoek tot wijziging van de hoogte van het verschuldigde collegegeld had afgewezen. Voor zover 

wel sprake was van een beslissing op 29 mei 2015 dan was dat onder een opschortende 
voorwaarde, aldus appellante. Die beslissing trad pas in werking op het moment dat de betaling 
voldaan was, zijnde 17 augustus 2015. In dat geval is volgens haar wel tijdig bezwaar gemaakt 
door dit op 3 september 2015 in te dienen.  
 
2.4.1  Op 29 mei 2015 is aan appellante via Studielink meegedeeld dat zij voor haar inschrijving 

voor de bacheloropleiding rechtsgeleerdheid voor het studiejaar 2015-2016 het 
instellingscollegegeld ter hoogte van € 5.500 verschuldigd is. Met verweerder is het College van 

oordeel dat dit een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb waartegen bezwaar openstond. 
Onder het besluit van 29 mei 2015 stond ook vermeld dat appellante daartegen binnen zes weken 
bezwaar kon maken. Appellante kan niet worden gevolgd in haar standpunt dat de termijn voor 
bezwaar pas begon te lopen vanaf het tijdstip dat zij de digitale volmacht tot betaling van het 
collegegeld had ondertekend op 17 augustus 2015. Verweerder heeft het bezwaar van appellante 

in zoverre dan ook terecht niet-ontvankelijk verklaard. Dit laat echter onverlet dat verweerder er 
ten onrechte aan voorbij is gegaan dat de reactie van 14 september 2015 op het door appellante 
op 3 september 2015 ingediende verzoek om in september 2015 niet meer dan € 162,58 aan 
collegegeld te innen en haar verder uitstel van betaling te geven totdat op haar verzoek is besloten 
een besluit is in de zin van artikel 1:3 van de Awb en dat het bezwaar van appellante van 3 
september 2015 ook tegen dat besluit was gericht. Uit de stukken blijkt ook dat verweerder ervan 
uitging dat het de bedoeling van appellante was om ook bezwaar te maken tegen het besluit van 

14 september 2015. Daarom valt ook niet in te zien waarom in de beslissing van 28 januari 2016 
niet is ingegaan op de gronden die appellante heeft aangevoerd tegen het besluit van 
14 september 2015. 
 Het betoog slaagt, voor zover verweerder niet is ingegaan op de bezwaren van appellante 
tegen het besluit van 14 september 2015. 
 

2.5 Op grond van hetgeen onder 2.3.1 en 2.4.1 is overwogen is het beroep van appellante 
gegrond en dient de beslissing van 28 januari 2016 te worden vernietigd. In de nieuw te nemen 
beslissing dient verweerder alsnog in te worden gegaan op de gronden die appellante heeft 
aangevoerd tegen het besluit van 14 september 2015.  
 Gelet op het door verweerder ter zitting gedane verzoek om een nadere uitleg wat betreft 
het oordeel van het College over de verschuldigdheid van dwangsommen door bijzondere 
instellingen, zoals overwogen in onder meer de uitspraak van 22 april 2016 in zaak nr. 2015/239 

(www.cbho.nl), wordt ten overvloede het volgende overwogen.  
 

http://www.cbho.nl/
http://www.cbho.nl/
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2.6 Zoals blijkt uit de Memorie van Toelichting bij de Wet versterking besturing is met de 

wijziging van de WHW in 2010 beoogd om de rechtsbescherming voor studenten eenduidig te 

regelen zonder onderscheid te maken tussen bijzondere of openbare instellingen. Ook heeft de 
Hoge Raad recent in een uitspraak van 3 juni 2016 in zaak nr. 14/06007 (ECLI:NL:HR:2016:1049) 
overwogen dat titel 7.4 van de WHW voorziet in een eigen stelsel van rechtsbescherming voor 
studenten en dat dit stelsel ook geldt voor studenten van bijzondere instellingen, zoals de Vrije 
Universiteit. Daarbij heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de artikelen 7.59a-7.63b van de WHW de 
interne rechtsbescherming regelen, waaronder de mogelijkheid van bezwaar als bedoeld in dan wel 

met overeenkomstige toepassing van de Awb tegen beslissingen op grond van de WHW en daarop 
gebaseerde regelingen. Dat in artikel 7.63b, tweede lid, van de WHW is bepaald dat wat bijzondere 
instellingen betreft de artikelen 7:11, 7:12 en 7:13, zevende lid, van de Awb overeenkomstig 
worden toegepast betekent, anders dan verweerder veronderstelt, niet dat de dwangsomregeling 
neergelegd in de artikelen 4:17 en 4:18 van de Awb niet geldt voor bijzondere instellingen. 
 Nu vaststaat dat verweerder te laat heeft besloten op het door appellante ingediende 

bezwaar en zij verweerder in gebreke heeft gesteld, was verweerder haar dan ook, gelet op het 
vorenoverwogene, een dwangsom verschuldigd.  
 
2.7  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken. 
 

3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond;  
 II.  vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van 28 
  januari 2016, kenmerk AMvD/dc/2015/0914; 

 III.  draagt het college van bestuur op een nieuwe beslissing te nemen binnen twaalf 
  weken na verzending van deze uitspraak; 
 IV.  gelast dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit aan appellante het door 
  haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/043 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 18 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE Technische Universiteit Delft  

Trefwoorden : afstudeerproject 
eindrapport 
fraudeert 
ondersteuningsdocument 
onevenredig benadeeld 

ongeldigverklaring 
plagiaat 
plagiaatverkenner 
proportioneel 
rekening en risico 
sanctie 
studieadviseur 

studiebegeleiding 
studievertraging 
tegenbewijs 
uitsluiting 
vermoeden 
versie 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b, tweede lid 

Rules and Guidelines Board of Examination MSc Sepam, EPA and 
MoT (RGBE): artikel 8 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2 In zijn beslissing van 22 januari 2016 heeft het CBE 
onderkend dat appellant pas ter zitting van het CBE de schriftelijke 

melding van de modulemanager aan de examencommissie inzake 
het vermoeden van plagiaat heeft kunnen inzien, hetgeen te laat is. 
Het CBE heeft echter vastgesteld dat appellant eerder mondeling 
van de aard en de inhoud van de melding op de hoogte is gesteld en 
dat appellant dit ter zitting van het CBE heeft erkend. Appellant 

heeft dit in beroep bij het College niet betwist. Gelet hierop en nu 
appellant in beroep bij het CBE afdoende op de inhoud van de 

schriftelijke melding heeft kunnen reageren, bestaat geen aanleiding 
om te oordelen dat appellant door de te late inzage in de 
schriftelijke melding is benadeeld. 
Dat appellant op 8 oktober 2015 abusievelijk een 
ondersteuningsrapport en niet het beoogde eindrapport heeft 
ingeleverd, dient, wat hier verder van zij, voor zijn rekening en 
risico te komen. Appellant diende zich ervan te vergewissen dat het 

door hem op 8 oktober 2015 ingeleverde document ook het beoogde 
document was. Ook de examencommissie mocht hiervan uitgaan, 
temeer nu appellant, toen hij op 13 oktober 2015 bij bespreking van 
het eindrapport van de modulemanager hoorde dat hij vermoedelijk 
plagiaat had gepleegd, niet per ommegaande, maar pas op 15 
oktober 2015 de volgens hem juiste versie van het document heeft 

ingeleverd.  
De modulemanager heeft het op 8 oktober 2015 ingeleverde 

document digitaal, met behulp van een zogenoemde 
plagiaatverkenner, op plagiaat gecontroleerd. Daaruit volgde dat 
42% van het document overeenkomsten vertoonde met andere 
bronnen. Appellant heeft dit als zodanig niet betwist. De 
examencommissie heeft op grond hiervan mogen concluderen dat in 

het document plagiaat is gepleegd. Het was aan appellant om dit 
met tegenbewijs te ontkrachten. Met het op 15 oktober 2015 
ingeleverde document heeft appellant onvoldoende tegenbewijs 
geleverd, nu immers niet kan worden uitgesloten dat appellant het 
op 8 oktober 2015 ingeleverde document heeft aangepast nadat hij 
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ervan op de hoogte is gesteld dat hij vermoedelijk plagiaat heeft 

gepleegd. 

Het CBE heeft terecht geoordeeld dat de opgelegde sanctie niet in 
onredelijke verhouding staat tot de geconstateerde fraude. Dat 
appellant als gevolg van de sanctie studievertraging oploopt, is 
inherent aan de opgelegde sanctie. Niet aannemelijk is geworden 
dat de studievertraging die appellant ten gevolge van de beslissing 
van de examencommissie oploopt, buitenproportioneel is.  

Uit het verslag van het overleg van 26 november 2015, welk verslag 
appellant niet inhoudelijk heeft bestreden, volgt verder niet dat van 
de zijde van de examencommissie onvoldoende zou zijn getracht 
een minnelijke schikking te bereiken. Verder is niet aannemelijk 
geworden dat appellant ten gevolge van de fraudebeslissing geen 
goede studiebegeleiding krijgt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 

het college van beroep voor de examens van de Technische Universiteit Delft (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 11 november 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit Techniek, 
Bestuur en Management (hierna: de examencommissie) appellant medegedeeld dat hij plagiaat 

heeft gepleegd en hem naar aanleiding hiervan een sanctie wordt opgelegd.  
 
 Bij beslissing van 22 januari 2016 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  

 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2016, waar appellant en het CBE, 
vertegenwoordigd door mr. S.M. Odekerken, werkzaam bij de Technische Universiteit Delft, zijn 
verschenen. Voorts waren namens de examencommissie aanwezig dr. R.W. Kunneke en ing. R. 
Kruiniger. 

 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Op 8 oktober 2015 heeft appellant een document als eindrapport voor het vak SPM5905 
(SEPAM Thesis Project Definition) ingeleverd. Op 14 oktober 2015 heeft de modulemanager 
schriftelijk melding gedaan bij de examencommissie van vermoedelijke plagiaat in het ingeleverde 
rapport, omdat het veel overeenkomsten vertoont met andere bronnen. Naar aanleiding hiervan 

heeft op 29 oktober 2015 een gesprek plaatsgevonden tussen appellant en de examencommissie. 
Bij beslissing van 11 november 2015 heeft de examencommissie appellant medegedeeld dat is 
geconcludeerd dat hij plagiaat heeft gepleegd in het op 8 oktober 2015 ingeleverde eindrapport. 
Verder is hem medegedeeld dat de examencommissie heeft besloten het resultaat van het rapport 
ongeldig te verklaren en dat hem uitsluiting van het desbetreffende vak wordt opgelegd voor de 
duur van een jaar, hetgeen inhoudt dat hij niet eerder dan op 1 oktober 2016 opnieuw kan 

deelnemen aan het vak.  
 Het CBE heeft geoordeeld dat de examencommissie in redelijkheid heeft kunnen oordelen 
dat appellant plagiaat heeft gepleegd en dat hem terecht voormelde sanctie is opgelegd.  
 
2.2 Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte tot zijn oordeel is gekomen. Hij voert daartoe 
aan dat hij geen plagiaat heeft gepleegd. Er is sprake van een vergissing. Hij heeft op 8 oktober 
2015 abusievelijk een onjuiste versie van het eindrapport ingeleverd. De volgens hem juiste versie 

heeft hij alsnog op 15 oktober 2015 ingeleverd. De op 8 oktober 2015 ingeleverde versie was een 
ondersteuningsdocument dat niet diende ter verspreiding. In dit document staan alle bronnen 
vermeld in de tekst. De tekst was alleen nog niet verwerkt. Hij is er vals van beschuldigd dat hij na 
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de schriftelijke melding van plagiaat alsnog de bronnen heeft vermeld in de op 15 oktober 2015 

ingeleverde versie. Door de beschuldiging van plagiaat ondervindt hij moeilijkheden bij het vinden 

van begeleiders voor het afstudeerproject. Hierdoor heeft hij studievertraging opgelopen. Verder 
ontvangt hij hierdoor een slechte studiebegeleiding door studieadviseurs. Hij heeft pas ter zitting 
bij het CBE de schriftelijke melding van de modulemanager kunnen inzien. Indien hij de melding 
eerder had kunnen inzien, had hij zich beter kunnen verdedigen. Hierdoor is hij onevenredig 
benadeeld. De examencommissie heeft niet serieus getracht een minnelijke schikking te bereiken. 
Hiertoe is geen goed overleg gevoerd.  

 
2.2.1 Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek kan de examencommissie, indien een student fraudeert, de 
betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of 
examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn van ten 
hoogste een jaar. 

  
 Artikel 8, eerste lid van de Rules and Guidelines Board of Examination MSc Sepam, EPA and 
MoT (RGBE) van de Technische Universiteit Delft luidt als volgt:  
  
"Fraud is taken to mean any act of omission by a student that makes it fully or partially impossible 

to properly assess the knowledge, insight and skill of that student or another student. Fraud 
includes committing any form of plagiarism, including any and all cases in which a student 

suggests that a piece of work is his/her own when that is not the case." 
  
 Het vierde lid luidt als volgt: 
  
"If fraud is suspected other than while an examination is taken, the examiner will record the 
incident in writing as quickly as possible. The examiner should submit the report and any evidence 
to the Board of Examiners immediately." 

 
 Het vijfde lid luidt als volgt: 
 
"The Board of Examiners will ask the student to add written comments to the report that was 
prepared by the examiner of invigilator." 
 

2.2.2 In zijn beslissing van 22 januari 2016 heeft het CBE onderkend dat appellant pas ter zitting 
van het CBE de schriftelijke melding van de modulemanager aan de examencommissie inzake het 

vermoeden van plagiaat heeft kunnen inzien, hetgeen te laat is. Het CBE heeft echter vastgesteld 
dat appellant eerder mondeling van de aard en de inhoud van de melding op de hoogte is gesteld 
en dat appellant dit ter zitting van het CBE heeft erkend. Appellant heeft dit in beroep bij het 
College niet betwist. Gelet hierop en nu appellant in beroep bij het CBE afdoende op de inhoud van 
de schriftelijke melding heeft kunnen reageren, bestaat geen aanleiding om te oordelen dat 

appellant door de te late inzage in de schriftelijke melding is benadeeld. 
 Dat appellant op 8 oktober 2015 abusievelijk een ondersteuningsrapport en niet het 
beoogde eindrapport heeft ingeleverd, dient, wat hier verder van zij, voor zijn rekening en risico te 
komen. Appellant diende zich ervan te vergewissen dat het door hem op 8 oktober 2015 
ingeleverde document ook het beoogde document was. Ook de examencommissie mocht hiervan 
uitgaan, temeer nu appellant, toen hij op 13 oktober 2015 bij bespreking van het eindrapport van 
de modulemanager hoorde dat hij vermoedelijk plagiaat had gepleegd, niet per ommegaande, 

maar pas op 15 oktober 2015 de volgens hem juiste versie van het document heeft ingeleverd.  
 De modulemanager heeft het op 8 oktober 2015 ingeleverde document digitaal, met behulp 
van een zogenoemde plagiaatverkenner, op plagiaat gecontroleerd. Daaruit volgde dat 42% van 
het document overeenkomsten vertoonde met andere bronnen. Appellant heeft dit als zodanig niet 
betwist. De examencommissie heeft op grond hiervan mogen concluderen dat in het document 
plagiaat is gepleegd. Het was aan appellant om dit met tegenbewijs te ontkrachten. Met het op 15 

oktober 2015 ingeleverde document heeft appellant onvoldoende tegenbewijs geleverd, nu immers 
niet kan worden uitgesloten dat appellant het op 8 oktober 2015 ingeleverde document heeft 
aangepast nadat hij ervan op de hoogte is gesteld dat hij vermoedelijk plagiaat heeft gepleegd. 
 Het CBE heeft terecht geoordeeld dat de opgelegde sanctie niet in onredelijke verhouding 
staat tot de geconstateerde fraude. Dat appellant als gevolg van de sanctie studievertraging 
oploopt, is inherent aan de opgelegde sanctie. Niet aannemelijk is geworden dat de 
studievertraging die appellant ten gevolge van de beslissing van de examencommissie oploopt, 

buitenproportioneel is.  
 Uit het verslag van het overleg van 26 november 2015, welk verslag appellant niet 
inhoudelijk heeft bestreden, volgt verder niet dat van de zijde van de examencommissie 
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onvoldoende zou zijn getracht een minnelijke schikking te bereiken. Verder is niet aannemelijk 

geworden dat appellant ten gevolge van de fraudebeslissing geen goede studiebegeleiding krijgt. 

 
2.3 Het beroep is ongegrond. 
 
2.4 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College: 
 
 Rechtdoende 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/044 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 8 april 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : aanbevelingsbrief 
administratief beroep 
belang 
diplomasupplement 
doctoraalopleiding 

griffierecht 
propedeuse 
propedeusediploma 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7.11 
artikel 7.61 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het al dan niet verstrekken van een aanbevelingsbrief is geen 
beslissing als bedoeld in artikel 7.61, eerste lid, van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In zoverre stond 
tegen de beslissing van 28 oktober 2015 geen administratief beroep 
open.  
Ter zitting van het College is namens de examencommissie 

onweersproken gesteld dat de propedeuse een onderdeel was van 
de doctoraalopleiding geneeskunde en het aan appellant verstrekte 
doctoraaldiploma, inclusief het verstrekte diplomasupplement, 
derhalve mede op de propedeutische fase betrekking heeft. 
Appellant heeft daarom geen belang bij het verstrekken van een 
afzonderlijk diplomasupplement bij zijn propedeusediploma. Dat, 

zoals appellant aanvoert, het bij het doctoraaldiploma verstrekte 
diplomasupplement onjuist is, ligt thans niet ter beoordeling voor.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het 
CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 28 oktober 2015 heeft de examencommissie Erasmus MC de door 
appellant ingediende verzoeken om verstrekking van een aanbevelingsbrief en om afgifte van een 
diplomasupplement bij het door hem behaalde propedeuseprogramma afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 11 maart 2016 heeft het CBE het door appellant daartegen ingestelde 

beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 april 2016, waar appellant, 

bijgestaan door mr. P.F.M. Gulickx, advocaat te Breda, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. 
W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Voors is namens de examencommissie 
T.J.H. Ruigrok verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Appellant vraagt vrijstelling van het griffierecht wegens betalingsonmacht. Dit verzoek 

wordt afgewezen, omdat het griffierecht is betaald en niet is gebleken dat appellant hiertoe niet in 
staat was. 
 
2.2 Het CBE heeft overwogen dat de examencommissie het verzoek van appellant om 
verstrekking van een aanbevelingsbrief terecht heeft afgewezen, omdat appellant in 2007 reeds 
om een aanbevelingsbrief had gevraagd, dat verzoek toen is afgewezen en appellant sindsdien niet 

meer aan de Erasmus Universiteit heeft gestudeerd.  
 Voorts heeft de examencommissie het verzoek van appellant om een diplomasupplement 
bij zijn propedeusediploma volgens het CBE terecht afgewezen, nu aan appellant reeds een 
diplomasupplement bij zijn doctoraaldiploma is verstrekt en het propedeusediploma geen 
einddiploma maar tussendiploma is. 
 

2.3.  Appellant betoogt dat het CBE zijn beroep ten onrechte ongegrond heeft verklaard. 
Daartoe voert hij aan dat hij op grond van artikel 7:11, vierde lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek recht heeft op een diplomasupplement. Voorts heeft hij 
recht op een aanbevelingsbrief, aldus appellant. 
 

2.4. Het al dan niet verstrekken van een aanbevelingsbrief is geen beslissing als bedoeld in 
artikel 7.61, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In 

zoverre stond tegen de beslissing van 28 oktober 2015 geen administratief beroep open.  
 Ter zitting van het College is namens de examencommissie onweersproken gesteld dat de 
propedeuse een onderdeel was van de doctoraalopleiding geneeskunde en het aan appellant 
verstrekte doctoraaldiploma, inclusief het verstrekte diplomasupplement, derhalve mede op de 
propedeutische fase betrekking heeft. Appellant heeft daarom geen belang bij het verstrekken van 
een afzonderlijk diplomasupplement bij zijn propedeusediploma. Dat, zoals appellant aanvoert, het 
bij het doctoraaldiploma verstrekte diplomasupplement onjuist is, ligt thans niet ter beoordeling 

voor.  
 Het betoog faalt.  
 
2.5.  Het beroep is ongegrond. 
 
2.6.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/047 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Streefkerk  

Datum uitspraak : 14 november 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : ambtshalve 
bevoegdheid 
Erasmusbeurs 
gezondheidsproblemen 
goedkeuring 

International Office 
profileringsruimte 
rechtsverhouding 
tegemoetkoming 
voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder d,  
WHW: artikel 7.66, eerste lid 

OER: artikel 19 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.1. Terzake van het door appellante ingestelde beroep dient eerst 
ambtshalve te worden vastgesteld of het College bevoegd is daarvan 
kennis te nemen. 
[…] 

2.3. Een beslissing tot het al dan niet toekennen van een 
Erasmusbeurs wordt niet genomen op grond van de WHW of een 
daarop gebaseerde regeling. Naar de letter van artikel 7.66, eerste 
lid, van de WHW valt een zodanige beslissing daarom niet binnen de 
bevoegdheid van het College. Desondanks acht het College zich 
bevoegd om beroepen ten aanzien van zodanige beslissingen te 

beoordelen. Daartoe is het volgende van belang.  
2.4.  Het toekennen van een Erasmusbeurs aan studenten die aan 
de voorwaarden voldoen, kan worden aangemerkt als een 
voorziening als bedoeld in artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder 
d, van de WHW. De bij een hoger onderwijsinstelling ingeschreven 

studenten kunnen op die voorziening een beroep doen. Een 
Erasmusbeurs is een tegemoetkoming in de kosten die een student 

maakt om voor een bepaalde periode in een ander Europees land te 
studeren. Uit de OER van de Hogeschool Utrecht blijkt dat een 
student de profileringsruimte kan invullen door in het buitenland te 
studeren. Na goedkeuring van de examencommissie worden voor de 
in het buitenland behaalde vakken studiepunten toegekend.  
Uit het voorgaande blijkt dat de beslissing van een hoger 
onderwijsinstelling om aan een bij haar ingeschreven student wel of 

geen Erasmusbeurs toe te kennen zeer nauw verweven is met de in 
de WHW geregelde rechtsverhouding tussen die instelling en die 
student. Het College acht zich daarom de meest aangewezen 
instantie om beroepen ten aanzien van zodanige beslissingen te 
beoordelen. 
[…] 

2.6. Ter zitting van het College heeft appellante erkend dat zij niet 
voor of op 17 augustus 2015 de benodigde documenten heeft 

ingediend. Zij voert aan dat zij dat niet heeft kunnen doen vanwege 
gezondheidsproblemen. In die omstandigheid behoefde het CvB 
geen aanleiding te zien om het verzoek toe te wijzen, nu appellante 
op 13 augustus 2015 wel een aantal documenten heeft ingediend en 
zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar wegens haar 

gezondheidsproblemen onmogelijk was om voor of op 17 augustus 
2015 de overige documenten in te dienen. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (hierna: het CvB), verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 16 september 2015 is het verzoek van appellante om toekenning van een 
Erasmusbeurs namens het CvB afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 17 februari 2016 heeft het CvB het door appellante daartegen gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 juli 2016, waar appellante, en het 

CvB, vertegenwoordigd door mr. M.M. Slump en S. Bosgra, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Terzake van het door appellante ingestelde beroep dient eerst ambtshalve te worden 
vastgesteld of het College bevoegd is daarvan kennis te nemen. 
 

2.2.  Ingevolge artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wet op de hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) geeft de inschrijving als student het recht gebruik 
te maken van ten behoeve van de studenten getroffen voorzieningen.  
 Ingevolge artikel 7.66, eerste lid, oordeelt het College van beroep voor het hoger onderwijs 
over het beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen een beslissing van een orgaan van een 
instelling voor het hoger onderwijs die jegens hem op grond van deze wet en daarop gebaseerde 

regelingen is genomen. 
 

 Ingevolge artikel 19, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling van de Hogeschool 
Utrecht 2014-2015 (hierna: de OER) omvat de hoofdfase van elke Bacheloropleiding een major en 
een profileringsruimte.  
 Ingevolge het derde lid kan de profileringsruimte door de student worden ingevuld uit het 
HU-aanbod, dan wel uit het aanbod van instellingen voor hoger onderwijs buiten de hogeschool. 

Invulling is gebonden aan voorafgaande goedkeuring door de examencommissie van de opleiding 
waarvoor de student is ingeschreven. Ingeval van een buitenlandse cursus dient de student in 
ieder geval een learning agreement aan de examencommissie te overhandigen om voor 
goedkeuring in aanmerking te kunnen komen.  
 Ingevolge het vierde lid kan de examencommissie slechts in de volgende gevallen 
goedkeuring als bedoeld in het vorige lid weigeren: 
a) de desbetreffende keuzecursus of minor niet van HBO-hoofdfase niveau is, of 

b) er sprake is van substantiële inhoudelijke overlap tussen de desbetreffende keuzecursus of 
minor enerzijds en de major anderzijds, of 
c) de desbetreffende keuzecursus of minor geen onderdeel is van een geaccrediteerde opleiding, of 
een daaraan gelijkwaardige opleiding.  
 
2.3. Een beslissing tot het al dan niet toekennen van een Erasmusbeurs wordt niet genomen op 

grond van de WHW of een daarop gebaseerde regeling. Naar de letter van artikel 7.66, eerste lid, 
van de WHW valt een zodanige beslissing daarom niet binnen de bevoegdheid van het College. 
Desondanks acht het College zich bevoegd om beroepen ten aanzien van zodanige beslissingen te 
beoordelen. Daartoe is het volgende van belang.  
 
2.4.  Het toekennen van een Erasmusbeurs aan studenten die aan de voorwaarden voldoen, kan 
worden aangemerkt als een voorziening als bedoeld in artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder d, 

van de WHW. De bij een hoger onderwijsinstelling ingeschreven studenten kunnen op die 
voorziening een beroep doen. Een Erasmusbeurs is een tegemoetkoming in de kosten die een 
student maakt om voor een bepaalde periode in een ander Europees land te studeren. Uit de OER 
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van de Hogeschool Utrecht blijkt dat een student de profileringsruimte kan invullen door in het 

buitenland te studeren. Na goedkeuring van de examencommissie worden voor de in het 

buitenland behaalde vakken studiepunten toegekend.  
 Uit het voorgaande blijkt dat de beslissing van een hoger onderwijsinstelling om aan een bij 
haar ingeschreven student wel of geen Erasmusbeurs toe te kennen zeer nauw verweven is met de 
in de WHW geregelde rechtsverhouding tussen die instelling en die student. Het College acht zich 
daarom de meest aangewezen instantie om beroepen ten aanzien van zodanige beslissingen te 
beoordelen.  

 
2.5.  Bij een e-mail van 23 juli 2015 heeft het International Office van de hogeschool aan 
appellante medegedeeld dat zij uiterlijk op 17 augustus 2015 de benodigde documenten moet 
indienen. Daarbij is vermeld dat indien zij dat niet doet, zij geen Erasmusbeurs toegekend zal 
krijgen. Het CvB heeft het verzoek van appellante om toekenning van een Erasmusbeurs 
afgewezen omdat zij niet voor of op 17 augustus 2015 de documenten heeft ingediend die haar 

dossier compleet zouden maken.  
 
2.6. Ter zitting van het College heeft appellante erkend dat zij niet voor of op 17 augustus 2015 
de benodigde documenten heeft ingediend. Zij voert aan dat zij dat niet heeft kunnen doen 
vanwege gezondheidsproblemen. In die omstandigheid behoefde het CvB geen aanleiding te zien 

om het verzoek toe te wijzen, nu appellante op 13 augustus 2015 wel een aantal documenten heeft 
ingediend en zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat het voor haar wegens haar 

gezondheidsproblemen onmogelijk was om voor of op 17 augustus 2015 de overige documenten in 
te dienen. 
 
2.7. Het beroep is ongegrond. 
 
2.8.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/050.5 

Rechter(s) : mr. Olivier 

Datum uitspraak : 28 april 2016 

Partijen : appellante en CBE Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : belangenafweging 
bijzondere persoonlijke omstandigheden 
Blackboard 
buitengewone persoonlijke omstandigheden 
communicatie, 

e-mailadres 
geldigheid 
geldigheidsduur 
gewaarschuwd 
hardheidsclausule 
individuele waarschuwing 
link 

OER 
onderwijs- en examenregeling 
ongeclausuleerde bevoegdheid 
scriptiebegeleider 
studieadviseur 
studiegids 
studieresultaten 

verantwoordelijkheid 
verlenging van de geldigheid 
vertrouwensbeginsel 
zorgvuldigheidsplicht 

Artikelen : WHW: artikel 7.13 
OER: Onderdeel A: Article 4.8 

Onderdeel B: Article 4.3 
Article 6.1 

Uitspraak : Gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5.1. Het College stelt vast dat aan de beslissing van de 

examencommissie van 15 september 2015, die ter toetsing voor lag 
bij verweerder, uitsluitend ten grondslag is gelegd dat niet gebleken 

is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. De door verweerder 
aan de beslissing van 15 februari 2016 ten overvloede toegevoegde 
overweging dat de geldigheidsduur van de studieresultaten reeds 
was verstreken ten tijde van het indienen van het verzoek dient 
reeds daarom buiten beschouwing te blijven.  
Het College stelt vast dat artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder 
k, van de WHW een ongeclausuleerde bevoegdheid heeft toegekend 

aan de examencommissie om in een individueel geval de 
geldigheidsduur van een tentamen te verlengen. De WHW bevat 
geen bepaling op grond waarvan in de OER de gronden waarop de 
geldigheidsduur kan worden verlengd kan worden aangegeven. Ook 
in deze OER is dat niet gebeurd. De examencommissie heeft in haar 
beslissing verwezen naar de hardheidsclausule van artikel 6.1, 

onderdeel B, van de OER. Deze bepaling is als zodanig niet voor de 
bevoegdheid van de examencommissie de geldigheidsduur te 

verlengen geschreven, omdat geen enkele bepaling in de OER deze 
bevoegdheid reguleert.  
Het College stelt voorts vast dat de examencommissie de 
hardheidsclausule als bedoeld in artikel 6.1, onderdeel B, van de 
OER nog verder heeft beperkt door een beroep daarop slechts te 

laten slagen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.  
Het College stelt verder vast dat, anders dan bijvoorbeeld het geval 
is bij het bindend negatief studieadvies, de student niet op enig 
moment voordat de geldigheid van de studieresultaten vervalt een 
individuele waarschuwing ontvangt. Gelet op de zeer korte 
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geldigheidsduur waarbij bovendien alle examenonderdelen 

gelijktijdig hun geldigheid verliezen, en gelet op de ingrijpendheid 

van de gevolgen, had zo’n waarschuwing niet achterwege mogen 
blijven. Appellante heeft ontkend dat ze via Blackboard is 
geïnformeerd over het mogelijk vervallen van de geldigheidsduur 
van haar studieresultaten. Zij heeft voorts onbetwist gesteld niet 
door haar scriptiebegeleider die haar begeleidde op enig moment op 
de hoogte te zijn gesteld dat de geldigheidsduur van de 

studieresultaten dreigde te vervallen dan wel reeds vervallen was. 
Voorts kan de opleiding niet slechts volstaan door in de studiegids in 
een link een verwijzing naar de OER op te nemen. Hoewel het 
College het begrijpelijk acht dat de communicatie tussen student en 
de opleiding verloopt via het e-mailadres dat de instelling de student 
ter beschikking stelt, is het College niet gebleken dat in enige 

regeling van de Vrije Universiteit de student de verplichting is 
opgelegd dat adres te gebruiken en voortdurend te raadplegen. 
Appellante heeft onweersproken gesteld dat haar scriptiebegeleider 
met haar heeft afgesproken de communicatie via haar persoonlijke 
e-mailaccount te laten verlopen.  

Gelet hierop, in onderling samenhang bezien met de beperkte 
geldigheidsduur van de studieresultaten, de verstrekkende gevolgen 

die het vervallen daarvan met zich kan brengen, het ontbreken van 
een waarschuwing en het feit dat appellante in een korte periode 
goede studieresultaten heeft behaald, had de examencommissie 
aanleiding moeten zien gebruik te maken van haar bevoegdheid de 
geldigheidsduur te verlengen. Verweerder heeft dit ten onrechte niet 
onderkend en heeft te zwaar de nadruk gelegd op de eigen 
verantwoordelijkheid van de student en de zorgvuldigheidsplicht van 

de examencommissie niet onderkend. Die zorgvuldigheidsplicht kan 
niet worden afgedaan met het wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid van de student. Aan de in oktober 2014 
gestuurde e-mail kan het College niet de betekenis toekennen die de 
examencommissie en kennelijk verweerder daaraan hebben 
gegeven. Toen was de geldigheidsduur al verstreken en uit het 

verzenden van die e-mail concludeert het College veeleer juist dat 
verweerder in de loop van het tweede studiejaar van appellante had 

moeten waarschuwen dat de geldigheidsduur in geding kwam. Bij 
een zorgvuldig onderzoek zou de examencommissie ook hebben 
moeten constateren dat gelet op de fase waarin appellante toen in 
haar studie verkeerde appellante zeer waarschijnlijk op een andere 
manier dan via een e-mail moest worden benaderd. 

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 15 september 2015 heeft de examencommissie van de Faculteit der 

Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam het verzoek 
van appellante om verlenging van de geldigheid van de door haar met voldoende resultaat 
afgelegde onderdelen van de masteropleiding International Business Administration, afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 15 februari 2016 heeft verweerder het door appellante ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 april 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door drs. A.M. van Donk, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is prof. dr. B.J. van 
den Hoof namens de examencommissie verschenen.  
 

2.  Overwegingen       
 
2.1. Ingevolge artikel 7.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), stelt het instellingsbestuur voor elke door de instelling aangeboden 
opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en 
examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van opleidingen. 

 Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder k, worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in deze wet ter zake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 
de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 
examens. Daaronder worden ten minste begrepen, waar nodig, de geldigheidsduur van met goed 
gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die 

geldigheidsduur te verlengen. 
 

In de Onderwijs- en Examenregeling van de masteropleiding van de Faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit van Amsterdam, onderdeel A (hierna: de 
OER), is onder meer de volgende regel opgenomen.  
Article 4.8 Validity period for results 
1. The validity period of examinations passed and examination exemptions is specified in Section B. 
The validity period of an constituent examination is limited to the academic year in which it was 
sat. 

2. The Examination Board can extend the limited validity period of an examination or exemption on 
the basis of hardship if a student submits a reasoned request to that effect. 
 
 In de OER, onderdeel B, is onder meer de volgende regel opgenomen.  
Article 4.3 Validity period for results 
The validity period of examinations and exemptions from examinations is limited, as follows: 

1. Successfully completed components of the full-time Master's programmes remain valid until the 
end of the second year of registration for that programme. 

2. Constituent results of the Master's programmes remain valid until 31st August of the year the 
results were obtained. 
3. As an exception to that stipulated in paragraph 1, the Examination Board may grant students 
who attended the board of the faculty study associations AUREUS or KRAKET for one year an 
extension of the validity of their results for a maximum of one year. 

4. Successfully completed components of the part-time Master's programme in Accounting and 
Control remain valid until the end of the fourth year of registration for that programme. 
5. Successfully completed components of the part-time Master's programme in Business 
Administration remain valid until the end of the fourth year of registration for that programme. 
6. Successfully completed components of the part-time Master's programme in Marketing remain 
valid until the end of the fourth year of registration for that programme. 
 

Article 6.1 Hardship clause 
In exceptional cases, the Examination Board may deviate from these Academic and Examination 
Regulations in the student’s favour, where application of the regulations leads to disproportionate 
disadvantage or unfairness of a serious nature. 
 
2.2.  Appellante is in september 2012 gestart met de masteropleiding International Business 

Administration. Deze opleiding is een eenjarige voltijdse opleiding die binnen twee jaar dient te 
worden afgerond. De examencommissie heeft op 31 augustus 2014 geconstateerd dat appellante 
haar opleiding nog niet had afgerond. Op 16 oktober 2014 is haar gemeld dat haar studieresultaten 
aan het einde van het tweede jaar van inschrijving niet meer geldig waren.  
 
2.3.  De examencommissie heeft bij beslissing van 15 september 2015 het verzoek van 
appellante om de geldigheidsduur van haar studieresultaten te verlengen afgewezen, omdat van 

buitengewone persoonlijke omstandigheden niet is gebleken.  
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2.4. Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie in stand gelaten. Verweerder 

heeft daaraan ten grondslag gelegd dat appellante op de hoogte kon zijn dat de geldigheidsduur 

van de studieresultaten na twee jaar komt te vervallen. Verweerder heeft in dat verband erop 
gewezen dat de communicatie tussen de opleiding en de student altijd via het e-mailadres dat de 
Vrije Universiteit aan de student ter beschikking stelt, loopt. Volgens verweerder heeft appellante 
nagelaten tijdig en regelmatig kennis te nemen van de berichten die zij op dit e-mailadres ontving. 
Daarnaast is een student aan de Vrije Universiteit gehouden kennis te nemen van de berichten op 
Blackboard, waarop onderwijsgebonden informatie wordt gegeven. Verder wordt een student 

geacht kennis te hebben genomen van de OER van zijn opleiding, waarin de geldigheidsduur van 
de studieresultaten is bepaald, aldus verweerder. Verweerder heeft voorts overwogen dat het 
beroep op het vertrouwensbeginsel niet slaagt, omdat appellante geen acht heeft geslagen op haar 
eigen verantwoordelijkheid om zich tijdig op de hoogte te stellen van de geldende regelgeving. Ten 
overvloede heeft verweerder erop gewezen dat studieresultaten die eenmaal zijn vervallen, hun 
geldigheid niet meer kunnen verkrijgen.  

 
2.5. Appellante betoogt dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte 
heeft gehandhaafd. Zij voert daartoe aan dat ten onrechte het verlengingsverzoek is afgewezen. 
Volgens haar had de examencommissie op grond van de hardheidsclausule een uitzondering 
moeten maken. Appellante voert in dat verband aan dat de in de OER opgenomen bepaling tot een 

zodanige onredelijke uitkomst leidt dat deze buiten toepassing moet worden gelaten, omdat een 
geldigheidsduur van twee jaar te kort is. Zij voert in dat verband voorts aan dat zij niet op de 

hoogte was van de regeling over de geldigheidsduur. Zij heeft geen berichten op Blackboard zien 
staan en is niet gewaarschuwd door haar studieadviseur. Zij is niet door de Vrije Universiteit 
persoonlijk geïnformeerd over het mogelijk vervallen van de geldigheidsduur van haar 
studieresultaten, ook niet door haar scriptiebegeleider die haar begeleidde op het moment dat de 
geldigheidsduur van de studieresultaten reeds was vervallen. Appellante voert verder aan dat niet 
duidelijk is gemaakt waarom een bepaling over de geldigheidsduur in de OER is opgenomen. 
Volgens appellante ontbreekt de noodzaak tot het opnemen van een dergelijke regeling. Verder 

heeft de examencommissie volgens appellante het verzoek op een onjuiste grond afgewezen nu 
het niet tijdig indienen van het verzoek geen afwijzingsgrond is. Appellante voert voorts aan dat 
voor het vervallen van de geldigheidsduur een besluit dan wel een handeling van de 
examencommissie is vereist. Verder voert appellante aan dat een belangenafweging ontbreekt en 
dat niet naar alternatieve oplossingen is gezocht.  
 

2.5.1. Het College stelt vast dat aan de beslissing van de examencommissie van 
15 september 2015, die ter toetsing voor lag bij verweerder, uitsluitend ten grondslag is gelegd dat 

niet gebleken is van bijzondere persoonlijke omstandigheden. De door verweerder aan de 
beslissing van 15 februari 2016 ten overvloede toegevoegde overweging dat de geldigheidsduur 
van de studieresultaten reeds was verstreken ten tijde van het indienen van het verzoek dient 
reeds daarom buiten beschouwing te blijven.  
 Het College stelt vast dat artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de WHW een 

ongeclausuleerde bevoegdheid heeft toegekend aan de examencommissie om in een individueel 
geval de geldigheidsduur van een tentamen te verlengen. De WHW bevat geen bepaling op grond 
waarvan in de OER de gronden waarop de geldigheidsduur kan worden verlengd kan worden 
aangegeven. Ook in deze OER is dat niet gebeurd. De examencommissie heeft in haar beslissing 
verwezen naar de hardheidsclausule van artikel 6.1, onderdeel B, van de OER. Deze bepaling is als 
zodanig niet voor de bevoegdheid van de examencommissie de geldigheidsduur te verlengen 
geschreven, omdat geen enkele bepaling in de OER deze bevoegdheid reguleert.  

Het College stelt voorts vast dat de examencommissie de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 
6.1, onderdeel B, van de OER nog verder heeft beperkt door een  beroep daarop slechts te laten 
slagen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden.  
Het College stelt verder vast dat, anders dan bijvoorbeeld het geval is bij het bindend negatief 
studieadvies, de student niet op enig moment voordat de geldigheid van de studieresultaten 
vervalt een individuele waarschuwing ontvangt. Gelet op de zeer korte geldigheidsduur waarbij 

bovendien alle examenonderdelen gelijktijdig hun geldigheid verliezen, en gelet op de 
ingrijpendheid van de gevolgen, had zo’n waarschuwing niet achterwege mogen blijven. Appellante 
heeft ontkend dat ze via Blackboard is geïnformeerd over het mogelijk vervallen van de 
geldigheidsduur van haar studieresultaten. Zij heeft voorts onbetwist gesteld niet door haar 
scriptiebegeleider die haar begeleidde op enig moment op de hoogte te zijn gesteld dat de 
geldigheidsduur van de studieresultaten dreigde te vervallen dan wel reeds vervallen was. Voorts 
kan de opleiding niet slechts volstaan door in de studiegids in een link een verwijzing naar de OER 

op te nemen. Hoewel het College het begrijpelijk acht dat de communicatie tussen student en de 
opleiding verloopt via het e-mailadres dat de instelling de student ter beschikking stelt, is het 
College niet gebleken dat in enige regeling van de Vrije Universiteit de student de verplichting is 
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opgelegd dat adres te gebruiken en voortdurend te raadplegen. Appellante heeft onweersproken 

gesteld dat haar scriptiebegeleider met haar heeft afgesproken de communicatie via haar 

persoonlijke e-mailaccount te laten verlopen.  
Gelet hierop, in onderling samenhang bezien met de beperkte geldigheidsduur van de 
studieresultaten, de verstrekkende gevolgen die het vervallen daarvan met zich kan brengen, het 
ontbreken van een waarschuwing en het feit dat appellante in een korte periode goede 
studieresultaten heeft behaald, had de examencommissie aanleiding moeten zien gebruik te maken 
van haar bevoegdheid de geldigheidsduur te verlengen. Verweerder heeft dit ten onrechte niet 

onderkend en heeft te zwaar de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van de student en 
de zorgvuldigheidsplicht van de examencommissie niet onderkend. Die zorgvuldigheidsplicht kan 
niet worden afgedaan met het wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de student. Aan de in 
oktober 2014 gestuurde e-mail kan het College niet de betekenis toekennen die de 
examencommissie en kennelijk verweerder daaraan hebben gegeven. Toen was de geldigheidsduur 
al verstreken en uit het verzenden van die e-mail concludeert het College veeleer juist dat 

verweerder in de loop van het tweede studiejaar van appellante had moeten waarschuwen dat de 
geldigheidsduur in geding kwam. Bij een zorgvuldig onderzoek zou de examencommissie ook 
hebben moeten constateren dat gelet op de fase waarin appellante toen in haar studie verkeerde 
appellante zeer waarschijnlijk 
 op een andere manier dan via een e-mail moest worden benaderd. 

Het betoog slaagt. 
 

2.6. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 15 februari 2016 dient te worden 
vernietigd en het beroep tegen die beslissing dient gegrond te worden verklaard. Het College zal de 
beslissing van de examencommissie van 15 september 2015 vernietigen. Aangezien verweerder, 
gelet op artikel 7.61, vijfde lid, van de WHW niet voor de vernietigde beslissing een nieuwe 
beslissing in de plaats mag stellen, dient de examencommissie een nieuwe beslissing te nemen met 
inachtneming van deze uitspraak. Het College zal daartoe een termijn stellen.  
 

2.7.  Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de Vrije 

  Universiteit Amsterdam van 15 februari 2016, kenmerk: NO 2016/15/492; 
 III. verklaart het door appellante bij het college van beroep voor de examens van de 
  Vrije Universiteit Amsterdam ingestelde beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van de Faculteit der Economische 
  Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam van 15 
  september 2015; 

 V. draagt de examencommissie op om binnen vier weken na verzending van deze 
  uitspraak een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze  
  uitspraak; 
 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van het 
  college  van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit Amsterdam van 15 

  februari 2016,  kenmerk: NO 2016/15/492; 
 VII. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit 

  Amsterdam tot vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de  
  behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 
  (zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een 
  derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VIII. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Vrije Universiteit  
  Amsterdam aan appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 
  45,00 (zegge:  vijfenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/051 

Rechter(s) : mrs. Borman, Streefkerk en Daalder 

Datum uitspraak : 15 september 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : beoordeling 
cijfer 
informele route 
mondeling toezegging 
presentatie 

SIS 
studentinformatiesysteem 
vertrouwen 
vervangende opdracht 
voldoende 
wijziging cijfer 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Met verweerder is het College van oordeel dat een beoordeling 
pas tot stand komt op het moment dat een cijfer in SIS is 
geregistreerd. Eventuele mondeling gedane toezeggingen, 

daargelaten of daar in dit geval sprake van was, kunnen niet als een 
beoordeling worden aangemerkt. Het ligt op de weg van studenten 
om in SIS bij te houden wat voor cijfer zij hebben gekregen voor 
een vak en, indien zij het niet eens zijn met een beoordeling, daar 
tijdig tegen op te komen. Vast staat dat het aan appellant 
toegekende cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” op 10 juni 2014 
in SIS is geregistreerd. Ter zitting heeft appellant desgevraagd te 

kennen gegeven dat hij in elk geval voor 1 september 2014 in SIS 
heeft geconstateerd dat een vijf was geregistreerd voor het 
onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt”. Hij heeft de 
examencommissie echter niet eerder dan in juni 2015 verzocht dat 
cijfer te wijzigen. Niet is gebleken dat appellant niet in staat is 

geweest eerder op te komen tegen de in SIS opgenomen 
beoordeling. Weliswaar blijkt uit de stukken dat hij enkele malen 

contact heeft gehad met [naam], maar daaruit blijkt niet dat hij het 
niet eens was met de beoordeling van het onderdeel “Voorlichting” 
met een vijf. Het contact was uitsluitend gericht op de vraag hoe 
appellant het vak “Ken je cliënt” en het onderdeel “Voorlichting” 
alsnog zou kunnen afronden. De niet met nadere stukken 
onderbouwde stelling van appellant dat hem vanuit de opleiding zou 

zijn geadviseerd de informele route te volgen in plaats van officieel 
op te komen tegen de beoordeling, biedt geen grond voor het 
oordeel dat het hem niet verweten kan worden dat hij niet eerder is 
opgekomen tegen de beoordeling van het onderdeel “Voorlichting” 
met een vijf. Daarbij is van belang dat appellant blijkens de stukken 
en het verhandelde ter zitting zelf heeft ingestemd met het doen 
van een vervangende opdracht voor het onderdeel “Voorlichting”, 

hetgeen de indruk wekt dat hij indertijd de onvoldoende beoordeling 
heeft geaccepteerd. Verweerder heeft dan ook in hetgeen appellant 

heeft aangevoerd terecht geen aanleiding gezien te oordelen dat de 
examencommissie het op 10 juni 2014 geregistreerde cijfer voor het 
onderdeel “Voorlichting” alsnog had moeten wijzigen. 
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 

 
1 Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 25 juni 2015 heeft de examencommissie het verzoek van appellant om 
wijziging van het cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt” in het 
studentinformatiesysteem SIS afgewezen. 

 
 Bij beslissing van 10 februari 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 
17 maart 2016, beroep ingesteld. Appellant heeft zijn gronden van beroep aangevuld bij brieven 

van 4 april 2016 en 26 juli 2016. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2016 waar appellant, 
bijgestaan door mr. Y. Bouchikhi, advocaat te Utrecht, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 
O. Jungst, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 

 
2.1 In zijn beroepschrift heeft appellant onder meer gronden aangevoerd tegen het aan hem bij 
beslissing van 14 juli 2015 opgelegde negatief bindend studieadvies voor zijn opleiding Sociaal 
Juridische Dienstverlening. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat die beslissing is 
ingetrokken. Naar aanleiding daarvan heeft appellant het beroep, voor zover gericht tegen die 
beslissing, ingetrokken. Derhalve richt zijn beroep zich uitsluitend tegen het in stand laten van de 
weigering van de examencommissie het cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken 

je cliënt” in SIS te wijzigen. 
 
2.2 Appellant heeft in de periode van februari tot juni 2014 het vak “Ken je cliënt” gevolgd en 
ten behoeve van het onderdeel “Voorlichting” van dat vak op 21 mei 2014 samen met de groep 
waar hij onderdeel van uitmaakte een presentatie gegeven. Eind juni 2015 heeft appellant de 
examencommissie verzocht zijn cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” in SIS te wijzigen. In dat 

systeem was een vijf opgenomen, maar volgens appellant had hij een voldoende behaald. 
 

2.3 Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte niet tot de conclusie is gekomen dat hij voor 
het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt” een voldoende heeft behaald en de in SIS 
vermelde vijf niet juist is. Hiertoe voert hij aan dat de docent van het vak, [naam], aan het einde 
van de bijeenkomst waarin alle groepen hun presentaties hadden gegeven heeft medegedeeld dat 
iedereen een voldoende had behaald. Appellant heeft ter onderbouwing hiervan diverse 

verklaringen van zijn groepsgenoten overgelegd die deze stelling ondersteunen. Volgens appellant 
kon en mocht hij er op vertrouwen dat hij een voldoende had behaald voor het onderdeel 
“Voorlichting”, gelet op de door [naam] gedane uitlatingen. 
 
2.3.1 Met verweerder is het College van oordeel dat een beoordeling pas tot stand komt op het 
moment dat een cijfer in SIS is geregistreerd. Eventuele mondeling gedane toezeggingen, 
daargelaten of daar in dit geval sprake van was, kunnen niet als een beoordeling worden 

aangemerkt. Het ligt op de weg van studenten om in SIS bij te houden wat voor cijfer zij hebben 
gekregen voor een vak en, indien zij het niet eens zijn met een beoordeling, daar tijdig tegen op te 
komen. Vast staat dat het aan appellant toegekende cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” op 10 
juni 2014 in SIS is geregistreerd. Ter zitting heeft appellant desgevraagd te kennen gegeven dat 
hij in elk geval voor 1 september 2014 in SIS heeft geconstateerd dat een vijf was geregistreerd 
voor het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt”. Hij heeft de examencommissie echter 

niet eerder dan in juni 2015 verzocht dat cijfer te wijzigen. Niet is gebleken dat appellant niet in 
staat is geweest eerder op te komen tegen de in SIS opgenomen beoordeling. Weliswaar blijkt uit 
de stukken dat hij enkele malen contact heeft gehad met [naam], maar daaruit blijkt niet dat hij 
het niet eens was met de beoordeling van het onderdeel “Voorlichting” met een vijf. Het contact 
was uitsluitend gericht op de vraag hoe appellant het vak “Ken je cliënt” en het onderdeel 
“Voorlichting” alsnog zou kunnen afronden. De niet met nadere stukken onderbouwde stelling van 
appellant dat hem vanuit de opleiding zou zijn geadviseerd de informele route te volgen in plaats 

van officieel op te komen tegen de beoordeling, biedt geen grond voor het oordeel dat het hem niet 
verweten kan worden dat hij niet eerder is opgekomen tegen de beoordeling van het onderdeel 
“Voorlichting” met een vijf. Daarbij is van belang dat appellant blijkens de stukken en het 
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verhandelde ter zitting zelf heeft ingestemd met het doen van een vervangende opdracht voor het 

onderdeel “Voorlichting”, hetgeen de indruk wekt dat hij indertijd de onvoldoende beoordeling 

heeft geaccepteerd. Verweerder heeft dan ook in hetgeen appellant heeft aangevoerd terecht geen 
aanleiding gezien te oordelen dat de examencommissie het op 10 juni 2014 geregistreerde cijfer 
voor het onderdeel “Voorlichting” alsnog had moeten wijzigen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4 Het beroep is ongegrond 

 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/052 

Rechter(s) : mrs. Borman, Streefkerk en Daalder 

Datum uitspraak : 15 september 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : beoordeling 
BNSA 
cijfer 
informele route 
mondeling toezegging 

presentatie 
SIS 
studentinformatiesysteem 
vertrouwen 
vervangende opdracht 
voldoende 
wijziging cijfer 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Met verweerder is het College van oordeel dat een beoordeling 
pas tot stand komt op het moment dat een cijfer in SIS is 

geregistreerd. Eventuele mondeling gedane toezeggingen, 
daargelaten of daar in dit geval sprake van was, kunnen niet als een 
beoordeling worden aangemerkt. Vast staat dat het aan appellant 
toegekende cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” op 10 juni 2014 
in SIS is geregistreerd. Ter zitting heeft appellant desgevraagd te 
kennen gegeven dat hij enkele weken na de presentatie in SIS heeft 
geconstateerd dat een vijf was geregistreerd. Uit de stukken blijkt 

dat hij vervolgens [Naam 1] bij e-mailberichten van 29 juni 2014 en 
3 juli 2014 te kennen heeft gegeven niet te begrijpen waarom hij 
geen voldoende heeft behaald voor onder meer het onderdeel 
“Voorlichting”, terwijl zijn groepsgenoten wel een voldoende hadden 
gekregen. Het lag echter op de weg van appellant om op te komen 

tegen die beoordeling, indien hij het daar niet mee eens was. [Naam 
1] heeft hem dit ook medegedeeld in een e-mailbericht van 

2 juli 2014.  
Appellant heeft de examencommissie evenwel niet eerder dan in juni 
2015 verzocht het cijfer te wijzigen. Niet is gebleken dat appellant 
niet in staat is geweest eerder op te komen tegen het in SIS 
geregistreerde cijfer. De niet met nadere stukken onderbouwde 
stelling van appellant dat hem vanuit de opleiding zou zijn 

geadviseerd de informele route te volgen in plaats van officieel op te 
komen tegen de beoordeling, biedt geen grond voor het oordeel dat 
het appellant niet verweten kan worden dat hij niet eerder is 
opgekomen tegen de beoordeling van het onderdeel “Voorlichting” 
met een vijf. Daarbij is mede van belang dat appellant blijkens de 
stukken en het verhandelde ter zitting zelf heeft ingestemd met het 
doen van een vervangende opdracht voor het onderdeel 

“Voorlichting”, hetgeen de indruk wekt dat hij indertijd de 
onvoldoende beoordeling heeft geaccepteerd. Verweerder heeft dan 

ook in hetgeen appellant heeft aangevoerd terecht geen aanleiding 
gezien te oordelen dat de examencommissie het op 10 juni 2014 
geregistreerde cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” alsnog had 
moeten wijzigen. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 25 juni 2015 heeft de examencommissie het verzoek van appellant om 
wijziging van het cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt” in het 
studentinformatiesysteem SIS (hierna: SIS) afgewezen. 

  
  Bij beslissing van 10 februari 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 17 maart 
2016, beroep ingesteld. Appellant heeft zijn gronden van beroep aangevuld bij brieven van 4 april 

2016 en 26 juli 2016. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2016 waar appellant, 
bijgestaan door mr. Y. Bouchikhi, advocaat te Utrecht, en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. O. Jungst, zijn verschenen.   

 
2.  Overwegingen 

 
2.1 In zijn beroepschrift heeft appellant onder meer gronden aangevoerd tegen het aan hem bij 
beslissing van 14 juli 2015 opgelegde bindend  negatief studieadvies voor zijn opleiding Sociaal 
Juridische Dienstverlening. Ter zitting heeft verweerder aangegeven dat die beslissing is 
ingetrokken. Naar aanleiding daarvan heeft appellant het beroep, voor zover gericht tegen die 
beslissing, ingetrokken. Derhalve richt zijn beroep zich uitsluitend tegen het in stand laten van de 
weigering van de examencommissie het cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken 

je cliënt” in SIS te wijzigen. 
 
2.2 Appellant heeft in de periode van februari tot juni 2014 het vak “Ken je cliënt” gevolgd en 
ten behoeve van het onderdeel “Voorlichting” van dat vak op 21 mei 2014 samen met de groep 
waar hij onderdeel van uitmaakte een presentatie gegeven. Eind juni 2015 heeft appellant de 
examencommissie verzocht zijn cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” in SIS te wijzigen. In dat 

systeem was een vijf opgenomen, maar volgens  appellant had hij een voldoende behaald.  
 

2.3 Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte niet tot de conclusie is gekomen dat hij voor 
het onderdeel “Voorlichting” van het vak “Ken je cliënt” een voldoende heeft behaald en de in SIS 
vermelde vijf niet juist is. Hiertoe voert hij aan dat de docent van het vak, [Naam 1], aan het einde 
van de bijeenkomst waarin alle groepen hun presentaties hadden gegeven heeft medegedeeld dat 
iedereen een voldoende had behaald. Appellant heeft ter onderbouwing hiervan diverse 

verklaringen van zijn groepsgenoten overgelegd die deze stelling ondersteunen. Volgens appellant 
kon en mocht hij er op vertrouwen dat hij een voldoende had behaald voor het onderdeel 
“Voorlichting”, gelet op de door [Naam 1] gedane uitlatingen. 
 
2.3.1 Met verweerder is het College van oordeel dat een beoordeling pas tot stand komt op het 
moment dat een cijfer in SIS is geregistreerd. Eventuele mondeling gedane toezeggingen, 
daargelaten of daar in dit geval sprake van was, kunnen niet als een beoordeling worden 

aangemerkt. Vast staat dat het aan appellant toegekende cijfer voor het onderdeel “Voorlichting” 
op 10 juni 2014 in SIS is geregistreerd. Ter zitting heeft appellant desgevraagd te kennen gegeven 
dat hij enkele weken na de presentatie in SIS heeft geconstateerd dat een vijf was geregistreerd. 
Uit de stukken blijkt dat hij vervolgens [Naam 1] bij e-mailberichten van 29 juni 2014 en 3 juli 
2014 te kennen heeft gegeven niet te begrijpen waarom hij geen voldoende heeft behaald voor 
onder meer het onderdeel “Voorlichting”, terwijl zijn groepsgenoten wel een voldoende hadden 

gekregen. Het lag echter op de weg van appellant om op te komen tegen die beoordeling, indien 
hij het daar niet mee eens was. [Naam 1] heeft hem dit ook medegedeeld in een e-mailbericht van 
2 juli 2014.  
Appellant heeft de examencommissie evenwel niet eerder dan in juni 2015 verzocht het cijfer te 
wijzigen. Niet is gebleken dat appellant niet in staat is geweest eerder op te komen tegen het in 
SIS geregistreerde cijfer. De niet met nadere stukken onderbouwde stelling van appellant dat hem 
vanuit de opleiding zou zijn geadviseerd de informele route te volgen in plaats van officieel op te 

komen tegen de beoordeling, biedt geen grond voor het oordeel dat het appellant niet verweten 
kan worden dat hij niet eerder is opgekomen tegen de beoordeling van het onderdeel “Voorlichting” 
met een vijf. Daarbij is mede van belang dat appellant blijkens de stukken en het verhandelde ter 
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zitting zelf heeft ingestemd met het doen van een vervangende opdracht voor het onderdeel 

“Voorlichting”, hetgeen de indruk wekt dat hij indertijd de onvoldoende beoordeling heeft 

geaccepteerd. Verweerder heeft dan ook in hetgeen appellant heeft aangevoerd terecht geen 
aanleiding gezien te oordelen dat de examencommissie het op 10 juni 2014 geregistreerde cijfer 
voor het onderdeel “Voorlichting” alsnog had moeten wijzigen. 
 Het betoog faalt.  
 
2.4 Het beroep is ongegrond. 

 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/053 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 1 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : aannemelijk 
afstudeeropdracht 
bekendmaking 
beoordelaar 
beoordeling 

bijlagen 
collegegeld 
feedback 
kennen of kunnen 
onvoldoende 
schadevergoeding 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 

Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2 Het CBE heeft terecht geconcludeerd dat de 
examencommissie aan voormelde eisen heeft voldaan.  
Het College stelt allereerst vast dat de beoordeling van de 
afstudeeropdracht door de 1e en 2e beoordelaar thans niet aan de 

orde is. Derhalve gaat het College niet in op de grond van appellant 
die zich daartegen richt. 
Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de 3e beoordelaar het 
cijfer heeft vastgesteld voordat zij de afstudeeropdracht 
daadwerkelijk heeft beoordeeld. Dit kan niet worden afgeleid uit de 
omstandigheid dat de 3e beoordelaar haar feedback niet meteen bij 

bekendmaking van het cijfer heeft meegestuurd dan wel dat zij de 
feedback op een volgens appellant ongebruikelijke wijze heeft 
aangebracht. Het CBE heeft dit punt nader onderzocht bij de 
examencommissie. De examencommissie heeft het volgende naar 
voren gebracht. De 3e beoordelaar heeft de feedback op de 

afstudeeropdracht opgenomen tijdens haar beoordeling. Daarna 
heeft zij een beoordelingsformulier ingevuld. Dit formulier leende 

zich voor eenvoudige verzending. Om appellant zo snel mogelijk 
zekerheid te bieden, heeft zij eerst het cijfer aan appellant 
doorgegeven. Daarna heeft zij de feedback gescand en beschikbaar 
gesteld aan appellant. Met dat laatste was meer tijd gemoeid, omdat 
het scannen van de afstudeeropdracht, gezien de omvang, niet 
zonder meer mogelijk bleek. Zij heeft er vervolgens voor gekozen 
alleen de pagina's met opmerkingen te scannen en naar appellant te 

verzenden. Het CBE heeft gelet op de door de examencommissie 
gegeven toelichting geconcludeerd dat niet is gebleken dat de 3e 
beoordelaar heeft toegewerkt naar een onvoldoende. In hetgeen 
appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding 
hierover anders te oordelen.  
Het CBE heeft verder toegelicht dat de in de bijlagen opgenomen 

verslagen deel uitmaken van de afstudeeropdracht. De 3e 
beoordelaar heeft geconstateerd dat er een tegenstrijdigheid bestaat 

tussen de inhoud van de afstudeeropdracht en de inhoud van die 
verslagen. Het vaststellen van een dergelijke tegenstrijdigheid is 
volgens het CBE juist onderdeel van de beoordeling van de 
afstudeeropdracht. Appellant heeft zijn stelling dat die bijlagen geen 
deel mogen uitmaken van de beoordeling, verder niet gestaafd, 

zodat geen aanleiding wordt gezien appellant hierin te volgen. Het 
betoog faalt. 
2.2.3 Uit het vorenstaande volgt dat geen aanleiding bestaat het 
verzoek om schadevergoeding toe te kennen.  
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 13 november 2015 heeft de examencommissie de afstudeeropdracht van 
appellant met een onvoldoende beoordeeld.  
 
 Bij beslissing van 19 januari 2016 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 

beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Appellant heeft een nader stuk ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2016, waar appellant, en het CBE, 
vertegenwoordigd door mr. C.A. Wagenaar en mr. F. Donner, beiden werkzaam bij de Hogeschool 
Inholland, zijn verschenen.  
 
2.   Overwegingen 
 

2.1 De afstudeeropdracht van appellant is eerst door een 1e en 2e beoordelaar beoordeeld met 
een onvoldoende. Vervolgens heeft appellant een gewijzigde afstudeeropdracht ingeleverd op 31 
augustus 2015. Deze is door een 3e beoordelaar beoordeeld met het cijfer 5,1.  
 
2.2 Appellant betoogt dat de 3e beoordelaar hem ten onrechte dit cijfer heeft toegekend. Hij 
stelt dat de 3e beoordelaar doelbewust heeft toegewerkt naar deze onvoldoende. Zij had, voordat 

zij feedback op het werk heeft gegeven, het werk reeds met dit cijfer beoordeeld. Dit leidt hij af uit 
het volgende. De feedback is niet bij bekendmaking van het cijfer meegestuurd, hetgeen tegen de 

afspraken is. Toen hij de feedback alsnog kreeg, constateerde hij dat deze op een ongebruikelijke 
manier tot stand was gekomen. Het is gebruikelijk dat opmerkingen in hetzelfde document worden 
opgenomen. De 3e beoordelaar heeft echter eerst de gehele opdracht van zestig pagina's 
uitgeprint, vervolgens haar opmerkingen met pen daarop geschreven en de pagina's met 
opmerkingen gescand en opgestuurd. Daarnaast heeft de feedback voor een groot deel betrekking 

op de bijlagen bij de opdracht. Die bijlagen mogen echter geen deel uitmaken van de beoordeling, 
aldus appellant. Ook bij de 1e en 2e beoordelingen is veel incorrect verlopen. Als gevolg hiervan 
heeft hij schade geleden. Zo heeft hij al die tijd collegegeld moeten betalen, terwijl hier geen 
tegenprestatie tegenover stond. Appellant verzoekt om vergoeding van de geleden schade. Verder 
verzoekt hij het College de afstudeeropdracht inhoudelijk te beoordelen.   
 
2.2.1 Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek, gelezen in samenhang met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene 
wet bestuursrecht, kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een 
beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd 
of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, 
beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze bepalingen staan 
eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van het CBE een oordeel 

van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als zodanig van bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming is uitgezonderd.  
 Dit betekent dat, wat betreft de aan de beslissing van 19 januari 2016 ten grondslag 
liggende beslissing van de examencommissie van 13 november 2015, het College slechts kan 
beoordelen of het CBE zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de examencommissie aan de 
formele in enig wettelijk voorschrift gestelde eisen heeft voldaan. Het is derhalve niet aan het 
College de afstudeeropdracht van appellant inhoudelijk te beoordelen.  

 
2.2.2 Het CBE heeft terecht geconcludeerd dat de examencommissie aan voormelde eisen heeft 
voldaan.  
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 Het College stelt allereerst vast dat de beoordeling van de afstudeeropdracht door de 1e en 

2e beoordelaar thans niet aan de orde is. Derhalve gaat het College niet in op de grond van 

appellant die zich daartegen richt. 
 Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de 3e beoordelaar het cijfer heeft vastgesteld 
voordat zij de afstudeeropdracht daadwerkelijk heeft beoordeeld. Dit kan niet worden afgeleid uit 
de omstandigheid dat de 3e beoordelaar haar feedback niet meteen bij bekendmaking van het cijfer 
heeft meegestuurd dan wel dat zij de feedback op een volgens appellant ongebruikelijke wijze 
heeft aangebracht. Het CBE heeft dit punt nader onderzocht bij de examencommissie. De 

examencommissie heeft het volgende naar voren gebracht. De 3e beoordelaar heeft de feedback op 
de afstudeeropdracht opgenomen tijdens haar beoordeling. Daarna heeft zij een 
beoordelingsformulier ingevuld. Dit formulier leende zich voor eenvoudige verzending. Om 
appellant zo snel mogelijk zekerheid te bieden, heeft zij eerst het cijfer aan appellant doorgegeven. 
Daarna heeft zij de feedback gescand en beschikbaar gesteld aan appellant. Met dat laatste was 
meer tijd gemoeid, omdat het scannen van de afstudeeropdracht, gezien de omvang, niet zonder 

meer mogelijk bleek. Zij heeft er vervolgens voor gekozen alleen de pagina's met opmerkingen te 
scannen en naar appellant te verzenden. Het CBE heeft gelet op de door de examencommissie 
gegeven toelichting geconcludeerd dat niet is gebleken dat de 3e beoordelaar heeft toegewerkt 
naar een onvoldoende. In hetgeen appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding 
hierover anders te oordelen.  

 Het CBE heeft verder toegelicht dat de in de bijlagen opgenomen verslagen deel uitmaken 
van de afstudeeropdracht. De 3e beoordelaar heeft geconstateerd dat er een tegenstrijdigheid 

bestaat tussen de inhoud van de afstudeeropdracht en de inhoud van die verslagen. Het vaststellen 
van een dergelijke tegenstrijdigheid is volgens het CBE juist onderdeel van de beoordeling van de 
afstudeeropdracht. Appellant heeft zijn stelling dat die bijlagen geen deel mogen uitmaken van de 
beoordeling, verder niet gestaafd, zodat geen aanleiding wordt gezien appellant hierin te volgen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.2.3 Uit het vorenstaande volgt dat geen aanleiding bestaat het verzoek om schadevergoeding 

toe te kennen.  
  
2.3 Het beroep is ongegrond. 
 
2.4 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 

3.  Beslissing 
 

 Het College: 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/054 

Rechter(s) : mr. Troostwijk 

Datum uitspraak : 4 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Rijksuniversiteit Groningen  

Trefwoorden : niet-ontvankelijk 
persoonlijke problemen 
rechtsmiddelen 
rechtsmiddelenclausule 
Studiehandleiding 

termijn 
termijnoverschrijding 
verschoonbaar 

Artikelen : Awb: artikel 6:7   
Awb: artikel 6:8, eerste lid 
Awb: artikel 6:9, eerste lid 
Awb: artikel 6:11 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Vaststaat dat de beroepschriften tegen de beslissingen van 
1 mei 2015 en 10 juli 2015 buiten de daarvoor geldende termijn zijn 
ingediend. Het College stelt vast dat uit de door verweerder aan het 
College overgelegde stukken niet blijkt dat bij voornoemde 
beslissingen een rechtsmiddelenclausule is opgenomen. Ook 

anderszins blijkt uit de overgelegde stukken niet dat appellante is 
gewezen op de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden. 
Verweerder heeft er voor gekozen niet ter zitting van het College te 
verschijnen om een toelichting te geven. Onder deze 
omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat appellante 
redelijkerwijs niet kon weten dat zij binnen de in de Awb vermelde 

termijn beroep moest instellen tegen de beslissingen van 
1 mei 2015 en 10 juli 2015. Appellante heeft, zodra zij op de hoogte 
werd gesteld dat zij beroep bij verweerder diende in te stellen, 
direct een beroepschrift ingediend. Gelet hierop acht het College de 
termijnoverschrijding verschoonbaar.  

Het betoog slaagt. 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissingen van 1 mei 2015 en 10 juli 2015 heeft een examinator aan appellante een 
5,0 toegekend voor de mastervakken Vakdidactiek 2 onderscheidenlijk Onderzoek Master 
Lerarenopleiding.  

 
 Bij beslissing van 16 februari 2016 heeft verweerder de door appellante daartegen 

ingestelde beroepen niet-ontvankelijk verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 juni 2016, waar appellante, 
bijgestaan door L.E. Nevenzeel, is verschenen. 
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2.  Overwegingen 

 
2.1. Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bedraagt de 
termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift zes weken. 
Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het 
besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. 
Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor 

het einde van de termijn is ontvangen.  
 Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 
bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 
2.2. Verweerder heeft de beroepen gericht tegen de beslissingen van 1 mei 2015 en 

10 juli 2015 niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellante de beroepschriften buiten de termijn als 
bedoeld in artikel 6:7 van de Awb heeft ingediend en geen grond aanwezig is om deze 
termijnoverschrijding verschoonbaar te achten.  
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte haar beroepen niet-ontvankelijk heeft 

verklaard. Zij voert daartoe aan dat er geen termijnen gelden aangezien zij ervan uit mocht gaan 
dat zij, in overeenstemming met de Studiehandleiding van de universiteit, eerst beroep moest 

instellen bij de Examencommissie. Die procedure kent volgens haar geen termijnen. Appellante 
voert daarnaast aan dat zij de cijfers per e-mail heeft ontvangen en dat een 
rechtsmiddelenclausule ontbrak, zodat ze niet wist dat ze beroep moest instellen. Appellante voert 
voorts aan dat, voor zover zij te laat beroep heeft ingediend, de termijnoverschrijding 
verschoonbaar is vanwege haar persoonlijke problemen en toenemende functiebeperkingen.  
 
2.3.1. Vaststaat dat de beroepschriften tegen de beslissingen van 1 mei 2015 en 10 juli 2015 

buiten de daarvoor geldende termijn zijn ingediend. Het College stelt vast dat uit de door 
verweerder aan het College overgelegde stukken niet blijkt dat bij voornoemde beslissingen een 
rechtsmiddelenclausule is opgenomen. Ook anderszins blijkt uit de overgelegde stukken niet dat 
appellante is gewezen op de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden. Verweerder heeft er voor 
gekozen niet ter zitting van het College te verschijnen om een toelichting te geven. Onder deze 
omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat appellante redelijkerwijs niet kon weten 

dat zij binnen de in de Awb vermelde termijn beroep moest instellen tegen de beslissingen van 1 
mei 2015 en 10 juli 2015. Appellante heeft, zodra zij op de hoogte werd gesteld dat zij beroep bij 

verweerder diende in te stellen, direct een beroepschrift ingediend. Gelet hierop acht het College 
de termijnoverschrijding verschoonbaar.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.4.  Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 16 februari 2016 dient te worden 

vernietigd. Verweerder dient een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze 
uitspraak. 
 
2.5.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

I. verklaart het beroep gegrond; 
 II.  vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Rijksuniversiteit Groningen van 16 februari 2016, kenmerk CBE 204 2015; 
 III.  gelast dat het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit  
  Groningen aan appellante het door haar betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/055 

Rechter(s) : mr. Troostwijk 

Datum uitspraak : 12 juli 2016 

Partijen : appellant en CBE Rijksuniversiteit Groningen  

Trefwoorden : discrimineren 
gebrekkige motivering 
gevaar 
kennen en kunnen 
Research Project 

schade 
schadevergoeding 
stage 
tussentijdse beoordeling 
verschijnen 
vroegtijdig beëindiging 
waarschuwing 

zorgvuldige afweging 
zorgvuldige voorbereiding 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : Gegrond/verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het College stelt vast dat uit de door verweerder overgelegde 

stukken niet blijkt dat aan appellant twee tussentijdse negatieve 
beoordelingen zijn gegeven. Ook anderszins blijkt uit de 
overgelegde stukken niet dat en op welke wijze appellant is 
beoordeeld en hoe de beoordeling heeft geleid tot het voortijdig 
beëindigen van de stage. Verweerder heeft er voor gekozen niet ter 
zitting van het College te verschijnen om een toelichting te geven. 

Onder deze omstandigheden moet het ervoor worden gehouden dat 
de beslissing van 22 maart 2016 niet zorgvuldig is voorbereid en 
voorts gebrekkig is gemotiveerd.  
Het betoog slaagt. 
(…) 

2.5. Appellant heeft niet met objectieve gegevens aangetoond dat 
hij schade heeft geleden, zodat zijn verzoek om schadevergoeding 

reeds daarom dient te worden afgewezen.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit Groningen, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 augustus 2015 heeft de examinator van de faculteit Wiskunde en 

natuurwetenschappen de door appellant afgelegde stage Research Project Cell Biology met een 4,0 
gewaardeerd.  

 
 Bij beslissing van 22 maart 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 juni 2016, waar appellant is 

verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1.  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een 

besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter 
zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling 
van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze 
bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van 
verweerder een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als 
zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd.  

 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht de vaststelling 
van het cijfer in stand heeft gelaten omdat bij de beoordeling door de examinator van de door 
appellant afgelegde stage aan de voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de Awb, 
de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan. 
 

2.2. Verweerder heeft bij beslissing van 22 maart 2016 geoordeeld dat geen grond bestaat voor 
het oordeel dat de beslissing van 21 augustus 2015 in strijd met het recht tot stand is gekomen. 

Volgens verweerder heeft de examinator aannemelijk gemaakt dat er serieuze problemen waren 
tijdens de stage van appellant waarbij gevaar ontstond voor de medewerkers van het laboratorium. 
De examinator heeft appellant meerdere waarschuwingen gegeven en appellant heeft twee 
tussentijdse negatieve beoordelingen ontvangen. Omdat de vorderingen ontoereikend waren om de 
stage met een voldoende af te ronden, is deze vroegtijdig beëindigd en met een 4,0 gewaardeerd. 
Er zijn geen redenen die tot het oordeel kunnen leiden dat de examinator bij de beoordeling van de 
stage van appellant de grenzen van een zorgvuldige afweging heeft overschreden, aldus 

verweerder. 
 
2.3. Appellant bestrijdt het oordeel van verweerder. Hij voert daartoe aan dat hij is 
gediscrimineerd, omdat zijn collega’s hem anders behandelden. Ter zitting van het College heeft 
appellant toegelicht dat de mensen bij zijn stageplek hem zijn werk niet lieten doen. Appellant stelt 
dat hij niemand heeft lastig gevallen. Appellant ontkent voorts dat hij twee tussentijdse negatieve 

beoordelingen heeft ontvangen. Appellant heeft ter zitting van het College toegelicht dat hij zijn 
stage wenst voort te zetten. Appellant stelt dat hij schade heeft geleden en dat hij daarom een 

schadevergoeding wenst te ontvangen.   
 
2.3.1. Het College stelt vast dat uit de door verweerder overgelegde stukken niet blijkt dat aan 
appellant twee tussentijdse negatieve beoordelingen zijn gegeven. Ook anderszins blijkt uit de 
overgelegde stukken niet dat en op welke wijze appellant is beoordeeld en hoe de beoordeling 

heeft geleid tot het voortijdig beeindigen van de stage. Verweerder heeft er voor gekozen niet ter 
zitting van het College te verschijnen om een toelichting te geven. Onder deze omstandigheden 
moet het ervoor worden gehouden dat de beslissing van 22 maart 2016 niet zorgvuldig is 
voorbereid en voorts gebrekkig is gemotiveerd.  
 Het betoog slaagt. 
 
2.4.  Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 22 maart 2016 dient te worden 

vernietigd. Verweerder dient een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze 
uitspraak. 
 
2.5.  Appellant heeft niet met objectieve gegevens aangetoond dat hij schade heeft geleden, 
zodat zijn verzoek om schadevergoeding reeds daarom dient te worden afgewezen.  
 

2.6.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.  
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Rijksuniversiteit Groningen van 22 maart 2016, kenmerk CBE 197-2015; 
 III. wijst het verzoek om schadevergoeding af; 
 IV. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit  
  Groningen aan appellant het door hem betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/057 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink en Hoogvliet en Streefkerk 

Datum uitspraak : 14 september 2016 

Partijen : appellant en Technische Universiteit Delft  

Trefwoorden : collegegeld 
minnelijke schikking 
niet-ontvankelijk 
verblijfsvergunning 

Artikelen : WHW: 7.63a, lid 3 

Awb: artikel 7:12, eerste lid 
Reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten TU Delft: 
artikel 7 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Bij de beslissing van 19 februari 2016 heeft het CvB het advies 
van de voorzitter van de Commissie voor bezwaarschriften 

studentenzaken TU Delft, inclusief de daarin gegeven motivering, 
overgenomen.  
Uit dat advies, noch uit de beslissing van 19 februari 2016, blijkt dat 
de Commissie is nagegaan of een minnelijke schikking tussen 
appellant en het Hoofd van de Centrale Studenten Administratie 
mogelijk is. Evenmin is in het advies, noch in de beslissing, vermeld 
dat het volgen van de procedure om een minnelijke schikking te 

bereiken naar het oordeel van de voorzitter van de Commissie 
kennelijk niet tot resultaat kan leiden of dat de belangen van 
appellant daardoor onevenredig geschaad worden. 
Aldus is niet gebleken dat artikel 7 van het Reglement Commissie 
voor bezwaarschriften studenten TU Delft is toegepast. De beslissing 
van 19 februari 2016 is in zoverre in strijd met artikel 7:12, eerste 

lid, van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 

 
het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij brief van 8 juli 2014 is appellant door het Hoofd van de Centrale Studenten 
Administratie medegedeeld dat het collegegeld van de afgelopen periode niet geïnd kon worden en 

dat hij veertien dagen heeft om het bedrag alsnog te voldoen. 
 
 Bij beslissing van 19 februari 2016 heeft het CvB het door appellant daartegen gemaakte 
bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 juli 2016, waar appellant is 
verschenen.  
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Appellant voert aan dat hem ten onrechte collegegeld in rekening is gebracht, omdat door 
de Centrale Studenten Administratie een fout is gemaakt die gevolgen had voor zijn 
verblijfsvergunning. Verder voert hij aan dat het hem niet is gelukt om met de universiteit in 
gesprek te komen. Hij heeft dat zelfs via de decaan geprobeerd, aldus appellant. 
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2.2. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van het Reglement Commissie voor bezwaarschriften 

studenten TU Delft gaat de commissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar na of een 
minnelijke schikking mogelijk is tussen de student en degene die de beslissing heeft genomen.  
 Ingevolge het tweede lid onderzoekt degene die de beslissing heeft genomen zo spoedig 
mogelijk of een minnelijke schikking bereikt kan worden. 
 Ingevolge het derde lid dient, indien een minnelijke schikking niet mogelijk is gebleken, of 
indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie het volgen van de procedure om een 

minnelijke schikking te bereiken kennelijk niet tot resultaat kan leiden of als de belangen van 
appellant hierdoor onevenredig geschaad worden, degene die de beslissing heeft genomen binnen 
een door de commissie aangegeven termijn zijn standpunt in. 
 
2.3. Bij de beslissing van 19 februari 2016 heeft het CvB het advies van de voorzitter van de 
Commissie voor bezwaarschriften studentenzaken TU Delft, inclusief de daarin gegeven motivering, 

overgenomen.  
 Uit dat advies, noch uit de beslissing van 19 februari 2016, blijkt dat de Commissie is 
nagegaan of een minnelijke schikking tussen appellant en het Hoofd van de Centrale Studenten 
Administratie mogelijk is. Evenmin is in het advies, noch in de beslissing, vermeld dat het volgen 
van de procedure om een minnelijke schikking te bereiken naar het oordeel van de voorzitter van 

de Commissie kennelijk niet tot resultaat kan leiden of dat de belangen van appellant daardoor 
onevenredig geschaad worden. 

 Aldus is niet gebleken dat artikel 7 van het Reglement Commissie voor bezwaarschriften 
studenten TU Delft is toegepast. De beslissing van 19 februari 2016 is in zoverre in strijd met 
artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van 19 februari 2016 dient te worden vernietigd.  
 
2.5.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het College van Bestuur van de Technische Universiteit 
  Delft van 19 februari 2016, kenmerk: 2014-0147; 
 III. gelast dat het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft het door 
  appellant betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) aan hem 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/058 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Van der Spoel en Streefkerk 

Datum uitspraak : 12 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : aanwezigheid, 
aanwezigheidslijst 
attendance app, 
belang, 
bewijsopdracht 

fraude 
herkansing 
misleiden 
niet-ontvankelijk 
propedeuse 
studievertraging 
verslag 

vervolgopleiding 
Artikelen : Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Het College stelt vast dat appellant als gevolg van de beslissing 

van de examencommissie zijn propedeuse niet in het eerste jaar 
heeft kunnen afronden. Het College acht voldoende aannemelijk 
gemaakt dat dit nadelige effecten kan hebben voor de kansen van 
appellant om te worden toegelaten voor de door hem gewenste 
vervolgopleiding. Verder heeft de beslissing van de 
examencommissie tot gevolg gehad dat appellant het vak 
‘Kernthema 2A’ in het tweede jaar heeft moeten behalen. Appellant 

heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij als gevolg daarvan 
niet heeft kunnen deelnemen aan de tweedejaarsvakken ‘Airframe 
Mechanics’ en ‘Aircraft Integrated Systems’. Aldus heeft de 
beslissing van de examencommissie studievertraging tot gevolg 
gehad. Dat, zoals verweerder in zijn verweerschrift heeft gesteld, 

deze vertraging het gevolg is van de eigen keuze van appellant om 
in plaats van de tweedejaarsvakken het vak ‘Kernthema 2A’ te 

volgen, volgt het College niet. Zonder de beslissing van de 
examencommissie had appellant die keuze immers niet hoeven 
maken.  
Onder deze omstandigheden heeft appellant belang bij de 
beoordeling van het door hem ingestelde administratief beroep. 
[…] 

2.7.1. Appellant erkent dat hij foto’s van zijn medestudenten heeft 
gebruikt, zonder dit te vermelden. Het College stelt vast dat 
appellant bij een van de foto’s heeft geschreven “Een foto die ik 
tijdens het practicum heb gemaakt […]”. Het College is gelet hierop 
van oordeel dat voldoende bewijs bestaat dat appellant de foto’s 
heeft gebruikt om de examencommissie te misleiden, met als doel 
haar van zijn aanwezigheid bij het practicum te overtuigen. De 

examencommissie heeft het gebruik van de foto’s gelet hierop 
terecht aangemerkt als fraude. 

Dat appellant verplicht was om in het verslag foto’s te gebruiken 
heeft hij niet aannemelijk gemaakt. Zelfs als dit het geval zou zijn 
geweest, zou dit de door appellant gepleegde fraude niet 
rechtvaardigen. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
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[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 24 september 2015 heeft de examencommissie van de opleiding Aviation 
Studies afwijzend beslist op het verzoek van appellant om te bevestigen dat hij aanwezig was bij 
het verplichte ‘A320 practicum’ (hierna: het practicum) van het vak ‘Kernthema 2A’.  
 
 Bij beslissing van 19 februari 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 oktober 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. F.K. van den Akker, advocaat te Eindhoven, en verweerder, vertegenwoordigd 

door mr. O. Jungst, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Niet in geschil is dat appellant niet in de ‘attendance app’ is geregistreerd als deelnemer 
aan het practicum en dat hij evenmin voorkomt in de handmatig bijgehouden aanwezigheidslijst 
van de heer Hieminga. Naar aanleiding van de stelling van appellant dat hij wel aan het practicum 

heeft deelgenomen, heeft de heer Hieminga appellant in de gelegenheid gesteld een verslag van 
zijn deelname op te stellen (hierna: het verslag) om zo de studiepunten van het vak ‘Kernthema 
2A’ alsnog te behalen en zo zijn propedeuse af te ronden.  
 
2.2. Aan de beslissing van 24 september 2015 heeft de examencommissie ten grondslag gelegd 
dat appellant in het door hem opgestelde verslag gebruik heeft gemaakt van foto’s van 

medestudenten, zonder dit te vermelden. De examencommissie heeft dit aangemerkt als fraude. 
Daarom heeft appellant het vak ‘Kernthema 2A’ niet behaald. De door appellant overgelegde 

stukken waaruit volgens hem blijkt dat hij wel aanwezig was bij het practicum zijn, gelet op de 
door appellant gepleegde fraude, niet relevant, aldus de examencommissie.  
 
2.3. Verweerder heeft het door appellant tegen die beslissing ingestelde administratief beroep 
wegens gebrek aan belang niet-ontvankelijk verklaard, omdat appellant het vak ‘Kernthema 2A’ 

inmiddels alsnog had behaald. 
 
2.4. Ter zitting bij het College heeft verweerder toegelicht dat hij appellant niet de gelegenheid 
heeft geboden om te stellen welk belang hij na het behalen van het vak ‘Kernthema 2A’ nog had bij 
de beoordeling van het administratief beroep. Reeds hierom moet de beslissing van verweerder 
worden vernietigd.  
 

2.5. Het College ziet aanleiding om te onderzoeken of het geschil met toepassing van artikel 
8:72, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) definitief kan worden beslecht. 
 
2.6. Het College stelt vast dat appellant als gevolg van de beslissing van de examencommissie 
zijn propedeuse niet in het eerste jaar heeft kunnen afronden. Het College acht voldoende 
aannemelijk gemaakt dat dit nadelige effecten kan hebben voor de kansen van appellant om te 

worden toegelaten voor de door hem gewenste vervolgopleiding. Verder heeft de beslissing van de 
examencommissie tot gevolg gehad dat appellant het vak ‘Kernthema 2A’ in het tweede jaar heeft 
moeten behalen. Appellant heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij als gevolg daarvan niet 
heeft kunnen deelnemen aan de tweedejaarsvakken ‘Airframe Mechanics’ en ‘Aircraft Integrated 
Systems’. Aldus heeft de beslissing van de examencommissie studievertraging tot gevolg gehad. 
Dat, zoals verweerder in zijn verweerschrift heeft gesteld, deze vertraging het gevolg is van de 
eigen keuze van appellant om in plaats van de tweedejaarsvakken het vak ‘Kernthema 2A’ te 

volgen, volgt het College niet. Zonder de beslissing van de examencommissie had appellant die 
keuze immers niet hoeven maken.  
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Onder deze omstandigheden heeft appellant belang bij de beoordeling van het door hem ingestelde 

administratief beroep. 

 
2.7. Appellant voert aan dat de examencommissie het gebruik van de foto’s van zijn 
medestudenten ten onrechte heeft aangemerkt als fraude. 
 
2.7.1. Appellant erkent dat hij foto’s van zijn medestudenten heeft gebruikt, zonder dit te 
vermelden. Het College stelt vast dat appellant bij een van de foto’s heeft geschreven “Een foto die 

ik tijdens het practicum heb gemaakt […]”. Het College is gelet hierop van oordeel dat voldoende 
bewijs bestaat dat appellant de foto’s heeft gebruikt om de examencommissie te misleiden, met als 
doel haar van zijn aanwezigheid bij het practicum te overtuigen. De examencommissie heeft het 
gebruik van de foto’s gelet hierop terecht aangemerkt als fraude. 
 Dat appellant verplicht was om in het verslag foto’s te gebruiken heeft hij niet aannemelijk 
gemaakt. Zelfs als dit het geval zou zijn geweest, zou dit de door appellant gepleegde fraude niet 

rechtvaardigen. 
 
2.8. De tegenwerping dat appellant fraude heeft gepleegd betreffende zijn aanwezigheid bij het 
practicum, kan de beslissing van de examencommissie reeds dragen. Of het verslag moet worden 
aangemerkt als een herkansing of als louter een bewijsopdracht, acht het College niet relevant. 

Evenmin is nog langer relevant of appellant nu wel of niet aanwezig is geweest bij het practicum. 
Niettemin overweegt het College ten overvloede dat de door appellant overgelegde verklaringen 

van zijn medestudenten en de specificatie van zijn OV-chipkaart het College voorshands nog niet 
overtuigen.  
 
2.9. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ziet het College aanleiding om met toepassing van 
artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb zelf in de zaak te voorzien door het bij 
verweerder ingestelde beroep ongegrond te verklaren en te bepalen dat deze uitspraak in zoverre 
in de plaats treedt van de vernietigde beslissing. 

 
2.10. Verweerder moet op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten worden 
veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de Examens van de  
  Hogeschool  van Amsterdam van 19 februari 2016, kenmerk: 2015   

  2016/[Naam]; 
 III. verklaart het door appellant ingestelde administratief beroep, gericht tegen de 
  beslissing van de examencommissie van de opleiding Aviation Studies van 24 
  september 2015, ongegrond; 
 IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 
  verweerder; 
 V. veroordeelt het college van beroep voor de Examens van de Hogeschool van  

  Amsterdam tot vergoeding van de bij appellant in verband met de behandeling 
  van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 496,00 (zegge: 
  vierhonderdzesennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde  
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand;  
 VI. gelast dat het college van beroep voor de Examens van de Hogeschool van  
  Amsterdam aan [Naam] het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van  

  € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/059 

Rechter(s) : mr. Hoogvliet 

Datum uitspraak : 17 oktober 2016 

Partijen : appellant en CvB Technische Universiteit Delft 

Trefwoorden : aansluitende masteropleiding 
bacheloropleiding 
cohortgarantie 
financieel nadeel 
informatievoorziening 

inschrijfprocedure 
inschrijving 
inschrijving met terugwerkende kracht 
leenstelsel 
masteropleiding 
studiefinancieringsrechten 
tussentijdse inschrijving 

Wet studievoorschot 
Artikelen : WHW: artikel 7.32, eerste lid 

WHW: artikel 7.33, eerste lid 
WHW: artikel 7.37, tweede lid 
Retributie- en Inschrijvingsbeleid (Bijlage 1 bij het Studentenstatuut 
2014-2015): artikel 3 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Vaststaat dat appellant twee verzoeken om inschrijving per 
1 september 2015 heeft gedaan voor twee afzonderlijke masters. De 
inschrijvingen per 1 september 2015 hebben in de situatie van 
appellant tot gevolg dat hij geen gebruik kan maken van de in de 
Wet studievoorschot opgenomen cohortgarantie. Daarom heeft 

appellant verweerder verzocht om inschrijvingen met terugwerkende 
kracht per 1 augustus 2015. 
In hetgeen appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen 
aanleiding de beslissing van verweerder van 24 februari 2016 te 
vernietigen.  

Niet in geschil is dat verweerder meermaals informatie heeft 
verstrekt over de cohortgarantie, onder andere per e-mail en 

berichten via internet en social media. Onder de gedingstukken 
bevindt zich de aan de studenten verstrekte informatie. Onder meer 
uit de e-mail van 9 december 2014 volgt dat in het nieuwe 
leenstelsel een cohortgarantie is opgenomen, die inhoudt dat, 
wanneer een student al studiefinanciering ontvangt, hij uiterlijk in 
augustus 2015 een masterinschrijving moet hebben om nog in 
aanmerking te komen voor de oude regeling studiefinanciering. 

Daarnaast bevindt zich onder de stukken een bericht van de 
Directeur Onderwijs CiTG waarin het volgende is vermeld “om nog 
voor de oude regeling Studiefinanciering in aanmerking te komen, 
moet je het laatste onderdeel van je bachelor vóór 31 juli 2015 
halen en uiterlijk per 1 augustus 2015 een masterinschrijving 
hebben.” Verweerder heeft ter adstructie van zijn standpunt dat de 

informatie toereikend is geweest, gewezen op het feit dat het 
merendeel van de studenten zich tijdig heeft ingeschreven. Naar het 

oordeel van het College is de aan appellant verstrekte informatie, 
gelet op het voorgaande en zoals verweerder terecht stelt, niet 
inadequaat te noemen. Uit deze informatie volgt immers expliciet 
dat appellant, om in aanmerking te komen voor de cohortregeling, 
een masterinschrijving per 1 augustus 2015 diende te hebben en 

niet een masterinschrijving per 1 september 2015. Voor zover het 
appellant naar aanleiding van deze informatie niet duidelijk was wat 
van hem werd verwacht, lag het op zijn weg nadere informatie over 
de inschrijfprocedure in te winnen bij de instelling. Ter zitting van 
het College heeft appellant in dit verband verklaard meermaals in 
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contact te hebben gestaan met de studieadviseur, maar dat het 

nieuwe leenstelsel niet ter sprake is gekomen.  

Anders dan appellant betoogt, lag het dan ook niet op de weg van 
verweerder navraag bij appellant te doen of hij met zijn verzoeken 
tot inschrijving per 1 september 2015 ook daadwerkelijk de 
bedoeling had zich met ingang van die datum in te schrijven. In 
zoverre heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat 
een juiste inschrijving de verantwoordelijkheid van de student is. 

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 29 september 2015 heeft het Hoofd Centrale Studentenadministratie 

(hierna: het Hoofd) het verzoek van appellant om inschrijving per 1 augustus 2015 aan de 
Technische Universiteit afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 24 februari 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen 
ingestelde bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant, 

bijgestaan door T. van Gelderen, juridisch adviseur, en verweerder vertegenwoordigd door mr. 
S.M. Odekerken, A. van der Ster en S. Böger, allen werkzaam bij de Technische Universiteit Delft, 

zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.32, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW), dient een ieder die gebruik wenst te kunnen maken van 
onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van 
initieel onderwijs aan een instelling, zich door het instellingsbestuur als student of extraneus te 
laten inschrijven. 
 Ingevolge het vierde lid geschiedt de inschrijving voor een opleiding voor het gehele 
studiejaar. Indien de inschrijving plaatsvindt in de loop van het studiejaar, geldt zij voor het 
resterende gedeelte van het studiejaar. 

 Ingevolge artikel 7.33, eerste lid, geschiedt de inschrijving overeenkomstig door het 
instellingsbestuur vast te stellen regels van procedurele aard. 
 Ingevolge artikel 7.37, tweede lid, wordt niet tot de inschrijving overgegaan dan nadat het 
bewijs is overgelegd dat het verschuldigde collegegeld is of wordt voldaan, het verschuldigde 
examengeld is voldaan dan wel, in geval van inschrijving aan de Open Universiteit, het 
verschuldigde cursusgeld is of wordt voldaan. 

 
 Volgens artikel 3 van Bijlage 1 bij het Studentenstatuut 2014-2015, inhoudende het 
Retributie- en Inschrijvingsbeleid, hebben studenten die een bacheloropleiding van de TU Delft 
hebben behaald en binnen dezelfde discipline een masteropleiding willen volgen, automatisch 
toegang tot deze masteropleiding. Zij kunnen zich na het met positief resultaat afronden van het 
laatste onderdeel van de bacheloropleiding inschrijven voor de aansluitende masteropleiding. 
 

2.2. Het Hoofd heeft het verzoek van appellant om inschrijving met terugwerkende kracht per 
1 augustus 2015 afgewezen. Het Hoofd heeft zich in dat verband op het standpunt gesteld dat 
appellant op 18 maart 2015 en op 30 juni 2015 voor twee masters een verzoek heeft gedaan voor 
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inschrijving per 1 september 2015. Die verzoeken zijn ingewilligd. Appellant heeft echter geen 

verzoek om inschrijving gedaan per 1 augustus 2015.  

 Verweerder heeft deze beslissing van het Hoofd gehandhaafd bij zijn beslissing van 
24 februari 2016. In dat verband heeft hij overwogen dat het beleid van de instelling de 
mogelijkheid biedt om lopende het studiejaar de studie direct voort te zetten in de masterfase. Met 
dat beleid heeft de instelling tussentijdse inschrijving toegestaan, aldus verweerder. Gelet op de 
mogelijkheid van tussentijdse inschrijving heeft de instelling studenten die zich in de bachelorfase 
bevonden, geïnformeerd over die mogelijkheid en over de gevolgen van de Wet studievoorschot die 

per 1 september 2015 in werking zou treden. De instelling heeft studenten geïnformeerd over de 
cohortgarantie die inhoudt dat studenten die vóór 1 september 2015 aan hun masteropleiding zijn 
begonnen en nog basisbeursrechten hebben voor de masterfase, die rechten behouden. In dat 
verband heeft de instelling studenten in de eindfase van de bachelor daarover informatie verstrekt. 
Daarnaast heeft verweerder vastgesteld dat appellant weliswaar tijdige verzoeken om inschrijving 
heeft gedaan, maar dat die verzoeken zagen op een inschrijving per 1 september 2015 en niet per 

1 augustus 2015. Dat appellant de bedoeling had zich in te schrijven per 1 augustus 2015 teneinde 
onder de in de Wet studievoorschot cohortgarantie te vallen, maakt dit niet anders, aldus 
verweerder. Appellant is volgens verweerder voldoende geïnformeerd over cohortgarantie door de 
instelling, maar ook door de rijksoverheid. Daar komt bij dat het merendeel van de studenten dat 
gebruik wilde maken van de cohortgarantie zich wel tijdig heeft ingeschreven, aldus verweerder. 

 
2.3. Appellant betoogt dat het op de weg van verweerder lag zich ervan te vergewissen dat zijn 

inschrijvingen voor de beide masteropleidingen onverkort bedoeld waren als een voortzetting dan 
wel behoud van zijn studiefinancieringsrechten, juist vanwege de wijziging in de wetgeving, de 
daarin opgenomen cohortgarantie en de mogelijkheid van tussentijdse inschrijving. Verweerder had 
navraag moeten doen, zodat nog tijdig een correctie had kunnen worden toegepast. Door dit na te 
laten, ondervindt hij ernstig financieel nadeel, aldus appellant. Volgens appellant heeft verweerder 
bovendien miskend dat de informatievoorziening over de cohortgarantie inaccuraat, niet-
consistent, onduidelijk en voor tweeërlei uitleg vatbaar was. Als gevolg van die tekortschietende 

informatie is appellant op het verkeerde been gezet. Hoewel hij zelf actief informatie heeft 
ingewonnen bij zijn studieadviseur over de inschrijving voor twee masters, is de eis van een 
inschrijving per 1 augustus 2015 nimmer aan hem kenbaar gemaakt. De beslissing om zijn verzoek 
om inschrijving per 1 augustus 2015 af te wijzen is bovendien onevenredig, aldus appellant.  
 
2.3.1. Vaststaat dat appellant twee verzoeken om inschrijving per 1 september 2015 heeft 

gedaan voor twee afzonderlijke masters. De inschrijvingen per 1 september 2015 hebben in de 
situatie van appellant tot gevolg dat hij geen gebruik kan maken van de in de Wet studievoorschot 

opgenomen cohortgarantie. Daarom heeft appellant verweerder verzocht om inschrijvingen met 
terugwerkende kracht per 1 augustus 2015. 
 In hetgeen appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen aanleiding de beslissing van 
verweerder van 24 februari 2016 te vernietigen.  
 

 Niet in geschil is dat verweerder meermaals informatie heeft verstrekt over de 
cohortgarantie, onder andere per e-mail en berichten via internet en social media. Onder de 
gedingstukken bevindt zich de aan de studenten verstrekte informatie. Onder meer uit de e-mail 
van 9 december 2014 volgt dat in het nieuwe leenstelsel een cohortgarantie is opgenomen, die 
inhoudt dat, wanneer een student al studiefinanciering ontvangt, hij uiterlijk in augustus 2015 een 
masterinschrijving moet hebben om nog in aanmerking te komen voor de oude regeling 
studiefinanciering. Daarnaast bevindt zich onder de stukken een bericht van de Directeur Onderwijs 

CiTG waarin het volgende is vermeld “om nog voor de oude regeling Studiefinanciering in 
aanmerking te komen, moet je het laatste onderdeel van je bachelor vóór 31 juli 2015 halen en 
uiterlijk per 1 augustus 2015 een masterinschrijving hebben.” Verweerder heeft ter adstructie van 
zijn standpunt dat de informatie toereikend is geweest, gewezen op het feit dat het merendeel van 
de studenten zich tijdig heeft ingeschreven. Naar het oordeel van het College is de aan appellant 
verstrekte informatie, gelet op het voorgaande en zoals verweerder terecht stelt, niet inadequaat 

te noemen. Uit deze informatie volgt immers expliciet dat appellant, om in aanmerking te komen 
voor de cohortregeling, een masterinschrijving per 1 augustus 2015 diende te hebben en niet een 
masterinschrijving per 1 september 2015. Voor zover het appellant naar aanleiding van deze 
informatie niet duidelijk was wat van hem werd verwacht, lag het op zijn weg nadere informatie 
over de inschrijfprocedure in te winnen bij de instelling. Ter zitting van het College heeft appellant 
in dit verband verklaard meermaals in contact te hebben gestaan met de studieadviseur, maar dat 
het nieuwe leenstelsel niet ter sprake is gekomen.  

 Anders dan appellant betoogt, lag het dan ook niet op de weg van verweerder navraag bij 
appellant te doen of hij met zijn verzoeken tot inschrijving per 1 september 2015 ook 
daadwerkelijk de bedoeling had zich met ingang van die datum in te schrijven. In zoverre heeft 
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verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat een juiste inschrijving de 

verantwoordelijkheid van de student is. 

 Het betoog faalt. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/060 

Rechter(s) : mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen  

Datum uitspraak : 3 augustus 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : belangenafweging 
inhoudelijke behandeling 
inschrijving 
machtiging 
onevenredig 

proceskostenvergoeding 
terugwerkende kracht 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : Niet-ontvankelijk 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Het College stelt vast dat het door appellante beoogde 

resultaat, te weten een inschrijving per 1 september 2015, is 
bereikt. Als gevolg van die vaststelling heeft appellante geen belang 
bij een inhoudelijke behandeling van het door haar ingestelde 
beroep. Met toepassing van het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
in verbinding met artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder b, van de 
Awb, zal het beroep gericht tegen de beslissing van 29 februari 2016 

dan ook niet-ontvankelijk worden verklaard.  
2.4. Nu het belang van appellante bij een inhoudelijke beoordeling 
van het door haar ingestelde beroep door toedoen van verweerder is 
komen te vervallen, ziet het College aanleiding verweerder op 
navolgende wijze in de proceskosten van appellante te veroordelen. 
Daarbij zal één punt worden toegekend voor het instellen van 

beroep bij het College.  
 
 
Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: de Awb) in de zaak tussen: 

 
[naam] appellante, 

 
en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 2 september 2015 heeft de directie van de dienst Administratie, 
Informatievoorziening en Control de inschrijving van appellante met terugwerkende kracht per 1 
september 2015 beëindigd. 
 
 Bij beslissing van 29 februari 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen 
ingestelde bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  

 
 Bij beslissing van 17 mei 2016 heeft verweerder voormelde beslissing van 29 februari 2016 
ingetrokken en appellante te kennen gegeven dat hij een inschrijving per 1 september 2015 voor 
het studiejaar 2015-2016 alsnog zal toestaan.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. In zijn beslissing van 29 februari 2016 heeft verweerder overwogen dat de belangen van 
appellante zijn gewogen, maar dat deze niet van doorslaggevende aard zijn. Daarbij heeft 
verweerder van belang geacht dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij tijdig een 
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machtiging tot betaling van het collegegeld heeft bevestigd. Daarnaast heeft verweerder 

overwogen dat de vertraging in tijd geen onevenredige nadelige gevolgen voor appellante met zich 

brengt. Hij heeft daarom de beslissing van 2 september 2015 gehandhaafd. 
 
2.2. Verweerder heeft vervolgens, in het licht van recente rechtspraak van het College, 
aanleiding gezien voormelde beslissing van 29 februari 2016 in te trekken bij de beslissing van 
17 mei 2016. Volgens deze laatste beslissing zal verweerder het appellante alsnog toestaan zich 
met terugwerkende kracht in te schrijven per 1 september 2015. 

 
2.3. Het College stelt vast dat het door appellante beoogde resultaat, te weten een inschrijving 
per 1 september 2015, is bereikt. Als gevolg van die vaststelling heeft appellante geen belang bij 
een inhoudelijke behandeling van het door haar ingestelde beroep. Met toepassing van het 
bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, in verbinding met artikel 8:54, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb, zal het 

beroep gericht tegen de beslissing van 29 februari 2016 dan ook niet-ontvankelijk worden 
verklaard.  
 
2.4. Nu het belang van appellante bij een inhoudelijke beoordeling van het door haar ingestelde 
beroep door toedoen van verweerder is komen te vervallen, ziet het College aanleiding verweerder 

op navolgende wijze in de proceskosten van appellante te veroordelen. Daarbij zal één punt 
worden toegekend voor het instellen van beroep bij het College.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 I. verklaart het beroep gericht tegen de beslissing van 29 februari 2016 met kennelijk 
  niet-ontvankelijk;  
 II. veroordeelt het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam tot vergoeding 
  van bij  appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen 
  proceskosten tot een bedrag van € 496,00 (zegge: vierhonderdzesennegentig 
  euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende  

  rechtsbijstand;  
 III. gelast dat college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam aan appellante het 

  door haar betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep ten  
  bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt.  
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Zaaknummer : CBHO 2016/062 

Rechter(s) : mrs. H. Troostwijk, van der Spoel en Daalder 

Datum uitspraak : 22 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : afstemming 
belastende verklaring 
deeltoets 
fraude 
handschrift 

handschriftonderzoek 
ongeldig verklaren 
ontkenning 
sanctie 
telefoonberichten 
uitgesloten 
uitwerkingen 

verklaring 
Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Het College is van oordeel dat voor de geconstateerde 

overeenkomsten in de foutieve antwoorden geen andere redelijke 
verklaring denkbaar is dan dat appellant en de medestudent hebben 
samengewerkt. Het College wijst er in dit verband op dat een aantal 
van de geconstateerde fouten, zoals die bij het antwoord op de 
vragen 1d en 2b, niet rekenkundig van aard is. Verder wijst het 
College erop dat zowel appellant als de medestudent bij vraag 2a – 
ieder op basis van andere uitwerkingen die hadden moeten leiden 

tot verschillende uitkomsten – de uitkomst 5,332 hebben 
opgegeven, terwijl het juiste antwoord 8,08 had moeten zijn. 
Het College is verder van oordeel dat de aanvankelijke ontkenning 
door de medestudent van zijn betrokkenheid bij de fraude, in 
aanmerking genomen dat hij er belang bij had zijn betrokkenheid 

daarbij te verhullen om zo een sanctie te voorkomen, niet maakt dat 
aan zijn latere, andersluidende verklaringen geen betekenis meer 

valt te hechten. Hierbij weegt het College mee dat appellant de 
betrouwbaarheid van de verklaringen van de medestudent eerder in 
de procedure mede heeft betwist door te stellen dat hij hem niet 
kent, terwijl uit door de medestudent overgelegde stukken blijkt dat 
hij contact met hem heeft onderhouden door middel van 
telefoonberichten. Verder weegt het College mee dat de 

verklaringen van de medestudent na zijn aanvankelijke ontkenning 
er blijk van geven dat de medestudent steeds meer openheid van 
zaken heeft gegeven en de kern van zijn verklaring consistent is. 
Anders dan appellant ter zitting heeft betoogd is de verklaring van 
de medestudent, dat hij vlak voor het tentamen door appellant is 
benaderd om hem te helpen, niet strijdig met zijn verklaring dat hij 
op de dag van het tentamen door appellant is benaderd om hem te 

helpen, dat hij nog naar huis is geweest voordat hij het tentamen 
aflegde en dat hij thuis heeft nagedacht of hij appellant wilde 

helpen. Dat de medestudent op 14 maart 2016, heeft verklaard dat 
de telefoonberichten tussen hem en appellant, die dateren van de 
dag van het tentamen en de dag ervoor, al gingen over de 
afstemming van de fraude, hetgeen door appellant wordt betwist, 
laat onverlet dat de medestudent is gebleven bij zijn verklaring dat 

fraude is gepleegd en ook hij daarbij betrokken was. 
Het College stelt verder vast dat het handschrift op het kladblaadje 
op bepaalde punten verschilt van het handschrift waarin appellant 
zijn opgaven heeft gemaakt. Verder stelt het College vast dat het 
handschrift op het kladblaadje op bepaalde punten gelijkenissen 
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vertoont met het handschrift waarin de medestudent zijn opgaven 

heeft uitgewerkt. Het College is van oordeel dat verweerder deze 

bevindingen, in navolging van de examencommissie, in het nadeel 
van appellant heeft mogen meewegen. Het door appellant 
overgelegde rapport van ‘Justitiana forensisch schriftexperts’ van 8 
februari 2016 leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat dit 
rapport geen betrekking heeft op het kladblaadje.  
Gelet op al het vorenstaande, in samenhang bezien, is het College 

van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft 
gesteld dat voldoende bewijs bestaat dat appellant fraude heeft 
gepleegd. De enkele omstandigheid dat de examencommissie de 
medestudent te kennen heeft gegeven dat indien hij de waarheid 
zou vertellen dat zou kunnen betekenen dat hij een minder zware 
straf zou kunnen krijgen, kan daaraan niet afdoen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 

het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 1 mei 2015 heeft de examencommissie Aviation Studies van de 
Hogeschool van Amsterdam de door appellant op 8 april 2015 gemaakte deeltoets voor het vak 
Integraalrekening (hierna: de deeltoets) ongeldig verklaard, een aantekening van fraude in zijn 

studentendossier geplaatst en hem gedurende de periode 1 mei 2015 tot en met 19 juli 2015 
uitgesloten van deelname aan alle tentamens.  
 
 Bij beslissing van 24 maart 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juli 2016, waar appellant, bijgestaan 
door mr. M. Goedhart, advocaat te Amsterdam, is verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Verweerder heeft aan de bestreden beslissing, waarbij het besluit van 1 mei 2015 is 
gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat voldoende bewijs bestaat dat appellant fraude heeft 
gepleegd bij het maken van de deeltoets. Volgens verweerder is voldoende komen vast te staan 
dat appellant als bijlage bij de door hem gemaakte opgaven een kladblaadje met uitwerkingen 
heeft gevoegd (hierna: het kladblaadje) dat afkomstig is van zijn medestudent de heer Roosendaal 

(hierna: de medestudent). Verweerder verwijst hiertoe naar het handschrift op het kladblaadje, de 
overeenkomsten in de foutieve antwoorden en uitwerkingen van appellant en de medestudent, en 
de belastende verklaringen van de medestudent. 
 
2.2. Appellant betoogt dat aan de geconstateerde overeenkomsten in de foutieve antwoorden 
geen betekenis toekomt, omdat niet is onderzocht in hoeverre andere deelnemers aan de toets 

dezelfde fouten hebben gemaakt. Verder komt aan de belastende verklaringen van de medestudent 
geen waarde toe, aangezien de medestudent zijn eigen betrokkenheid bij de fraude in eerste 
instantie heeft ontkend, zijn verklaringen ook anderszins niet consistent zijn en hij onder druk is 
gezet door de examencommissie die hem een lagere straf in het vooruitzicht heeft gesteld als hij 
zou zeggen dat hij appellant heeft geholpen. Appellant betoogt verder dat ten onrechte geen 
handschriftonderzoek is verricht. 
 

2.3.  Het College is van oordeel dat voor de geconstateerde overeenkomsten in de foutieve 
antwoorden geen andere redelijke verklaring denkbaar is dan dat appellant en de medestudent 
hebben samengewerkt. Het College wijst er in dit verband op dat een aantal van de geconstateerde 
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fouten, zoals die bij het antwoord op de vragen 1d en 2b, niet rekenkundig van aard is. Verder 

wijst het College erop dat zowel appellant als de medestudent bij vraag 2a – ieder op basis van 

andere uitwerkingen die hadden moeten leiden tot verschillende uitkomsten – de uitkomst 5,332 
hebben opgegeven, terwijl het juiste antwoord 8,08 had moeten zijn. 
 Het College is verder van oordeel dat de aanvankelijke ontkenning door de medestudent 
van zijn betrokkenheid bij de fraude, in aanmerking genomen dat hij er belang bij had zijn 
betrokkenheid daarbij te verhullen om zo een sanctie te voorkomen, niet maakt dat aan zijn latere, 
andersluidende verklaringen geen betekenis meer valt te hechten. Hierbij weegt het College mee 

dat appellant de betrouwbaarheid van de verklaringen van de medestudent eerder in de procedure 
mede heeft betwist door te stellen dat hij hem niet kent, terwijl uit door de medestudent 
overgelegde stukken blijkt dat hij contact met hem heeft onderhouden door middel van 
telefoonberichten. Verder weegt het College mee dat de verklaringen van de medestudent na zijn 
aanvankelijke ontkenning er blijk van geven dat de medestudent steeds meer openheid van zaken 
heeft gegeven en de kern van zijn verklaring consistent is. Anders dan appellant ter zitting heeft 

betoogd is de verklaring van de medestudent, dat hij vlak voor het tentamen door appellant is 
benaderd om hem te helpen, niet strijdig met zijn verklaring dat hij op de dag van het tentamen 
door appellant is benaderd om hem te helpen, dat hij nog naar huis is geweest voordat hij het 
tentamen aflegde en dat hij thuis heeft nagedacht of hij appellant wilde helpen. Dat de 
medestudent op 14 maart 2016, heeft verklaard dat de telefoonberichten tussen hem en appellant, 

die dateren van de dag van het tentamen en de dag ervoor, al gingen over de afstemming van de 
fraude, hetgeen door appellant wordt betwist, laat onverlet dat de medestudent is gebleven bij zijn 

verklaring dat fraude is gepleegd en ook hij daarbij betrokken was. 
 Het College stelt verder vast dat het handschrift op het kladblaadje op bepaalde punten 
verschilt van het handschrift waarin appellant zijn opgaven heeft gemaakt. Verder stelt het College 
vast dat het handschrift op het kladblaadje op bepaalde punten gelijkenissen vertoont met het 
handschrift waarin de medestudent zijn opgaven heeft uitgewerkt. Het College is van oordeel dat 
verweerder deze bevindingen, in navolging van de examencommissie, in het nadeel van appellant 
heeft mogen meewegen. Het door appellant overgelegde rapport van ‘Justitiana forensisch 

schriftexperts’ van 8 februari 2016 leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat dit rapport geen 
betrekking heeft op het kladblaadje.  
 Gelet op al het vorenstaande, in samenhang bezien, is het College van oordeel dat 
verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat voldoende bewijs bestaat dat appellant 
fraude heeft gepleegd. De enkele omstandigheid dat de examencommissie de medestudent te 
kennen heeft gegeven dat indien hij de waarheid zou vertellen dat zou kunnen betekenen dat hij 

een minder zware straf zou kunnen krijgen, kan daaraan niet afdoen. 
 

2.4. De beslissing van verweerder kan de rechterlijke toetsing doorstaan. Het beroep is 
ongegrond.  
 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/063 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 14 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : bacheloressay 
beoordeling2 
Blackboard 
cijfer 
conceptversie 

deadline 
dwangsom 
in gebreke gesteld 
ingebrekestelling 
onredelijk laat 
SIS 

Artikelen : Awb: artikel 4:17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.3 Daargelaten of aan het einde van het eerste semester van het 
studiejaar 2013-2014 een beslissing had moeten volgen van de heer 
[Naam 1] in de vorm van een beoordeling of de constatering dat het 

bacheloressay nog niet beoordelingsklaar was, is het College van 
oordeel dat appellant de heer [Naam 1] onredelijk laat in gebreke 
heeft gesteld. Appellant heeft zijn ingebrekestelling op 28 mei 2015 
ingediend, terwijl hij vlak voor 14 januari 2014 het bacheloressay op 
Blackboard heeft geplaatst. Het tijdsverloop van 14 januari 2014 tot 
het moment waarop appellant de heer [Naam 1] in gebreke heeft 
gesteld is ruim een jaar. Dit is aanzienlijk langer dan het onder 

2.2.2 genoemde tijdsverloop van ‘hooguit enkele weken’. Het lag op 
de weg van appellant om de heer [Naam 1] al eerder in gebreke te 
stellen. Van een gegronde reden voor de late indiening van de 
ingebrekestelling is niet gebleken. In dit verband is van belang dat 
appellant in het tweede semester van het studiejaar 2013-2014 

nogmaals het vak bacheloressay heeft gevolgd en dat met een 
voldoende heeft afgerond. Niet valt in te zien waarom hij wel met 

het vak is verder gegaan en de heer [Naam 1] niet op dat moment 
al in gebreke heeft gesteld. Ook heeft hij tegen de beoordeling van 
zijn in het tweede semester van het studiejaar 2013-2014 afgeronde 
bacheloressay administratief beroep bij verweerder en vervolgens 
beroep bij het College ingediend. Appellant heeft niet aannemelijk 
gemaakt dat hij gedurende die procedure niet in staat was de heer 

[Naam 1] in gebreke te stellen. Daarbij wordt in aanmerking 
genomen dat appellant blijkens de stukken en het verhandelde ter 
zitting juridisch advies heeft ingewonnen met betrekking tot het 
administratief beroep tegen de beoordeling van zijn bacheloressay 
met een 6,0. Appellant had zich door zijn juridisch adviseur op de 
hoogte kunnen laten stellen van de mogelijkheid van 
ingebrekestelling bij het, al dan niet terecht, uitblijven van een 

besluit. Verweerder is dan ook, zij het op andere gronden, terecht 
tot de conclusie gekomen dat de heer [Naam 1] niet hoefde in te 

gaan op de ingebrekestelling en dat aan appellant geen dwangsom 
verschuldigd is. 
 Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 

 

1. Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 11 september 2015 heeft de heer [Naam 1] aan appellant medegedeeld 
dat geen cijfer wordt toegekend aan het door hem aan het einde van het eerste semester van het 
studiejaar 2013-2014 op Blackboard geplaatste versie van zijn bacheloressay. 
 

  Bij beslissing van 22 februari 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 5 april 2016, 
beroep ingesteld. Appellant heeft nadere stukken ingediend. 
 

 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016 waar appellant en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. N. van den Brink, zijn verschenen. Voorts is verschenen 
prof. dr. C.M. Cappon, voorzitter van de examencommissie. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Appellant heeft in het eerste semester van het studiejaar 2013-2014 het vak bacheloressay 
gevolgd. Hij stelt dat hij met zijn begeleider, de heer [Naam 1], had afgesproken dat hij zijn 
bacheloressay na de deadline van 14 januari 2014 nog mocht inleveren. Vlak voor de deadline 
heeft hij wel een conceptversie van zijn bacheloressay op Blackboard geplaatst. De tweede 

beoordelaar heeft die versie beoordeeld en dat onvoldoende bevonden. Dit is echter niet in SIS 
geregistreerd en er is geen verdere beoordeling gekomen. Vervolgens heeft appellant zich in het 
tweede semester van het studiejaar 2013-2014 opnieuw ingeschreven en het vak bacheloressay bij 
een andere begeleider afgerond. Daarvoor heeft hij op 2 juli 2014 een 6,0 gekregen. Appellant 
heeft daarna bij brief van 28 mei 2015 de examencommissie verzocht alsnog een beslissing te 
nemen op de door hem vlak voor 14 januari 2014 op Blackboard geplaatste versie van zijn 

bacheloressay. Daarbij heeft hij de examencommissie tegelijkertijd in gebreke gesteld, omdat ten 
onrechte niet eerder een beslissing was genomen naar aanleiding van de plaatsing van die versie 

op Blackboard. De examencommissie heeft de brief van 28 mei 2015 doorgestuurd naar de heer 
[Naam 1]. Die heeft appellant bij brief van 11 september 2015 medegedeeld dat geen cijfer wordt 
toegekend aan het bacheloressay dat appellant vlak voor 14 januari 2014 op Blackboard heeft 
geplaatst. 
2.2 Appellant betoogt dat verweerder heeft miskend dat een beslissing had moeten volgen op 

de door hem voor 14 januari 2014 op Blackboard geplaatste versie van zijn bacheloressay. Volgens 
appellant is hem de mogelijkheid ontnomen een rechtsmiddel aan te wenden, doordat destijds 
geen beoordeling is gegeven dan wel in een beslissing is medegedeeld dat zijn op Blackboard 
geplaatste bacheloressay nog niet beoordelingsklaar was. Voorts stelt hij dat verweerder niet heeft 
onderkend dat aan hem een dwangsom is verschuldigd wegens het niet tijdig beslissen door de 
heer [Naam 1] na de plaatsing van zijn bacheloressay op Blackboard voor de deadline van 14 
januari 2014. 

2.2.1  Ingevolge artikel 4:17, eerste lid, eerste volzin, van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) verbeurt het bestuursorgaan, indien een beschikking op aanvraag niet tijdig wordt 
gegeven, aan de aanvrager een dwangsom voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten 
hoogste 42 dagen. 
  Ingevolge het derde lid is de eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, de dag 
waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de 

beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke 
ingebrekestelling heeft ontvangen. 
 Ingevolge het zesde lid, onder a, is geen dwangsom verschuldigd indien het bestuurs-
orgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld. 
2.2.2 In de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 4:17 van de Awb (Kamerstukken II 
2004-2005, 29 934, nr. 6, blz. 5 en 13) is het volgende vermeld: 
“De eerste uitzondering op de dwangsomregeling is dat geen dwangsom verschuldigd is als het 

bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld. In de term «onredelijk» zit weliswaar ruimte 
voor interpretatie, maar men mag toch aannemen dat, omdat de burger daar doorgaans belang bij 
heeft, zo snel mogelijk nadat de beslistermijn is verlopen, wellicht hooguit enkele weken, het 
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bestuursorgaan in gebreke zal stellen. (…) Wat onredelijk laat is, kan niet in zijn algemeenheid 

worden bepaald. Daarvoor is niet zonder meer doorslaggevend wanneer de oorspronkelijke 

aanvraag of het bezwaar is ingediend. Wel is van belang of en hoe er nadien van gedachten is 
gewisseld tussen aanvrager en bestuursorgaan (Zie bijvoorbeeld CRvB 26 februari 2004, LJN 
AO4639, en ABRvS 20 februari 2002, JB 2002/113).” 
2.2.3 Daargelaten of aan het einde van het eerste semester van het studiejaar 2013-2014 een 
beslissing had moeten volgen van de heer [Naam 1] in de vorm van een beoordeling of de 
constatering dat het bacheloressay nog niet beoordelingsklaar was, is het College van oordeel dat 

appellant de heer [Naam 1] onredelijk laat in gebreke heeft gesteld. Appellant heeft zijn 
ingebrekestelling op 28 mei 2015 ingediend, terwijl hij vlak voor 14 januari 2014 het bacheloressay 
op Blackboard heeft geplaatst. Het tijdsverloop van 14 januari 2014 tot het moment waarop 
appellant de heer [Naam 1] in gebreke heeft gesteld is ruim een jaar. Dit is aanzienlijk langer dan 
het onder 2.2.2 genoemde tijdsverloop van ‘hooguit enkele weken’. Het lag op de weg van 
appellant om de heer [Naam 1] al eerder in gebreke te stellen. Van een gegronde reden voor de 

late indiening van de ingebrekestelling is niet gebleken. In dit verband is van belang dat appellant 
in het tweede semester van het studiejaar 2013-2014 nogmaals het vak bacheloressay heeft 
gevolgd en dat met een voldoende heeft afgerond. Niet valt in te zien waarom hij wel met het vak 
is verder gegaan en de heer [Naam 1] niet op dat moment al in gebreke heeft gesteld. Ook heeft 
hij tegen de beoordeling van zijn in het tweede semester van het studiejaar 2013-2014 afgeronde 

bacheloressay administratief beroep bij verweerder en vervolgens beroep bij het College ingediend. 
Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij gedurende die procedure niet in staat was de 

heer [Naam 1] in gebreke te stellen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat appellant blijkens 
de stukken en het verhandelde ter zitting juridisch advies heeft ingewonnen met betrekking tot het 
administratief beroep tegen de beoordeling van zijn bacheloressay met een 6,0. Appellant had zich 
door zijn juridisch adviseur op de hoogte kunnen laten stellen van de mogelijkheid van 
ingebrekestelling bij het, al dan niet terecht, uitblijven van een besluit. Verweerder is dan ook, zij 
het op andere gronden, terecht tot de conclusie gekomen dat de heer [Naam 1] niet hoefde in te 
gaan op de ingebrekestelling en dat aan appellant geen dwangsom verschuldigd is. 

  Het betoog faalt. 
 
2.3 Het beroep is ongegrond. 
 
2.4 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/064 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 18 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : curriculum 
geldigheidsduur 
ondeugdelijke motivering 
proceskosten 
proceskostenveroordeling 

studieresultaten 
verlenging van de geldigheidsduur 
verouderd 

Artikelen : Awb: artikel 7:11  
Awb: artikel 7:28  

Uitspraak : (deels) gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 Anders dan appellante veronderstelt, heeft het CBE een 
inhoudelijke beslissing op haar beroep genomen. Het CBE heeft dit 
immers gegrond verklaard en de beslissing van de 
examencommissie van 3 november 2015, welke beslissing hangende 
de beroepsprocedure bij het CBE is aangepast, ondeugdelijk 
gemotiveerd geacht en vernietigd, en de zaak naar de 
examencommissie teruggewezen. In hetgeen appellante heeft 

aangevoerd, bestaat derhalve geen grond voor het oordeel dat de 
beslissing van het CBE in strijd is met de wet.  
Het betoog faalt. 
[…] 
2.5.1 Appellante betoogt terecht dat het CBE heeft nagelaten de 
examencommissie ingevolge artikel 7:28 van de Awb te veroordelen 

tot vergoeding van bij haar in verband met de behandeling van het 
beroep bij het CBE opgekomen proceskosten. Het College zal dit 
alsnog doen. Daarbij worden de proceskosten vastgesteld op een 
bedrag van € 496,00. Dit bedrag dient geheel te worden 
toegerekend aan door een derde beroepsmatig verleende 

rechtsbijstand.  Het betoog slaagt. 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland (hierna: het CBE), 

verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 3 november 2015 heeft de examencommissie van de opleiding Media & 
Entertainment, domein Creative Business (hierna: de examencommissie), het verzoek van 

appellante om verlenging van de geldigheidsduur van door haar behaalde studieresultaten (hierna: 
het verzoek) afgewezen.   

 
 Bij beslissing van 7 maart 2016 heeft het CBE het daartegen door appellante ingestelde 
beroep gegrond verklaard, voormelde beslissing van 3 november 2015 vernietigd, en de zaak naar 
de examencommissie teruggewezen teneinde opnieuw een beslissing op het verzoek te nemen met 
inachtneming van de beslissing.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2016, waar appellante, bijgestaan 

door mr. N. Wohlgemuth Kitslaar, advocaat te Naarden, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. C.W. Elbers, werkzaam bij de Hogeschool Inholland, zijn verschenen. Voorts was aanwezig 
R. van Mourik, voorzitter van de examencommissie.  
 
2.   Overwegingen 
 

2.1 Het verzoek van appellante zag op de verlenging van de geldigheidsduur van door haar 
behaalde studieresultaten van de opleiding Media & Entertainment Management. Bij de in 
administratief beroep bestreden beslissing van 3 november 2015 heeft de examencommissie dit 
verzoek afgewezen. Hangende het beroep bij het College heeft de examencommissie bij besluit van 
19 mei 2016 alsnog de geldigheidsduur van een aantal door appellante behaalde studieresultaten 
verlengd tot 1 september 2016 dan wel 1 februari 2017. Voor de overige studieresultaten achtte de 

examencommissie een verlenging niet verantwoord, omdat het curriculum van deze modules 
zodanig is verouderd dat de behaalde studieresultaten niet meer voldoen aan de geldende criteria 
van het huidige curriculum. 
 
2.2  Bij beslissing van 7 maart 2016 heeft het CBE overwogen dat de beslissing van de 

examencommissie om de geldigheidsduur van een aantal studieresultaten niet te verlengen, 
ondeugdelijk is gemotiveerd, omdat zij niet per vak heeft aangegeven waarom de inhoud van het 

behaalde vak verouderd is en niet meer past bij de huidige arbeidsmarkt. Derhalve heeft het CBE 
de zaak naar de examencommissie teruggewezen, teneinde op dit punt opnieuw te beslissen met 
inachtneming van zijn beslissing.  
 
2.3 In navolging van de beslissing van het CBE van 7 maart 2016, heeft de examencommissie 
op 19 mei 2016 een nieuwe beslissing genomen. Het College overweegt dat dit besluit niet bij de 
beoordeling van het beroep kan worden betrokken, nu thans een beslissing van het CBE voorligt en 

de beslissing van 19 mei 2016 niet door het CBE maar door een ander orgaan van de hogeschool is 
genomen.  
 
2.4 Appellante betoogt dat uit de beslissing van het CBE van 7 maart 2016 niet kan worden 
opgemaakt wat het resterende studiejaar van haar wordt verwacht wat betreft het behalen van 
studieresultaten, nu het CBE ten onrechte geen inhoudelijke beslissing op haar beroep bij het CBE 

heeft genomen. Dit is in strijd met de wet, onder meer met artikel 7:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: de Awb).  

 
2.4.1 Anders dan appellante veronderstelt, heeft het CBE een inhoudelijke beslissing op haar 
beroep genomen. Het CBE heeft dit immers gegrond verklaard en de beslissing van de 
examencommissie van 3 november 2015, welke beslissing hangende de beroepsprocedure bij het 
CBE is aangepast, ondeugdelijk gemotiveerd geacht en vernietigd, en de zaak naar de 

examencommissie teruggewezen. In hetgeen appellante heeft aangevoerd, bestaat derhalve geen 
grond voor het oordeel dat de beslissing van het CBE in strijd is met de wet.  
 Het betoog faalt.  
 
2.5 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte geen proceskostenveroordeling heeft 
uitgesproken, terwijl zij hier wel om heeft verzocht in haar aanvullende beroepschrift van 13 
februari 2016.  

 
2.5.1 Appellante betoogt terecht dat het CBE heeft nagelaten de examencommissie ingevolge 
artikel 7:28 van de Awb te veroordelen tot vergoeding van bij haar in verband met de behandeling 
van het beroep bij het CBE opgekomen proceskosten. Het College zal dit alsnog doen. Daarbij 
worden de proceskosten vastgesteld op een bedrag van € 496,00. Dit bedrag dient geheel te 
worden toegerekend aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.    

 Het betoog slaagt. 
  
2.6 Het beroep is gegrond. De beslissing van het CBE van 7 maart 2016 dient te worden 
vernietigd, voor zover het CBE daarbij heeft nagelaten de examencommissie te veroordelen in de 
kosten die appellante in verband met de behandeling van het beroep bij het CBE heeft moeten 
maken.  
 

2.7 Het CBE dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.  
 
3.  Beslissing 
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 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep tegen de beslissing van het college van beroep voor de  
  examens van de Hogeschool Inholland van 7 maart 2016 gegrond voor zover  
  daarbij is nagelaten de examencommissie van de opleiding Media & Entertainment, 

  domein Creative Business, van de Hogeschool Inholland te veroordelen in de kosten 
  die appellante  in verband met de behandeling van het beroep bij het college van 
  beroep van de examens van de Hogeschool Inholland heeft moeten maken; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool Inholland van 7 maart 2016 in zoverre;  
 III. verklaart het beroep voor het overige ongegrond;  

 IV. veroordeelt de examencommissie van de opleiding Media & Entertainment, domein 
  Creative Business, van de Hogeschool Inholland tot vergoeding van bij appellante  
  in verband met de behandeling van het beroep bij het college van beroep van de 
  examens van de Hogeschool Inholland opgekomen proceskosten tot een bedrag van 
  € 496,00 (zegge: vierhonderdzesennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door 

  een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 V. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 

  tot vergoeding van bij appellante in verband met de behandeling van het beroep bij 
  het College opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VI. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland 
  het door appellante  betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) 
  aan haar vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/065 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Drop  

Datum uitspraak : 18 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Leiden 

Trefwoorden : belangenafweging 
beoordelen 
bindend negatief studieadvies 
collegekaart 
herkansingstoets 

identiteit 
inschrijving voor toetsen 
legitimatiebewijs 
melding 
onregelmatigheid 
risico 
schriftelijke verklaring 

studievertraging 
uitzonderlijke omstandigheden 
voorkoming van fraude 
zorgkaart ziekteverzekering 

Artikelen : OER HBO-Rechten van de Hogeschool Leiden: art. 5.10 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2 Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs moet 
gelet op het bepaalde in art. 5.10, tweede lid, van de OER juncto 
punt 3 van bijlage E bij de OER naar het oordeel van het College 
worden aangemerkt als een onregelmatigheid op grond waarvan de 
examencommissie ingevolge art. 5.10, vijfde lid, van de OER kan 

beslissen het door de student gemaakte werk niet te beoordelen.  
Ter zitting van het College heeft het CBE het standpunt gehandhaafd 
dat deze regel niet onredelijk is, evenmin als de toepassing daarvan 
in dit geval. Het heeft daarbij het volgende toegelicht met 
betrekking tot het doel en de strekking van deze regel. Voor veel 

toetsen van de hogeschool, waaronder de onderhavige, behoeven 
studenten zich niet vooraf in te schrijven voor deelname. De 

studenten kunnen zonder controle plaats nemen in de tentamenzaal 
en de inschrijving geschiedt ter plaatse door het inleveren van de 
gemaakte toets en het tekenen voor de inlevering. Tijdens het 
tentamen dienen de studenten een geldige collegekaart en een 
geldig legitimatiebewijs op tafel te leggen, zodat kan worden 
vastgesteld dat degene die de toets maakt en inlevert ook degene is 

wiens naam op de toets staat vermeld en dat de persoon als student 
staat ingeschreven. Een collegekaart of zorgkaart kan niet dienen 
ter vaststelling van de identiteit van een student, omdat deze 
minder betrouwbaar is dan een legitimatiebewijs. De hogeschool 
wijst daarbij op de vele mogelijkheden van fraude door bijvoorbeeld 
het printen en kopiëren van documenten, waarvan ook in de praktijk 
is gebleken. Het is daarnaast voor de hogeschool niet uitvoerbaar de 

identiteit van personen op andere wijze vast te stellen. Aan toetsen 
van eerste-jaarsvakken zoals het onderhavige nemen over het 

algemeen tussen de 250 tot 300 studenten deel. De vakdocent is 
niet altijd aanwezig. De surveillanten zijn dikwijls gepensioneerde 
docenten die worden opgeroepen via een uitzendbureau en kennen 
de studenten niet persoonlijk. De surveillanten moeten er in de 
eerste plaats op toezien dat er rust in de zaal heerst en de 

procedure ordelijk verloopt, zodat de studenten zich kunnen 
concentreren op het maken van de toets. Om discussie en onrust in 
de zaal te voorkomen, sturen surveillanten studenten die geen 
geldig legitimatiebewijs kunnen tonen niet weg, maar laten zij deze 
de toets maken. Nadien maakt de surveillant hiervan melding bij de 
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examencommissie, die de student vervolgens oproept en hoort en 

daarna beslist of de gemaakte toets wordt beoordeeld. Alleen als 

uitzonderlijke omstandigheden aan de orde zijn, wordt een toets 
beoordeeld. Daarbij kan gedacht worden aan de situatie dat het 
legitimatiebewijs van een student is gestolen en deze kan aantonen 
daarvan aangifte bij de politie te hebben heeft gedaan, aldus het 
CBE.   
Het College acht de regel dat tijdens een toets naast een geldige 

collegekaart ook een geldig legitimatiebewijs moet worden getoond, 
gelet op de door het CBE hiervoor weergegeven toelichting, waaruit 
naar voren komt dat deze is ingegeven door de in de praktijk 
gebleken mogelijkheden van fraude, niet onredelijk. Ook acht het 
College niet het onredelijk dat de hogeschool, indien hieraan niet is 
voldaan, in beginsel niet tot beoordeling van een gemaakte toets 

overgaat, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Dat 
studenten die niet beschikken over voldoende legitimatie nog wel in 
de gelegenheid worden gesteld het tentamen geheel af te maken, 
hangt samen met de omstandigheid dat inschrijving vooraf niet is 
vereist en de wens tijdens het tentamen rust te handhaven. 

In dit geval heeft de examencommissie zich naar het oordeel van 
het College ook in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat 

zich geen uitzonderlijke omstandigheden voordoen die desondanks 
nopen tot een beoordeling van de gemaakte toets. Appellante heeft 
gesteld dat zij geen geldig legitimatiebewijs kon tonen, omdat zij dit 
was vergeten. Die omstandigheid komt voor haar risico. Verder 
neemt het College in aanmerking dat appellante ten tijde van het 
nemen van de beslissing door het CBE, door het niet beoordelen van 
de toets, niet het risico liep dat haar een bindend negatief 

studieadvies zou worden gegeven, mits zij haar overige tentamens 
met voldoende resultaat zou afronden. Ter zitting van het College is 
overigens gebleken dat het laatste is gebeurd.  
Derhalve heeft het CBE terecht geoordeeld dat de examencommissie 
haar beslissing in redelijkheid heeft kunnen nemen. Het betoog 
faalt.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Leiden (hierna: het CBE), verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 16 december 2015 heeft de examencommissie afdeling Recht (hierna: de 
examencommissie) appellante medegedeeld dat de door haar afgelegde toets voor het vak 
Staatsrecht (RE111) niet wordt beoordeeld.  

 
 Bij beslissing van 1 maart 2016 heeft het CBE het daartegen door appellante ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. D. Hoff, advocaat te Den Haag, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. F.E. Mulder, 
voorzitter, zijn verschenen. Tevens was namens de examencommissie mr. T.B. den Boer aanwezig. 
 
2.   Overwegingen 

 
2.1 Op 8 december 2015 heeft een persoon op naam van appellante deelgenomen aan de 
herkansingstoets voor het vak Staatsrecht (RE111) van de bacheloropleiding Recht. Deze persoon 
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had een geldige collegekaart en een zorgkaart ziekteverzekering van appellante bij zich, maar geen 

geldig legitimatiebewijs. Daarvan heeft de aanwezige surveillant na afloop van de toets melding 

gedaan bij de examencommissie. De examencommissie heeft appellante bij e-mail van 
9 december 2015 uitgenodigd hieromtrent te worden gehoord. Daarop heeft op 14 december 2015 
een hoorzitting plaatsgevonden, waarbij twee leden van de examencommissie en appellante 
aanwezig waren. Tijdens die hoorzitting heeft appellante gesteld dat zij de persoon is die de toets 
heeft gemaakt en dat zij was vergeten een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.  
 

2.2 Bij beslissing van 16 december 2015 heeft de examencommissie appellante medegedeeld 
dat de op haar naam gemaakte toets niet zal worden beoordeeld. Daartoe is het volgende 
overwogen. Het is de verantwoordelijkheid van een student om een geldige collegekaart en een 
geldig legitimatiebewijs naar een toets mee te nemen. Nu de persoon die de toets op naam van 
appellante heeft gemaakt, geen geldig legitimatiebewijs bij zich had, is sprake van een 
onregelmatigheid als bedoeld in artikel 5.10, tweede lid, van de Onderwijs- en examenregeling 

2015-2016 van de Bacheloropleiding HBO-Rechten van de Hogeschool Leiden (hierna: de OER). 
Aan de beslissing is een belangenafweging ten grondslag gelegd, waarbij het belang van de 
hogeschool bij handhaving van voormelde regel van de OER, welke regel dient ter voorkoming van 
fraude, zwaarder weegt dan het belang van appellante bij beoordeling van de toets. Daarbij is in 
aanmerking genomen dat appellante door het niet beoordelen van de toets niet komt te verkeren 

in de situatie dat haar een bindend negatief studieadvies zal worden gegeven, indien zij de andere 
tentamens voldoende maakt.  

 Het CBE heeft geoordeeld dat de examencommissie haar beslissing in redelijkheid heeft 
kunnen nemen.  
 
2.3 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte tot zijn oordeel is gekomen. Zij voert daartoe 
het volgende aan. Zij was degene die de toets heeft gemaakt. Dit kon worden opgemaakt uit de 
geldige collegekaart die zij bij zich had. Deze is voorzien van een duidelijke foto en gegevens. In 
beroep bij het CBE heeft zij bovendien nog een schriftelijke verklaring van een medestudent van 

5 februari 2016 overgelegd, waarin staat dat de medestudent bevestigt dat zij de toets op de 
desbetreffende dag heeft gemaakt. Er is geen concrete aanwijzing voor of vermoeden van fraude. 
Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs kan verder niet worden aangemerkt als een 
onregelmatigheid als bedoeld in artikel 5.10, tweede lid, van de OER. Daarnaast is het belang dat 
de regel beoogt te beschermen niet geschonden, nu zij immers heeft kunnen aantonen dat zij 
degene was die de toets heeft gemaakt. Ook is onvoldoende rekening gehouden met haar 

belangen. Het niet beoordelen van de toets is voor haar een zware maatregel. Zij heeft voor niets 
vele dagen gestudeerd en heeft tevergeefs haar uiterste best gedaan bij het maken van de toets. 

Uit de gepubliceerde modelbeantwoording heeft zij opgemaakt dat zij de toets zou hebben behaald. 
Door de beslissing loopt zij studievertraging op. Zij moet de toets nu inplannen in haar drukke 
studieschema in het volgende studiejaar, aldus appellante. 
 
2.3.1 Ingevolge artikel 5.10, tweede lid, van de OER houdt een onregelmatigheid in dat een 

student zich niet houdt aan de in bijlage E van de OER genoemde regels voor een goede gang van 
zaken bij toetsen en tentamens. 
 Ingevolge het vijfde lid kan de examencommissie in geval van een onregelmatigheid 
beslissen dat aan het door de student gemaakte werk geen beoordeling wordt toegekend. 
 Ingevolge punt 3 van bijlage E bij de OER dient een student tijdens zijn toets een geldige 
collegekaart en een geldig legitimatiebewijs te tonen. 
  

2.3.2 Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs moet gelet op het bepaalde in art. 
5.10, tweede lid, van de OER juncto punt 3 van bijlage E bij de OER naar het oordeel van het 
College worden aangemerkt als een onregelmatigheid op grond waarvan de examencommissie 
ingevolge art. 5.10, vijfde lid, van de OER kan beslissen het door de student gemaakte werk niet te 
beoordelen.  
 Ter zitting van het College heeft het CBE het standpunt gehandhaafd dat deze regel niet 

onredelijk is, evenmin als de toepassing daarvan in dit geval. Het heeft daarbij het volgende 
toegelicht met betrekking tot het doel en de strekking van deze regel. Voor veel toetsen van de 
hogeschool, waaronder de onderhavige, behoeven studenten zich niet vooraf in te schrijven voor 
deelname. De studenten kunnen zonder controle plaats nemen in de tentamenzaal en de 
inschrijving geschiedt ter plaatse door het inleveren van de gemaakte toets en het tekenen voor de 
inlevering. Tijdens het tentamen dienen de studenten een geldige collegekaart en een geldig 
legitimatiebewijs op tafel te leggen, zodat kan worden vastgesteld dat degene die de toets maakt 

en inlevert ook degene is wiens naam op de toets staat vermeld en dat de persoon als student 
staat ingeschreven. Een collegekaart of zorgkaart kan niet dienen ter vaststelling van de identiteit 
van een student, omdat deze minder betrouwbaar is dan een legitimatiebewijs. De hogeschool 
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wijst daarbij op de vele mogelijkheden van fraude door bijvoorbeeld het printen en kopiëren van 

documenten, waarvan ook in de praktijk is gebleken. Het is daarnaast voor de hogeschool niet 

uitvoerbaar de identiteit van personen op andere wijze vast te stellen. Aan toetsen van eerste 
jaarsvakken zoals het onderhavige nemen over het algemeen tussen de 250 tot 300 studenten 
deel. De vakdocent is niet altijd aanwezig. De surveillanten zijn dikwijls gepensioneerde docenten 
die worden opgeroepen via een uitzendbureau en kennen de studenten niet persoonlijk. De 
surveillanten moeten er in de eerste plaats op toezien dat er rust in de zaal heerst en de procedure 
ordelijk verloopt, zodat de studenten zich kunnen concentreren op het maken van de toets. Om 

discussie en onrust in de zaal te voorkomen, sturen surveillanten studenten die geen geldig 
legitimatiebewijs kunnen tonen niet weg, maar laten zij deze de toets maken. Nadien maakt de 
surveillant hiervan melding bij de examencommissie, die de student vervolgens oproept en hoort 
en daarna beslist of de gemaakte toets wordt beoordeeld. Alleen als uitzonderlijke omstandigheden 
aan de orde zijn, wordt een toets beoordeeld. Daarbij kan gedacht worden aan de situatie dat het 
legitimatiebewijs van een student is gestolen en deze kan aantonen daarvan aangifte bij de politie 

te hebben heeft gedaan, aldus het CBE.   
 Het College acht de regel dat tijdens een toets naast een geldige collegekaart ook een 
geldig legitimatiebewijs moet worden getoond, gelet op de door het CBE hiervoor weergegeven 
toelichting, waaruit naar voren komt dat deze is ingegeven door de in de praktijk gebleken 
mogelijkheden van fraude, niet onredelijk. Ook acht het College niet het onredelijk dat de 

hogeschool, indien hieraan niet is voldaan, in beginsel niet tot beoordeling van een gemaakte toets 
overgaat, tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Dat studenten die niet beschikken 

over voldoende legitimatie nog wel in de gelegenheid worden gesteld het tentamen geheel af te 
maken, hangt samen met de omstandigheid dat inschrijving vooraf niet is vereist en de wens 
tijdens het tentamen rust te handhaven. 
In dit geval heeft de examencommissie zich naar het oordeel van het College ook in redelijkheid op 
het standpunt kunnen stellen dat zich geen uitzonderlijke omstandigheden voordoen die 
desondanks nopen tot een beoordeling van de gemaakte toets. Appellante heeft gesteld dat zij 
geen geldig legitimatiebewijs kon tonen, omdat zij dit was vergeten. Die omstandigheid komt voor 

haar risico. Verder neemt het College in aanmerking dat appellante ten tijde van het nemen van de 
beslissing door het CBE, door het niet beoordelen van de toets, niet het risico liep dat haar een 
bindend negatief studieadvies zou worden gegeven, mits zij haar overige tentamens met voldoende 
resultaat zou afronden. Ter zitting van het College is overigens gebleken dat het laatste is gebeurd.  
 Derhalve heeft het CBE terecht geoordeeld dat de examencommissie haar beslissing in 
redelijkheid heeft kunnen nemen.  

Het betoog faalt.  
 

2.4 Het beroep is ongegrond. 
 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/066 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 17 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : bekendmaking 
beraadslaging 
brief 
e-mail 
hoorzitting 

niet-ontvankelijk 
rechtsgevolg 
rechtsmiddel 

Artikelen : Awb: artikel 7:17, aanhef en onder a 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Niet valt in te zien dat de beslissing van 11 maart 2016 van 

verweerder niet als beslissing is te kwalificeren. Dat bij de 
bekendmaking van die beslissing de leden van het College van 
Beroep voor de Examens niet zijn vermeld, maakt niet dat die 
beslissing rechtsgevolg ontbeert. Appellant heeft geen gronden 
kenbaar gemaakt die leiden tot het oordeel dat verweerder het door 

appellant ingediende administratief beroep ten onrechte kennelijk 
niet-ontvankelijk heeft verklaard.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij brief van 25 januari 2016 heeft de examencommissie Geneeskunde (hierna: de 

examencommissie) een reactie gegeven op een brief en een e-mail van appellant van 
15 januari 2016.  
 
 Bij beslissing van 11 maart 2016 heeft verweerder het door appellant tegen deze brief 
ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.  
 

 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant 

en verweerder vertegenwoordigd door mr. W.A. Kleinjan, vergezeld door dr. T.J.H. Ruigrok, beiden 
werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Verweerder heeft het administratief beroep van appellant kennelijk niet-ontvankelijk 
verklaard, omdat de brief van de examencommissie van 25 januari 2016 geen beslissing bevat 

waartegen een rechtsmiddel openstaat.  
 
2.2. In beroep betoogt appellant dat hij zich niet kan verenigen met die beslissing. Volgens 
appellant is het e-mailbericht van 11 maart 2016 waarbij de beslissing van verweerder aan hem is 
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bekendgemaakt niet te kwalificeren als beslissing, omdat daaruit niet blijkt welke leden van het 

College van Beroep voor de Examens bij de beraadslaging betrokken zijn geweest.  

 
2.3. In reactie op dit betoog van appellant heeft verweerder toegelicht dat hij het beroep 
kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard en om die reden op de voet van artikel 7:17, aanhef en 
onder a, van de Algemene wet bestuursrecht heeft afgezien van het houden van een hoorzitting. 
De beslissing is in een reguliere bezetting, te weten met ([Naam 1], [Naam 2], [Naam 3] en [Naam 
4] als leden en met [Naam 5] als voorzitter, vastgesteld en namens het College door zijn secretaris 

aan appellant bekendgemaakt.  
 
2.4. Niet valt in te zien dat de beslissing van 11 maart 2016 van verweerder niet als beslissing 
is te kwalificeren. Dat bij de bekendmaking van die beslissing de leden van het College van Beroep 
voor de Examens niet zijn vermeld, maakt niet dat die beslissing rechtsgevolg ontbeert. Appellant 
heeft geen gronden kenbaar gemaakt die leiden tot het oordeel dat verweerder het door appellant 

ingediende administratief beroep ten onrechte kennelijk niet-ontvankelijk heeft verklaard.  
 
2.5. Het beroep is ongegrond.  
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/068 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 18 augustus 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : bezwaartermijn 
bijzondere omstandigheden 
e-mailadres 
gegevenswijziging 
gelijkluidende beslissingen 

herhaling 
inschrijving 
niet ontvankelijk 
rechtsmiddelen 
Studielink 
termijnoverschrijding 
terugwerkende kracht 

Artikelen : Reglement Inschrijving en Collegegeld 2015-2016: artikel 9  

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het College stelt vast dat appellante het door haar ingediende 
bezwaarschrift heeft gericht tegen de beslissing van 

15 december 2015. Appellante heeft dit ter zitting van het College 
nog eens bevestigd. Naar het College uit de bestreden beslissing 
begrijpt, heeft verweerder het door appellante gemaakte bezwaar 
niettemin slechts gericht geacht tegen de inhoudelijk gelijkluidende 
beslissing van 3 december 2015. Bij de beslissing op bezwaar heeft 
verweerder namelijk het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en de 
beslissing van 3 december 2015 van het Hoofd van de Centrale 

studentenadministratie bevestigd.  
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft verweerder, gelet op 
hetgeen onder 2.3.1. is vastgesteld, ten onrechte nagelaten het 
bezwaar van appellante gericht te achten tegen de beslissing van 
15 december 2015 en in zoverre op het bezwaar te beslissen. 

Daartoe is van belang dat aan de beslissingen van 3 en 15 
december 2015, weliswaar gelijkluidende, maar niettemin 

afzonderlijke verzoeken van appellante ten grondslag liggen. Dat 
betekent dat het appellante vrij stond tegen de beslissing van 
15 december 2015 rechtsmiddelen aan te wenden, hetgeen zij ook 
heeft gedaan door de indiening van haar bezwaarschrift.  
Daarnaast staat vast dat voormeld bezwaarschrift gericht tegen de 
beslissing van 15 december 2015, zoals appellante terecht 

voordraagt, binnen de daartoe gestelde wettelijke termijn van zes 
weken is ingediend.  
Omdat verweerder ten onrechte heeft nagelaten te beslissen op het 
bezwaar van appellante, gericht tegen de beslissing van 
15 december 2015, komt de beslissing van verweerder van 
11 maart 2016 voor vernietiging in aanmerking. 
 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 

het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
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 Bij beslissing van 3 december 2015 is het verzoek van appellante van 1 december 2015 tot 

inschrijving per 1 september 2015 aan de Universiteit Utrecht afgewezen.  

 
 Bij beslissing van 15 december 2015 is het verzoek van appellante van 14 december 2015 
tot inschrijving per 1 september 2015 aan de Universiteit Utrecht afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 11 maart 2016 heeft verweerder het door appellante tegen de beslissing 
van 3 december 2015 ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 4 augustus 2016, waar appellante, 

vergezeld door [Naam], is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellante heeft op 1 december 2015 en op 14 december 2015 twee verzoeken tot 

inschrijving met terugwerkende kracht per 1 september 2015 gericht aan verweerder. Die 
verzoeken zijn bij gelijkluidende beslissingen van 3 en 15 december 2015 afgewezen.  

Bij brief van 15 januari 2016 heeft appellante bezwaar gemaakt tegen de beslissing van 
15 december 2015.  
 Bij brief van 1 februari 2016 heeft verweerder appellante te kennen gegeven dat op haar 
eerste verzoek van 1 december 2015 op 3 december 2015 een beslissing is genomen en dat het 
bezwaarschrift, ontvangen op 15 januari 2016, niet binnen de gestelde termijn van zes weken na 
bekendmaking van die beslissing is ontvangen. Verweerder heeft appellante voorts gemeld dat het 
bericht van 15 december 2015 een herhaling is van de eerder genomen beslissing, omdat 

appellante een gelijkluidend verzoek had ingediend. Bij voormelde brief van 1 februari 2016 heeft 
verweerder appellante verder in de gelegenheid gesteld de reden van de termijnoverschrijding toe 
te lichten. 
 In reactie op deze brief, heeft appellante kenbaar gemaakt dat de beslissing van 
3 december 2015 haar niet bekend was. Weliswaar had zij in Studielink een notificatie opgemerkt, 
maar zij heeft op 3 december 2015 geen e-mail ontvangen met een beslissing op haar verzoek. 

Dat zou volgens appellante te wijten kunnen zijn aan het feit dat zij op 14 december 2015 een 
gegevenswijziging in Studielink heeft doorgevoerd inhoudende een aanvulling op haar 

contactgegevens. De beslissing van 15 december 2015 is de eerste aan haar bekendgemaakte 
beslissing en zij heeft binnen de daartoe gestelde termijn bezwaar gemaakt, aldus appellante in 
haar reactie.  
 
2.2. Bij de bestreden beslissing heeft verweerder het bezwaar van appellante niet-ontvankelijk 

verklaard, omdat zij het bezwaarschrift niet binnen de daartoe gestelde termijn van zes weken na 
bekendmaking van de beslissing van 3 december 2015 heeft ingediend. Volgens verweerder had 
appellante, gelet op artikel 9 van het Reglement Inschrijving en Collegegeld 2015-2016 (hierna: 
het Reglement), kunnen weten dat berichtgeving over inschrijving via het in Studielink vermelde e-
mailadres verloopt en dat het van belang is dat de in Studielink opgenomen gegevens actueel zijn. 
De gevolgen van het onjuist in Studielink opgenomen e-mailadres dienen dan ook voor risico van 
appellante te blijven, aldus verweerder. Daar komt bij dat appellante bekend is met het 

inschrijfproces, omdat zij al diverse jaren student is aan de universiteit. Verweerder heeft verder 
overwogen dat de beslissing van 15 december 2015 niet maakt dat de bezwaartermijn van de 
eerdere beslissing van 3 december 2015 opschuift. 
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met deze beslissing en betoogt in dat verband in de 
eerste plaats dat haar bezwaarschrift binnen de daartoe gestelde termijn is ingediend. Daarnaast 

voert zij – samengevat weergegeven – aan dat zij er niet van op de hoogte was dat Studielink 
uitsluitend via e-mail correspondeert, dat zij als gevolg van een foutief e-mailadres de beslissing 
van 3 december 2015 niet heeft ontvangen en dat de wijzigingen in haar financiële situatie en 
administratie in combinatie met haar dyslectische problematiek, bijzondere omstandigheden 
vormen die een inschrijving met terugwerkende kracht rechtvaardigen.  
 
2.3.1. Het College stelt vast dat appellante het door haar ingediende bezwaarschrift heeft gericht 

tegen de beslissing van 15 december 2015. Appellante heeft dit ter zitting van het College nog 
eens bevestigd. Naar het College uit de bestreden beslissing begrijpt, heeft verweerder het door 
appellante gemaakte bezwaar niettemin slechts gericht geacht tegen de inhoudelijk gelijkluidende 
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beslissing van 3 december 2015. Bij de beslissing op bezwaar heeft verweerder namelijk het 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en de beslissing van 3 december 2015 van het Hoofd van de 

Centrale studentenadministratie bevestigd.  
 
2.3.2.  Naar het oordeel van het College heeft verweerder, gelet op hetgeen onder 2.3.1. is 
vastgesteld, ten onrechte nagelaten het bezwaar van appellante gericht te achten tegen de 
beslissing van 15 december 2015 en in zoverre op het bezwaar te beslissen. 
 Daartoe is van belang dat aan de beslissingen van 3 en 15 december 2015, weliswaar 

gelijkluidende, maar niettemin afzonderlijke verzoeken van appellante ten grondslag liggen. Dat 
betekent dat het appellante vrij stond tegen de beslissing van 15 december 2015 rechtsmiddelen 
aan te wenden, hetgeen zij ook heeft gedaan door de indiening van haar bezwaarschrift.  
 Daarnaast staat vast dat voormeld bezwaarschrift gericht tegen de beslissing van 
15 december 2015, zoals appellante terecht voordraagt, binnen de daartoe gestelde wettelijke 
termijn van zes weken is ingediend.  

 Omdat verweerder ten onrechte heeft nagelaten te beslissen op het bezwaar van 
appellante, gericht tegen de beslissing van 15 december 2015, komt de beslissing van verweerder 
van 11 maart 2016 voor vernietiging in aanmerking. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Verweerder zal opnieuw dienen te beslissen op het bezwaar van 

appellante gericht tegen de beslissing van 15 december 2015 tot afwijzing van haar verzoek om 
inschrijving met terugwerkende kracht per 1 september 2015. Daarbij zal verweerder zich een 

oordeel moeten vormen over hetgeen appellante heeft aangevoerd in haar bezwaar wat de niet-
tijdige inschrijving betreft. In dat verband merkt het College op dat appellante ter zitting heeft 
verklaard dat haar te kennen is gegeven dat zij niettemin collegegeld is verschuldigd over de 
periode waarin zij niet ingeschreven stond, aldus de verklaring van appellante ter zitting. 
 
2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is het College niet gebleken. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht van 

  11 maart 2016 met kenmerk JZ/16.1996/K16 01 005; 
 III. gelast dat verweerder aan appellante het door haar betaalde griffierecht voor de 
  behandeling van het beroep ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/069 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Van der Spoel en Streefkerk 

Datum uitspraak : 14 november 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam 

Trefwoorden : aanwezigheidsverplichting 
kennen en kunnen 
onderwijs- en examenregeling, 3 
tentamenvorm 

Artikelen : WHW: artikel 7.3 

WHW: artikel 7.10, eerste lid 
WHW: artikel 7.12b, eerste lid 
WHW: artikel 7.12c, eerste lid 
WHW: artikel 7.13 
OER: artikel 32 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5 Ingevolge artikel 7.3, derde lid, van de WHW is aan elke 
onderwijseenheid een tentamen verbonden. Ingevolge artikel 7.13, 
eerste lid, van de WHW dient de onderwijs- en examenregeling van 
een instelling adequate en heldere informatie te verschaffen en 
ingevolge artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder l, van die wet 
dient in de onderwijs- en examenregeling te worden vermeld of 
tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden 

afgelegd. Met artikel 32, eerste lid, van de Onderwijs- en 
Examenregeling bachelor Rechtsgeleerdheid 2015 heeft de Erasmus 
Universiteit Rotterdam aan de voormelde bepaling van de WHW 
toepassing gegeven. Appellant voert terecht aan dat artikel 32, 
eerste lid, van de OER slechts een grondslag biedt voor een 
schriftelijk, een mondeling of een schriftelijk en mondeling 

tentamen. Aanwezigheid kan niet worden aangemerkt als een 
mondeling tentamen, nu daarbij niet de verplichting bestaat om iets 
te zeggen. De OER biedt derhalve geen grondslag voor 
aanwezigheid als een onderdeel van een tentamen. Met de 
beslissing van 11 december 2015 is de examinator buiten de 

grenzen van de OER getreden. Het CBE heeft dat niet onderkend. 
Gelet op de verplichting in de WHW om in de onderwijs- en 

examenregeling te regelen op welke wijze tentamens worden 
afgenomen, ziet het College geen grond voor het oordeel dat een 
examinator op grond van de aan hem bij artikel 7.12c, eerste lid, 
van de WHW toegekende bevoegdheid een tentamen kan afnemen 
op een wijze die niet in de OER is neergelegd. 
Het betoog slaagt in zoverre.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het 
CBE), verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 11 december 2015 heeft een examinator aan appellant medegedeeld dat 
hij niet voor aanwezigheid 0,5 punt bij zijn cijfer voor de Minor Arbeidsrecht en reorganisatie krijgt.   

 
 Bij beslissing van 22 februari 2016 (verzonden 8 maart 2016) heeft het CBE het door 
appellant daartegen ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
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 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 5 juli 2016, waar appellant, en het 
CBE, vertegenwoordigd door mr. drs. W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, zijn verschenen. 
Voorts is ter zitting examinator mr. E. van Vliet verschenen.  

 
 Het College heeft de zaak verwezen van een enkelvoudige kamer naar een meervoudige 
kamer.  
 
 Het College heeft het beroep opnieuw ter zitting behandeling op 12 oktober 2016, waar 
appellant, en het CBE, vertegenwoordigd door mr. W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, zijn 

verschenen. Voorts is ter zitting examinator mr. G.J.M.E. de Bont verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Het CBE heeft overwogen dat hetgeen appellant heeft aangevoerd geen aanknopingspunten 

biedt voor het oordeel dat de wijze van berekening van het eindcijfer voor de Minor met 
puntentoekenning voor aanwezigheid in strijd is met bepalingen in de Onderwijs- en 

Examenregeling bachelor Rechtsgeleerdheid 2015 (hierna: de OER), de Regels van de 
examencommissie of enige andere wettelijke regeling. De examinator heeft helder gemotiveerd dat 
een aanwezigheidsverplichting is ingesteld wegens het belang van de specifieke kennis, stof en 
vaardigheden die bij de onderwijsbijeenkomsten aan de orde komen. De aanwezigheidsregeling 
houdt in dat geen punten worden toegekend als een student twee of meer bijeenkomsten heeft 
gemist. Het CBE acht die regeling niet kennelijk onredelijk of anderszins onjuist. Voor strijd met 
het evenredigheidsbeginsel ziet het CBE geen grond.  

 
2.2. Appellant voert aan dat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW), de OER en de Regels van de examencommissie geen grondslag bieden voor het 
aanmerken van aanwezigheid als onderdeel van een tentamen. Voorts heeft het CBE volgens hem 
ten onrechte overwogen dat tegen een beoordeling van het kennen en kunnen bij het CBE geen 
beroep kan worden ingesteld.  

 
2.3. Ingevolge artikel 7.3, eerste lid, van de WHW wordt het onderwijs door de instelling 

aangeboden in de vorm van opleidingen.  
Ingevolge het tweede lid is een opleiding een samenhangend geheel van onderwijseenheden, 
gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht 
en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. 
Ingevolge het derde lid is aan elke opleiding een examen verbonden. Aan elke onderwijseenheid is 

een tentamen verbonden. 
Ingevolge artikel 7.10, eerste lid, omvat elk tentamen een onderzoek naar de kennis, het inzicht en 
de vaardigheden van de examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat 
onderzoek.  
Ingevolge artikel 7.12b, eerste lid, heeft een examencommissie de volgende taken en 
bevoegdheden: 
a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c, 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en 
examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen 
en vast te stellen. 
Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over de 
maatregelen die zij in dat verband kan nemen. 

Ingevolge artikel 7.12c, eerste lid, wijst de examencommissie voor het afnemen van tentamens en 
het vaststellen van de uitslag daarvan examinatoren aan. 
Ingevolge het tweede lid verstrekken de examinatoren de examencommissie de gevraagde 
inlichtingen. 
Ingevolge artikel 7.13, eerste lid, stelt het instellingsbestuur voor elke door de instelling 
aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling vast. De 
onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere informatie over de opleiding of groep van 

opleidingen. 
Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder l, worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 
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de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 

examens. Daaronder worden ten minste begrepen of de tentamens mondeling, schriftelijk of op 

een andere wijze worden afgelegd, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie in 
bijzondere gevallen anders te bepalen. 
 
 Ingevolge artikel 32, eerste lid, van de OER kan elk onderdeel van het examen door middel 
van een tentamen of een combinatie van deeltentamens op de volgende wijze getoetst worden: 
- schriftelijk 

- mondeling 
- een combinatie van deze toetsvormen. 
 
2.4. Het betoog van appellant dat het CBE ten onrechte heeft overwogen dat tegen een 
beoordeling van het kennen en kunnen bij het CBE geen beroep kan worden ingesteld, kan niet 
leiden tot het door hem daarmee beoogde doel, reeds omdat het CBE dat in de beslissing van 22 

februari 2016 niet heeft overwogen. 
 
2.5. Ingevolge artikel 7.3, derde lid, van de WHW is aan elke onderwijseenheid een tentamen 
verbonden. Ingevolge artikel 7.13, eerste lid, van de WHW dient de onderwijs- en examenregeling 
van een instelling adequate en heldere informatie te verschaffen en ingevolge artikel 7.13, tweede 

lid, aanhef en onder l, van die wet dient in de onderwijs- en examenregeling te worden vermeld of 
tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd. Met artikel 32, eerste 

lid, van de Onderwijs- en Examenregeling bachelor Rechtsgeleerdheid 2015 heeft de Erasmus 
Universiteit Rotterdam aan de voormelde bepaling van de WHW toepassing gegeven. Appellant 
voert terecht aan dat artikel 32, eerste lid, van de OER slechts een grondslag biedt voor een 
schriftelijk, een mondeling of een schriftelijk en mondeling tentamen. Aanwezigheid kan niet 
worden aangemerkt als een mondeling tentamen, nu daarbij niet de verplichting bestaat om iets te 
zeggen. De OER biedt derhalve geen grondslag voor aanwezigheid als een onderdeel van een 
tentamen. Met de beslissing van 11 december 2015 is de examinator buiten de grenzen van de 

OER getreden. Het CBE heeft dat niet onderkend. Gelet op de verplichting in de WHW om in de 
onderwijs- en examenregeling te regelen op welke wijze tentamens worden afgenomen, ziet het 
College geen grond voor het oordeel dat een examinator op grond van de aan hem bij artikel 
7.12c, eerste lid, van de WHW toegekende bevoegdheid een tentamen kan afnemen op een wijze 
die niet in de OER is neergelegd. 
 Het betoog slaagt in zoverre.  

 
2.6.  Het betoog van appellant dat de WHW en de Regels van de examencommissie voor 

aanwezigheid als een onderdeel van een tentamen geen grondslag bieden, behoeft gelet op het 
voorgaande geen beoordeling meer.  
 
2.7. Het beroep is gegrond. De beslissing van 22 februari 2016 komt voor vernietiging in 
aanmerking. Het College ziet aanleiding om zelf in de zaak te voorzien, het door appellant bij het 

CBE ingesteld administratief beroep gegrond te verklaren, de beslissing van de examinator van 11 
december 2015 te vernietigen en te bepalen dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van 
de vernietigde beslissing. Het is aan de examinator om met inachtneming van deze uitspraak 
binnen twee weken te beslissen welk cijfer aan appellant moet worden toegekend. 
 
2.8.  Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond;  
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  

  Erasmus Universiteit Rotterdam van 22 februari 2016;  
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus  
  Universiteit Rotterdam ingestelde beroep gegrond;  
 IV. vernietigt de beslissing van de examinator van 11 december 2015;  
 V. draagt de examinator op om met inachtneming van deze uitspraak binnen twee 
  weken te beslissen welk cijfer aan appellant moet worden toegekend; 

 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 22 
  februari 2016; 
 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit 
  Rotterdam het door appellant betaalde griffierecht van € 46,00 (zegge:  
  zesenveertig euro) aan hem vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/070 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 13 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : annuleren 
belangen 
geldigheidsduur 
groepsonderwijs 
individueel studieplan 

inlevertermijn 
inschrijving 
studentendecaan 
studieadviseur 
verlenging geldigheidsduur 
vervallen resultaat 
werkstukken 

Artikelen : WHW: artikel 7.12, tweede lid  
WHW: artikel 7.12b, eerste lid, aanhef en onder a 
WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k 
WHW: artikel 7.34 Awb:  
OER: artikel 5.2 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Dat oplegging van een studieplan leidt tot enige beperking van 
aan de student in de WHW toegekende rechten betekent niet dat de 
examencommissie niet tot het opleggen ervan bevoegd is, zolang 
het studieplan in het concrete geval maar redelijk is. Aan die 
redelijkheidseis is naar het oordeel van het College in het geval van 
appellante voldaan. Hierbij is van belang dat appellante er na drie 

jaar studeren en ondanks de in april 2015 gemaakte afspraak niet in 
is geslaagd haar eenjarige opleiding af te ronden en zij niet heeft 
onderbouwd dat de haar thans opgelegde beperkingen haar zullen 
belemmeren bij het afronden ervan. Voorts blijkt uit de door de 
examencommissie bij verweerder gegeven, en ter zitting van het 

College door de voorzitter van de examencommissie herhaalde, 
toelichting dat de examencommissie bij succesvolle afronding van 

de overige in het studieplan genoemde vakken de geldigheidsduur 
van haar resultaat voor het vak Cultural Organisations alsnog zou 
verlengen, zodat zij in het studiejaar 2015-2016 zou kunnen 
afstuderen. Dat appellante de vakken Cultural Economics en 
Innovation and Cultural Industries en haar thesis niet heeft 
afgerond, is voor het College een gegeven. Het beroep van 
appellante richt zich immers tegen het studieplan. De vraag of de 

door haar ingeleverde werkstukken en de thesis hadden moeten 
worden nagekeken, kan worden beantwoord in een eventuele 
procedure naar aanleiding van een verzoek van appellante aan een 
examinator of de examencommissie om tot beoordeling ervan over 
te gaan. Appellante heeft bij verweerder niet aangevoerd en thans 
niet onderbouwd dat haar beperking zich tegen het studieplan 

verzet. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat 
onvoldoende met de belangen van appellante rekening is gehouden. 

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
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1. Procesverloop 

 

 Bij brief van 28 september 2015 heeft de voorzitter van de examencommissie van de 
Erasmus School of History, Culture and Communication appellante in kennis gesteld van een door 
de examencommissie vastgesteld individueel studieplan ter afronding van de masteropleiding 
Cultural Economics and Entrepreneurship.  
  
 Bij beslissing van 18 januari 2016, verzonden op 16 maart 2016, (hierna: de bestreden 

beslissing) heeft verweerder het tegen dat studieplan door appellante ingestelde administratief 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 juli 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door S. El 

Ghaffour LLM, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is prof. dr. J. Jansz, voorzitter 
van de examencommissie, verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.12, tweede lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), is de examencommissie het orgaan dat op objectieve en deskundige 
wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling 
stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een 

graad. 
 Ingevolge artikel 7.12b, eerste lid, aanhef en onder a, heeft een examencommissie als een 
van haar taken en bevoegdheden het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens 
onverminderd artikel 7.12c. 
 Ingevolge artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, worden in de onderwijs- en 
examenregeling, onverminderd het overige in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep 

van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het 
onderwijs en de examens. Daaronder wordt begrepen, waar nodig, de geldigheidsduur van met 

goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie in 
bijzonder gevallen anders te bepalen. 
 
 Ingevolge artikel 5.2, eerste lid, van de toepasselijke onderwijs- en examenregeling 
(hierna: de OER) is de geldigheidsduur van afgeronde vakken twee jaar na de dag van registratie. 

 Ingevolge het tweede lid kan de examencommissie, als de geldigheidsduur is verstreken en 
de relevante kennis, het inzicht en de vaardigheden naar haar oordeel verouderd zijn, eisen dat de 
student een aanvullend of alternatief examen maakt voordat de student aan de desbetreffende 
eindtoets mag deelnemen. 
 Ingevolge het derde lid kan de student, nadat de geldigheidsduur van een examen is 
verstreken, een verzoek bij de examencommissie indienen om die geldigheidsduur te verlengen.   
 

2.2. Appellante is in het studiejaar 2012-2013 met haar opleiding begonnen. De opleiding 
beslaat één studiejaar en heeft een studielast van 60 studiepunten, verdeeld over acht vakken, en 
wordt afgesloten met een thesis.  
 In april 2015 hebben de examencommissie en appellante een afspraak gemaakt over 
afronding van de opleiding. Dit is gebeurd tijdens een zitting van verweerder naar aanleiding van 
een administratief beroep van appellante tegen een beslissing van de examencommissie op een 

verzoek om verlenging van de geldigheidsduur van het door haar behaalde vak Cultural 
Organisations. Deze afspraak hield in dat de examencommissie de geldigheidsduur van dat 
resultaat zou verlengen, mits appellante in het studiejaar 2014-2015 de nog openstaande vakken 
Innovation and Cultural Industries en Cultural Economics en haar thesis zou afronden. Aan dit 
vereiste heeft appellante niet voldaan. 
 In een brief van 4 september 2015 van de examencommissie, in reactie op een bericht van 
appellante van 22 augustus 2015 over het niet nakijken van een in 2013 ingeleverd werkstuk voor 

het vak Cultural Economics, heeft de examencommissie geconstateerd dat appellante haar 
opleiding niet heeft afgerond, aangezien 35 studiepunten, inclusief het vervallen resultaat voor het 
vak Cultural Organsations, ontbreken en zij nog niet met haar thesis is begonnen. In deze brief 
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wordt appellante voorts verzocht haar inschrijving voor het studiejaar 2015-2016 te annuleren en 

haar te kennen gegeven dat zij, indien zij haar opleiding niettemin voortzet, een individueel 

studieplan voor de resterende vakken opgelegd zal krijgen, waarbij de vorm waarin zij aan het 
onderwijs deelneemt kan worden aangepast. 
 Omdat appellante haar inschrijving niet heeft geannuleerd, heeft de voorzitter van de 
examencommissie haar bij de brief van 28 september 2015 in kennis gesteld van het door haar te 
volgen individueel studieplan. Dit studieplan voorziet in het individueel volgen van de vakken 
Cultural Economics, Innovation and Cultural Industries, Creativity and the Economy en Cultural 

Organisations, alsmede de thesis. Het vak Cultural Organisations is gepland voor de eerste periode 
van het studiejaar 2016-2017. De overige vakken en de thesis zijn gepland voor het studiejaar 
2015-2016. 
 Omdat appellante het niet eens is met dit studieplan heeft zij administratief beroep bij 
verweerder ingesteld. Verweerder heeft het studieplan in stand gelaten. Volgens verweerder heeft 
de examencommissie bij het opstellen ervan voldoende de belangen van appellante betrokken. 

 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder het studieplan ten onrechte in stand heeft gelaten. 
Hiertoe voert zij aan dat verweerder heeft miskend dat het onredelijk is om haar de vakken 
Cultural Economics en Innovation and Cultural Industries opnieuw te laten afleggen. Volgens haar 
heeft zij in 2013 een werkstuk voor het vak Cultural Economics en op 11 juni 2015 een werkstuk 

voor het vak Innovation and Cultural Industries ingeleverd en zijn deze werkstukken, ondanks 
herinneringsberichten van haar kant en toezeggingen van de docenten, nog niet nagekeken. 

Anders dan verweerder heeft geoordeeld, heeft zij die werkstukken voorts niet na het verstrijken 
van de inlevertermijn ingeleverd. Haar thesis heeft zij ook ingeleverd, maar deze is niet nagekeken 
omdat voormelde werkstukken niet zijn nagekeken. Voorts is het onredelijk om haar niet in het 
studiejaar 2015-2016 te laten afstuderen. Er is volgens haar niet gezamenlijk gezocht naar een 
acceptabele oplossing, maar eenzijdig en onzorgvuldig een studieplan opgelegd waarbij 
onvoldoende rekening met haar belangen is gehouden. Voorts voert zij aan dat de 
examencommissie niet bevoegd is een studieplan op te leggen met een langere duur dan een jaar, 

aangezien de opleiding volgens de OER een jaar beslaat, en dat het opgelegde studieplan leidt tot 
een beperking van haar uit artikel 7.34 van de WHW voortvloeiende rechten. Zij mag immers niet 
deelnemen aan het groepsonderwijs, heeft geen toestemming om vakken die buiten het studieplan 
vallen te volgen en wordt gedwongen zich voor zowel het studiejaar 2015-2016 als het studiejaar 
2016-2017 in te schrijven. Voorts is ten onrechte geen advies bij de studieadviseur of de 
studentendecaan gevraagd. Hiertoe bestond aanleiding, omdat zij met een beperking studeert, 

aldus appellante. 
 

2.4. Dat oplegging van een studieplan leidt tot enige beperking van aan de student in de WHW 
toegekende rechten betekent niet dat de examencommissie niet tot het opleggen ervan bevoegd is, 
zolang het studieplan in het concrete geval maar redelijk is. Aan die redelijkheidseis is naar het 
oordeel van het College in het geval van appellante voldaan. Hierbij is van belang dat appellante er 
na drie jaar studeren en ondanks de in april 2015 gemaakte afspraak niet in is geslaagd haar 

eenjarige opleiding af te ronden en zij niet heeft onderbouwd dat de haar thans opgelegde 
beperkingen haar zullen belemmeren bij het afronden ervan. Voorts blijkt uit de door de 
examencommissie bij verweerder gegeven, en ter zitting van het College door de voorzitter van de 
examencommissie herhaalde, toelichting dat de examencommissie bij succesvolle afronding van de 
overige in het studieplan genoemde vakken de geldigheidsduur van haar resultaat voor het vak 
Cultural Organisations alsnog zou verlengen, zodat zij in het studiejaar 2015-2016 zou kunnen 
afstuderen. Dat appellante de vakken Cultural Economics en Innovation and Cultural Industries en 

haar thesis niet heeft afgerond, is voor het College een gegeven. Het beroep van appellante richt 
zich immers tegen het studieplan. De vraag of de door haar ingeleverde werkstukken en de thesis 
hadden moeten worden nagekeken, kan worden beantwoord in een eventuele procedure naar 
aanleiding van een verzoek van appellante aan een examinator of de examencommissie om tot 
beoordeling ervan over te gaan. Appellante heeft bij verweerder niet aangevoerd en thans niet 
onderbouwd dat haar beperking zich tegen het studieplan verzet. Er bestaat dan ook geen grond 

voor het oordeel dat onvoldoende met de belangen van appellante rekening is gehouden. 
 Het betoog faalt.   
 
2.5. Het beroep is ongegrond 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
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 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/071 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 13 juli 2016 

Partijen : appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : begeleiding 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
elektronisch student-informatiesysteem 
Osiris 

persoonlijke omstandigheden 
studieadviseurs 
studiepunten 
voorlopig studieadvies 
waarschuwing 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Verweerder heeft een afschrift van een aan appellante gericht 
voorlopig studieadvies overgelegd, waarin appellante te kennen is 
gegeven dat zij nog geen tentamens heeft gehaald en haar studie 
niet mag voortzetten indien zij aan het eind van het studiejaar 
2014-2015 niet aan de studienorm voldoet. Voorts wordt appellante 

te kennen gegeven dat zij eventuele persoonlijke omstandigheden in 
haar eigen belang bij de studieadviseurs moet melden. Volgens 
verweerder is dit voorlopig studieadvies op 12 januari 2015 via het 
elektronisch student-informatiesysteem Osiris verzonden. Het 
College acht, gelet op de door verweerder ter zitting van het College 
gegeven toelichting op de werking van Osiris, de verzending van dit 

voorlopig studieadvies en derhalve de ontvangst ervan door 
appellante aannemelijk. De enkele stelling van appellante dat zij het 
voorlopig studieadvies niet heeft ontvangen, is onvoldoende voor 
een ander oordeel. 
Niet in geschil is dat appellante aan veertien tentamens heeft 

deelgenomen en daarvan slechts één, de herkansing in april 2015 
van het tentamen dat als eerste van het studiejaar werd 

aangeboden en waarvoor zij wegens de naplaatsing geen onderwijs 
heeft kunnen volgen, heeft gehaald. Voorts heeft appellante niet aan 
alle aangeboden tentamens deelgenomen en was haar gemiddelde 
cijfer voor de niet behaalde tentamens een 3,9. Over de naplaatsing 
heeft appellante in april 2015 contact gehad met een studieadviseur. 
Die naplaatsing vormt echter geen verklaring voor het feit dat 
appellante geen voldoende heeft behaald voor de tentamens 

waarvoor zij wel onderwijs heeft gevolgd en niet aan alle tentamens 
heeft deelgenomen. De relatieproblemen met haar ouders heeft zij 
eerst in augustus 2015 gemeld, zodat de opleiding haar in verband 
met die problemen gedurende het studiejaar geen begeleiding meer 
kon geven. Die problemen hebben zich volgens appellante voorts 
eerst tegen het eind van het studiejaar voorgedaan en kunnen 

daarom geen verklaring vormen voor het niet halen van eerder 
afgelegde tentamens. Dat appellante zeer gemotiveerd is om haar 

opleiding te vervolgen en daarin veel heeft geïnvesteerd, is niet in 
geschil. Dit is echter niet een persoonlijke omstandigheid in de zin 
van artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, die een 
rol moet spelen bij de beoordeling of een student niet geschikt moet 
worden geacht voor de opleiding. Hetzelfde geldt voor de 

omstandigheid dat appellante er om haar moverende redenen voor 
heeft gekozen om naast haar studie veel te werken. 
Gelet op al het voorgaande heeft verweerder het BNSA terecht in 
stand gelaten.  Het betoog faalt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 augustus 2015 heeft de examencommissie Geneeskunde namens de 
decaan van de faculteit Geneeskunde appellante een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) 
voor de bacheloropleiding Geneeskunde gegeven. 
  

 Bij beslissing van 18 januari 2016, verzonden op 16 maart 2016, (hierna: de bestreden 
beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep 
ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 juli 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door 
S. El Ghafour LLM, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is dr. T.J.H. Ruigrok, lid van 
de examencommissie, verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 
eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 

student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  

 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 

 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin 
betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 
de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 
staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
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2.2. Appellante is in het studiejaar 2014-2015 met haar opleiding begonnen. In dat studiejaar 

heeft zij niet het vereiste aantal studiepunten behaald, omdat zij slechts één tentamen met een 
voldoende heeft afgesloten. Verweerder heeft het BNSA in stand gelaten. Volgens verweerder zijn 
de door appellante aangevoerde omstandigheden niet doorslaggevend geweest voor het niet 
voldoen aan de studienorm. 
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 

voert zij aan dat zij niet voorafgaand aan het BNSA een waarschuwing heeft ontvangen. Voorts 
voert zij aan dat zij al vanaf jonge leeftijd arts wil worden, graag geneeskunde bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam studeert, veel tijd, geld en moeite in vooropleidingen en bijlessen heeft 
gestoken, tijdens haar studie heeft gewerkt en zich wegens relatieproblemen van haar ouders niet 
goed op haar studie kon concentreren. Voorts wijst zij erop dat zij is nageplaatst voor de opleiding 
en daardoor eerst drie weken na aanvang van het studiejaar met het volgens van onderwijs kon 

beginnen. 
 
2.4. Verweerder heeft een afschrift van een aan appellante gericht voorlopig studieadvies 
overgelegd, waarin appellante te kennen is gegeven dat zij nog geen tentamens heeft gehaald en 
haar studie niet mag voortzetten indien zij aan het eind van het studiejaar 2014-2015 niet aan de 

studienorm voldoet. Voorts wordt appellante te kennen gegeven dat zij eventuele persoonlijke 
omstandigheden in haar eigen belang bij de studieadviseurs moet melden. Volgens verweerder is 

dit voorlopig studieadvies op 12 januari 2015 via het elektronisch student-informatiesysteem Osiris 
verzonden. Het College acht, gelet op de door verweerder ter zitting van het College gegeven 
toelichting op de werking van Osiris, de verzending van dit voorlopig studieadvies en derhalve de 
ontvangst ervan door appellante aannemelijk. De enkele stelling van appellante dat zij het 
voorlopig studieadvies niet heeft ontvangen, is onvoldoende voor een ander oordeel. 
 Niet in geschil is dat appellante aan veertien tentamens heeft deelgenomen en daarvan 
slechts één, de herkansing in april 2015 van het tentamen dat als eerste van het studiejaar werd 

aangeboden en waarvoor zij wegens de naplaatsing geen onderwijs heeft kunnen volgen, heeft 
gehaald. Voorts heeft appellante niet aan alle aangeboden tentamens deelgenomen en was haar 
gemiddelde cijfer voor de niet behaalde tentamens een 3,9. Over de naplaatsing heeft appellante in 
april 2015 contact gehad met een studieadviseur. Die naplaatsing vormt echter geen verklaring 
voor het feit dat appellante geen voldoende heeft behaald voor de tentamens waarvoor zij wel 
onderwijs heeft gevolgd en niet aan alle tentamens heeft deelgenomen. De relatieproblemen met 

haar ouders heeft zij eerst in augustus 2015 gemeld, zodat de opleiding haar in verband met die 
problemen gedurende het studiejaar geen begeleiding meer kon geven. Die problemen hebben zich 

volgens appellante voorts eerst tegen het eind van het studiejaar voorgedaan en kunnen daarom 
geen verklaring vormen voor het niet halen van eerder afgelegde tentamens. Dat appellante zeer 
gemotiveerd is om haar opleiding te vervolgen en daarin veel heeft geïnvesteerd, is niet in geschil. 
Dit is echter niet een persoonlijke omstandigheid in de zin van artikel 2.1, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit WHW, die een rol moet spelen bij de beoordeling of een student niet geschikt 

moet worden geacht voor de opleiding. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat appellante er om 
haar moverende redenen voor heeft gekozen om naast haar studie veel te werken. 
 Gelet op al het voorgaande heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond 
 

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
 
Zaaknummer : CBHO 2016/072 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten Hinloopen en Daalder 

Datum uitspraak : 14 september 2016 

Partijen : appellante en Open Universiteit  
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Trefwoorden : contractonderwijs 

familieomstandigheden 

herinschrijven 
kosteloos 
premaster 
restitutie 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Nadat appellante geen gebruik had gemaakt van het 
contractonderwijs in 2008, heeft het CvB appellante ieder jaar 
kosteloos heringeschreven voor de premaster management-
wetenschappen en haar daarmee de gelegenheid geboden om die 

premaster in een later studiejaar alsnog te volgen. Noch de WHW of 
een hierop gebaseerde regelgeving, noch enig algemeen beginsel 
van behoorlijk bestuur verplicht het CvB ertoe om appellante 
verdergaand tegemoet te komen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Bestuur van de Open Universiteit, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 26 augustus 2015 heeft het CvB het verzoek van appellante om haar 
inschrijving voor een premaster om te zetten, afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 11 maart 2016 heeft het CvB het door appellante daartegen gemaakte 
bezwaar gegrond verklaard, de beslissing van 26 augustus 2015 herroepen en appellante kosteloos 

ingeschreven voor de nieuwe opleiding. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 

 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 september 2016, waar appellante 

en het CvB, vertegenwoordigd door mr. J.J.F.A. Engels, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. In 2008 heeft appellante zich ingeschreven voor de premaster 
managementwetenschappen, destijds een vorm van contractonderwijs. Zij heeft daarvoor € 

4000,00 betaald. Vlak na aanvang van de opleiding heeft appellante om restitutie van het bedrag 
verzocht omdat zij vanwege familieomstandigheden niet in staat was de opleiding te volgen. Dat 
verzoek is afgewezen. Sinds 2008 is appellante steeds kosteloos voor de premaster 
heringeschreven, zodat zij de opleiding op een later moment kon volgen. In 2015 is voor de 
premaster managementwetenschappen, waarvoor appellante was ingeschreven, een nieuwe 
premaster managementwetenschappen in de plaats gekomen. Voor de nieuwe premaster is een 
collegegeld van € 960,00 verschuldigd. Bij brief van 30 juli 2015 heeft appellante verzocht haar 

inschrijving voor de oude premaster om te zetten in een inschrijving voor de nieuwe premaster. In 

bezwaar heeft het CvB appelante kosteloos voor de nieuwe premaster ingeschreven. 
 
2.2. Appellante voert aan dat het CvB ten onrechte niet heeft besloten dat zij haar tegoed van 
€ 4000,00, dan wel € 3040,00 bij de Open Universiteit in de toekomst voor een inschrijving kan 
inzetten. De premaster die zij thans gaat volgen kost immers slechts € 960,00, terwijl zij in 2008 
€ 4000,00 heeft betaald. 

 
2.3.  Nadat appellante geen gebruik had gemaakt van het contractonderwijs in 2008, heeft het 
CvB appellante ieder jaar kosteloos heringeschreven voor de premaster 
managementwetenschappen en haar daarmee de gelegenheid geboden om die premaster in een 
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later studiejaar alsnog te volgen. Noch de WHW of een hierop gebaseerde regelgeving, noch enig 

algemeen beginsel van behoorlijk bestuur verplicht het CvB ertoe om appellante verdergaand 

tegemoet te komen. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/073 

Rechter(s) : mrs. Borman, Streefkerk en Daalder 

Datum uitspraak : 16 september 2016 

Partijen : appellant en Technische Universiteit Delft  

Trefwoorden : afstudeerwerk 
beëindigen inschrijving 
bevestiging per e-mail 
collegegeld 
Studielink 

uitgeschreven 
Artikelen : WHW: artikel 7.42, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Hoewel uit de stukken blijkt dat appellant op 21 september 
2015 heeft ingelogd in Studielink volgt daaruit niet zonder meer dat 

hij zich op die dag ook daadwerkelijk succesvol heeft uitgeschreven 

voor zijn masteropleiding. Door de Centrale Studentenadministratie 
is naar aanleiding van het door appellant tegen de beslissing van 4 
november 2015 gemaakte bezwaar nader onderzoek verricht. 
Daaruit is gebleken dat de gegevens van appellant in Studielink op 
21 september 2015 ongewijzigd zijn gebleven. Het college van 

bestuur heeft in dit verband toegelicht dat dit niet het geval zou zijn 
geweest indien appellant zich op die dag succesvol zou hebben 
uitgeschreven, en dat de m in Studielink dan op ‘changed’ zou 
hebben gestaan. Het college van bestuur heeft verder uitgelegd dat 
naar aanleiding van iedere actie die succesvol wordt verricht in 
Studielink een bevestiging naar de student wordt verzonden via een 
e-mailbericht. Uit het door de Centrale Studentenadministratie 

verrichte onderzoek blijkt niet dat aan appellant een dergelijk e-
mailbericht is verzonden op 21 september 2015. Appellant heeft ook 
niet aangetoond dat hij na de door hem gestelde uitschrijving op 21 
september 2015 een zodanig e-mailbericht heeft ontvangen. Met de 
door hem overgelegde foto heeft hij evenmin aangetoond dat hij 

zich wel succesvol heeft uitgeschreven op 21 september 2015. Uit 
die foto blijkt namelijk niet dat deze daadwerkelijk op die dag is 

gemaakt. Met het college van bestuur is het College dan ook van 
oordeel dat hetgeen appellant heeft aangevoerd niet aantoont dat 
hij zich succesvol heeft uitgeschreven voor de masteropleiding 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op 21 september 2015. Nu hij 
zich niet eerder dan op 4 november 2015 heeft uitgeschreven via 
Studielink is appellant, gelet op het bepaalde in artikel 7.42, eerste 

lid, van de WHW, terecht per 1 december 2015 uitgeschreven en is 
hij dan ook collegegeld verschuldigd over de maanden oktober en 
november 2015. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft, verweerder. 
 
1  Procesverloop 

 
  Bij beslissing van 4 november 2015 heeft het Hoofd van de Centrale 
Studentenadministratie appellant per 1 december 2015 uitgeschreven voor de masteropleiding 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. 
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  Bij beslissing van 10 maart 2016 heeft het college van bestuur het daartegen door 

appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 20 april 2016, 
beroep ingesteld. Appellant heeft nadere stukken ingediend.  
 
 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2016 waar appellant, 
bijgestaan door R.C. Geurtsen als vertaalster, en het college van bestuur, vertegenwoordigd door 
mr. S.M. Odekerken en L.C. van der Burg, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.42, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) beëindigt het instellingsbestuur op verzoek van degene die is 
ingeschreven voor een opleiding diens inschrijving met ingang van de volgende maand. 
2.2  Appellant heeft op 18 september 2015 zijn afstudeerwerk voor de masteropleiding 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek verdedigd ter afronding van die opleiding. Appellant stelt dat 

hij zich vervolgens op 21 september 2015 via Studielink heeft uitgeschreven voor zijn opleiding. In 
oktober 2015 vernam hij via zijn bank dat voor die maand getracht was collegegeld af te schrijven, 

maar dat zijn banksaldo onvoldoende was. Nadat appellant zich daarna tot de universiteit had 
gewend bleek dat de door hem op 21 september 2015 in Studielink vermelde uitschrijving niet 
verwerkt was. Vervolgens heeft appellant zich op 4 november 2015 nogmaals via Studielink 
uitgeschreven waarna hij ingevolge artikel 7.42, eerste lid, van de WHW per 1 december 2015 is 
uitgeschreven. 
2.3  Appellant betoogt dat het college van bestuur heeft miskend dat hij zich reeds op 21 
september 2015 tijdens een vakantie in Zwitserland heeft uitgeschreven via Studielink en hij 

daarom per 1 oktober 2015 geen collegegeld meer verschuldigd was. Hiertoe voert hij aan dat hij 
op 21 september 2015 op de website van Studielink een bevestiging van zijn uitschrijving kreeg te 
zien en hij er daarom vanuit mocht gaan dat zijn uitschrijving door de universiteit was verwerkt. 
Ter ondersteuning  van dit standpunt heeft appellant een foto overgelegd van die bevestiging op 
zijn computerscherm op de dag dat hij zich, naar gesteld, heeft uitgeschreven. Volgens appellant is 
het aan het computersysteem van de universiteit te wijten dat zijn inschrijving niet goed is 

verwerkt op 21 september 2015 en is het onredelijk dat hij ook voor de maanden oktober en 
november 2015 collegegeld verschuldigd is, terwijl hij in die maanden geen gebruik heeft gemaakt 

van faciliteiten van de universiteit. 
 
2.3.1 Hoewel uit de stukken blijkt dat appellant op 21 september 2015 heeft ingelogd in 
Studielink volgt daaruit niet zonder meer dat hij zich op die dag ook daadwerkelijk succesvol heeft 
uitgeschreven voor zijn masteropleiding. Door de Centrale Studentenadministratie is naar 

aanleiding van het door appellant tegen de beslissing van 4 november 2015 gemaakte bezwaar 
nader onderzoek verricht. Daaruit is gebleken dat de gegevens van appellant in Studielink op 21 
september 2015 ongewijzigd zijn gebleven. Het college van bestuur heeft in dit verband toegelicht 
dat dit niet het geval zou zijn geweest indien appellant zich op die dag succesvol zou hebben 
uitgeschreven, en dat de m in Studielink dan op ‘changed’ zou hebben gestaan. Het college van 
bestuur heeft verder uitgelegd dat naar aanleiding van iedere actie die succesvol wordt verricht in 
Studielink een bevestiging naar de student wordt verzonden via een e-mailbericht. Uit het door de 

Centrale Studentenadministratie verrichte onderzoek blijkt niet dat aan appellant een dergelijk e-
mailbericht is verzonden op 21 september 2015. Appellant heeft ook niet aangetoond dat hij na de 
door hem gestelde uitschrijving op 21 september 2015 een zodanig e-mailbericht heeft ontvangen. 
Met de door hem overgelegde foto heeft hij evenmin aangetoond dat hij zich wel succesvol heeft 
uitgeschreven op 21 september 2015. Uit die foto blijkt namelijk niet dat deze daadwerkelijk op die 
dag is gemaakt. Met het college van bestuur is het College dan ook van oordeel dat hetgeen 

appellant heeft aangevoerd niet aantoont dat hij zich succesvol heeft uitgeschreven voor de 
masteropleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op 21 september 2015. Nu hij zich niet eerder 
dan op 4 november 2015 heeft uitgeschreven via Studielink is appellant, gelet op het bepaalde in 
artikel 7.42, eerste lid, van de WHW, terecht per 1 december 2015 uitgeschreven en is hij dan ook 
collegegeld verschuldigd over de maanden oktober en november 2015. 
  Het betoog faalt. 
 

2.4 Het beroep is ongegrond. 
 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/074 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 10 oktober 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
causaal verband 
eerstejaarsprogramma 
extra termijn 
gezondheidssituatie 

minimumnorm 
niet geschikt 
objectiveerbaar criterium 
persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studentendecanaat 
studiehouding 

studievertraging 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

OER: artikel 12 
OER: artikel 13 
OER: artikel 17 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.5. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de 
beslissing van de domeindirecteur tot afgifte van een bindend 
negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Appellante heeft 
haar omstandigheden wat het tweede jaar betreft weliswaar laat 
gemeld bij de opleiding, maar dat betekent niet zonder meer dat de 
domeindirecteur met die relevante omstandigheden geen rekening 

behoefde te houden. Verweerder heeft in dat verband niet 
aannemelijk gemaakt dat deze omstandigheden, zoals de decaan 
heeft verklaard, niet een verslechtering inhouden en om die reden 
geen invloed zouden hebben op de studievoortgang van appellante. 
Daarbij is van belang het feit dat deze omstandigheden zich ook in 

het eerste studiejaar hebben voorgedaan en dat toen wel een 
causaal verband werd aangenomen tussen de studievoortgang en de 

persoonlijke situatie van appellante. Bovendien volgt uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van het bepaalde in artikel 7.8, 
derde lid, van de WHW (Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 
6) dat een bindend studieadvies voor de student grote 
consequenties heeft. In de wet is voorzien in een objectiveerbaar 
criterium. Bij de weging van de studieresultaten dient rekening te 
worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de 

student. Appellante werpt in dat verband dan ook terecht op dat de 
omstandigheid dat zij meerdere pogingen nodig heeft gehad voor 
het behalen van vakken in het licht moet worden bezien van haar 
persoonlijke omstandigheden. Daarbij is tevens van belang dat 
appellante, zoals de domeindirecteur heeft gesteld, niettemin 
redelijke cijfers heeft behaald. Dat appellante onjuiste prioriteiten 

zou hebben gesteld door ook vakken uit het tweede jaar te volgen, 
leidt in dit verband evenmin tot een ander oordeel. Zoals uit het 

voorgaande volgt, kunnen de resultaten die zijn behaald in het 
tweede jaar meewegen in de beoordeling van geschiktheid. Dat 
appellante een substantieel aantal punten uit het tweede jaar wel 
heeft behaald, is evenwel niet bij die beoordeling betrokken. 
Voor zover verweerder in navolging van de domeindirecteur heeft 

overwogen dat het vak Engels specifiek het probleem lijkt te zijn, 
had een mogelijkheid kunnen zijn appellante nog een laatste kans te 
gunnen deze toets te behalen.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante 
slaagt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 februari 2016 heeft de directeur van het Domein Management, 
Finance en Recht (hierna: de domeindirecteur) appellante een bindend negatief studieadvies 
verstrekt voor de opleiding Sociaal-Juridische Dienst VT. 

 
 Bij beslissing van 4 april 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 28 juli 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. L. Huigsloot, advocaat te Rotterdam en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. J.H.P. de Jong en mr. C.W. Elbers. Namens de opleiding waren I. Moes en G.P.F. van den 
Broek aanwezig, beiden werkzaam bij Hogeschool Inholland. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 

binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 

goede studievoortgang zijn gewaarborgd. 
 Ingevolge het vierde lid, geeft het instellingsbestuur, voordat het tot afwijzing overgaat, de 
desbetreffende student een waarschuwing onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de 
studieresultaten ten genoegen van dat bestuur moeten zijn verbeterd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast.  

 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de Hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 
van de studie binnen of buiten de opleiding. 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 

bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
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 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur alsnog een bindend negatief 

studieadvies, indien de student niet aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 

propedeutische fase volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 
als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 Ingevolge artikel 17, eerste lid, doet de student, indien een omstandigheid als bedoeld in 
lid 5 zich voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij een studentendecaan onder opgave 
van: 
- de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed; 

- een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan, met overlegging van bewijsstukken; 
- de mate waarin hij niet aan het onderwijs of toets kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen. 
 Ingevolge het vierde lid weegt de domeindirecteur, voordat hij over gaat tot een bindend 
studieadvies ten behoeve daarvan, de binnen de opleiding bekende persoonlijke omstandigheden. 
Hij vraagt in dat kader het studentendecanaat advies met betrekking tot de daar gemelde 
persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan brengt zijn advies schriftelijk uit. Voorts 

raadpleegt hij de studiebegeleider over de studievoortgang en de relatie met de persoonlijke 
omstandigheden. 
 Ingevolge het vijfde lid worden als persoonlijke omstandigheden uitsluitend aangemerkt: 
a. ziekte van de student; 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; 

c. zwangerschap van de studente; 
d. bijzondere familieomstandigheden;  

(…). 
 
2.2. De domeindirecteur achtte voor zijn beslissing om appellante een bindend negatief 
studieadvies te verstrekken redengevend dat zij niet binnen de aan haar gegunde termijn het 
eerstejaarsprogramma volledig heeft afgerond. De door appellante opgeworpen persoonlijke 
omstandigheden zijn volgens de domeindirecteur betrokken bij zijn afweging, maar die 
omstandigheden zijn volgens hem niet doorslaggevend geweest voor het niet-voldoen aan de 

norm.  
 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 4 april 2016 de beslissing van de domeindirecteur 
in stand gelaten. Daarbij heeft verweerder overwogen dat appellante weliswaar persoonlijke 
omstandigheden heeft gemeld, maar dat deze omstandigheden niet in overwegende mate hebben 
bijgedragen aan het feit dat zij haar propedeuse niet heeft behaald. Na gedegen onderzoek en 
navraag bij de opleiding is gebleken dat appellante haar propedeuse en haar verdere opleiding niet 

binnen een redelijke termijn zal afronden. Volgens verweerder heeft de domeindirecteur zich 
terecht op het standpunt gesteld dat appellante niet geschikt is voor de opleiding. 

 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met de beslissing van verweerder. Zij betoogt dat 
verweerder heeft miskend dat de decaan in het eerste jaar een causaal verband aanwezig heeft 
geacht tussen door haar ondervonden persoonlijke omstandigheden en de opgelopen 
studievertraging en dat dit causaal verband in het tweede jaar niet meer aanwezig zou zijn, terwijl 

die omstandigheden nu juist aantoonbaar zijn verergerd. Bovendien heeft zij bij de instelling te 
kennen gegeven na het eerste studiejaar het contact voort te willen zetten met een andere decaan.  
 Wat de ongeschiktheid voor de opleiding betreft, voert appellante aan dat verweerder geen 
schriftelijk bewijs heeft overgelegd van die vakdocenten die hebben gemeld dat zij een goede 
studiehouding heeft, maar niet altijd het juiste niveau haalt. Haar mentor heeft haar tijdens 
opleiding niet van deze standpunten op de hoogte gesteld, aldus appellante. Daarnaast had 
appellante een lichtere studielast in de beginperiode van het eerste studiejaar. Die lichtere 

studielast kan haar niet worden tegengeworpen, juist omdat in dat eerste jaar een causaal verband 
bestaat tussen de persoonlijke omstandigheden en de studievertraging. Bovendien heeft 
verweerder haar ten onrechte tegengeworpen dat zij meerdere pogingen nodig heeft gehad voor 
het behalen van vakken. Juist vanwege haar ernstige persoonlijke omstandigheden heeft zij moeite 
die vakken te halen. Verder heeft haar mentor haar gestimuleerd ook vakken uit het tweede jaar te 
behalen om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw achterstand zou oplopen. Ten slotte heeft 

appellante naar voren gebracht dat zij, anders dan verweerder veronderstelt, wel degelijk in staat 
is in het Engels te werken. Daarbij is van belang dat zij reeds vakken heeft behaald, waarbij 
bijvoorbeeld Engelse studieboeken werden gebruikt, aldus appellante.  
 
2.3.1. Bij brief van 23 februari 2015 is appellante te kennen gegeven dat zij in het eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase niet het vereiste minimumaantal van de in totaal 60 te 
behalen credits heeft behaald, maar dat is gebleken dat zich persoonlijke omstandigheden hebben 

voorgedaan. In die brief is voorts vermeld dat appellante tijdens of aan het einde van het tweede 
jaar van inschrijving het eerstejaarsprogramma dient te hebben afgerond, en dat, indien zij daarin 
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niet slaagt en behoudens persoonlijke omstandigheden, haar alsnog een bindend negatief 

studieadvies zal worden verstrekt. 

 
2.3.2. Zoals het College eerder heeft overwogen in zijn uitspraken van 3 oktober 2016 in zaken 
2016/127.5 en 2016/118 (www.cbho.nl) is de domeindirecteur in een situatie als thans in geding, 
na de brief van 23 februari 2015 nog altijd bevoegd een bindend negatief studieadvies te 
verstrekken.  
 

2.3.3. In dat verband overweegt het College, zoals het eveneens eerder heeft overwogen in 
voormelde uitspraken, dat het instellingsbestuur op grond van het bepaalde in artikel 7.8b van de 
WHW slechts een bindend negatief studieadvies kan geven, indien de student, met inachtneming 
van diens persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, 
doordat de studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daaromtrent zijn vastgesteld.  
 Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt dat in geval een 

beoordeling van de ongeschiktheid niet aan het einde van het eerste jaar van inschrijving wordt 
gemaakt, maar later, ook nadien behaalde studieresultaten kunnen meewegen, voor zover de 
propedeuse nog niet is behaald (Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5 6). 
 
2.3.4. Niet in geschil is dat appellante aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 

propedeutische fase niet volledig had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden 
op ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval aannemen van ongeschiktheid 

is tevens een op de persoon toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk, 
waarbij in een situatie als de onderhavige onder meer van belang is of appellante ten gevolge van 
de persoonlijke omstandigheden in het eerste jaar van inschrijving (her)kansen voor het afleggen 
van tentamens niet heeft kunnen benutten. 
 Vast staat dat appellante in het eerste jaar van de opleiding te kampen heeft gehad met 
persoonlijke omstandigheden als gevolg waarvan zij niet aan de in de OER neergelegde normen 
kon voldoen. Appellante heeft in dat verband gemotiveerd dat deze omstandigheden in het tweede 

jaar nog altijd aanwezig waren en bovendien zijn verergerd. Appellante heeft die medische- en 
familieomstandigheden ook gedocumenteerd met medische stukken onder andere van haar 
behandelaar. Uit die stukken volgt onder meer dat appellante inmiddels met burn-outklachten te 
kampen heeft. 
 Onder de gedingstukken bevindt zich daarnaast een verklaring van het decanaat over de in 
het tweede jaar gemelde persoonlijke omstandigheden. Uit die verklaring volgt dat een 

verslechtering van de gezondheidssituatie van de moeder of appellante zelf niet kan worden 
vastgesteld. De decaan heeft in die verklaring geconcludeerd dat sprake is van een voortzetting 

van de omstandigheden die ze in een eerder studiejaar heeft gemeld en op basis waarvan 
appellante een extra termijn heeft gekregen alsnog aan de norm te voldoen. Er is geen sprake 
geweest van afwezigheid en ook op basis van de resultaten van het tweede jaar bestond geen 
aanleiding om aan te nemen dat appellante niet in staat zou zijn om te studeren, aldus de decaan. 
Verweerder heeft die verklaring gevolgd. 

 Wat betreft de door appellante behaalde studieresultaten, is het volgende tussen partijen 
niet in geschil. Appellante heeft, op de punten voor het vak Engels na, alle punten van de 
propedeutische fase behaald. Daarnaast heeft zij vakken van het tweede jaar behaald.  
 
2.3.5. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de domeindirecteur tot 
afgifte van een bindend negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Appellante heeft haar 
omstandigheden wat het tweede jaar betreft weliswaar laat gemeld bij de opleiding, maar dat 

betekent niet zonder meer dat de domeindirecteur met die relevante omstandigheden geen 
rekening behoefde te houden. Verweerder heeft in dat verband niet aannemelijk gemaakt dat deze 
omstandigheden, zoals de decaan heeft verklaard, niet een verslechtering inhouden en om die 
reden geen invloed zouden hebben op de studievoortgang van appellante. Daarbij is van belang het 
feit dat deze omstandigheden zich ook in het eerste studiejaar hebben voorgedaan en dat toen wel 
een causaal verband werd aangenomen tussen de studievoortgang en de persoonlijke situatie van 

appellante. Bovendien volgt uit de geschiedenis van de totstandkoming van het bepaalde in artikel 
7.8, derde lid, van de WHW (Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 6) dat een bindend 
studieadvies voor de student grote consequenties heeft. In de wet is voorzien in een 
objectiveerbaar criterium. Bij de weging van de studieresultaten dient rekening te worden 
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Appellante werpt in dat verband 
dan ook terecht op dat de omstandigheid dat zij meerdere pogingen nodig heeft gehad voor het 
behalen van vakken in het licht moet worden bezien van haar persoonlijke omstandigheden. 

Daarbij is tevens van belang dat appellante, zoals de domeindirecteur heeft gesteld, niettemin 
redelijke cijfers heeft behaald. Dat appellante onjuiste prioriteiten zou hebben gesteld door ook 
vakken uit het tweede jaar te volgen, leidt in dit verband evenmin tot een ander oordeel. Zoals uit 
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het voorgaande volgt, kunnen de resultaten die zijn behaald in het tweede jaar meewegen in de 

beoordeling van geschiktheid. Dat appellante een substantieel aantal punten uit het tweede jaar 

wel heeft behaald, is evenwel niet bij die beoordeling betrokken. 
 Voor zover verweerder in navolging van de domeindirecteur heeft overwogen dat het vak 
Engels specifiek het probleem lijkt te zijn, had een mogelijkheid kunnen zijn appellante nog een 
laatste kans te gunnen deze toets te behalen.  
 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante slaagt. 
 

2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 4 april 2016 komt voor 
vernietiging in aanmerking. Het College ziet tevens aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het 
College zal het door appellante bij verweerder ingestelde administratief beroep gegrond verklaren 
en de beslissing van de domeindirecteur van 24 februari 2016 vernietigen. 
 
2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Hogeschool Inholland van 4 april 2016; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool 
  Inholland ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de directeur van het Domein Management, Finance en 
  Recht van 24 februari 2016; 

 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 4 
  april 2016; 
 VI. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 
  tot vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderd tweeënnegentig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 

  aan appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde  
  griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zes en veertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/075 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 17 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : diplomasupplement 
doctoraalexamen 
getuigschrift 
propedeuse 
standaardformat 

studielas 
studieresultaten 

Artikelen : WHW: artikel 7.11 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Verweerder heeft zich, evenals in de procedure in zaak nr. 

2016/044, op het standpunt gesteld dat de propedeutische fase een 

onderdeel is van de doctoraalopleiding geneeskunde en dat een 
diplomasupplement niet uitsluitend voor de propedeutische fase kan 
worden afgegeven, omdat zo’n supplement betrekking heeft op een 
afgeronde opleiding. Dit standpunt van verweerder vindt bevestiging 
in de tekst van artikel 7.11, vierde lid, van de WHW, bezien in het 

licht van de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling 
(kamerstukken II 2002/03, 28 925, nr. 22), waaruit volgt dat de 
bepaling ertoe strekt aan het getuigschrift een diplomasupplement 
toe te voegen dat mede ten behoeve van de internationale 
herkenbaarheid inzicht verschaft in de aard en inhoud van de 
afgeronde opleiding. Verweerder heeft dan ook terecht, zoals het 
College eerder in zaak nr. 2016/044 heeft overwogen, gesteld dat 

geen ruimte bestaat om een op zichzelf staand diplomasupplement 
te verstrekken voor de propedeutische fase.  
Het betoog van appellant dienaangaande faalt.  
2.4. Daarnaast betoogt appellant dat een propedeutisch diploma 
toegang geeft tot de doctoraalopleiding en niet het op het 

diplomasupplement vermelde Vwo-diploma. In dit verband wijst hij 
op artikel 14, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling van 

de opleiding geneeskunde 2001-2002 waarin is bepaald dat alvorens 
het doctoraalexamen kan worden afgelegd het propedeutisch 
examen met goed gevolg moet zijn afgelegd.  
2.4.1. Ook dit betoog faalt. Zoals hiervoor is overwogen, heeft het 
diplomasupplement betrekking op een afgeronde opleiding en niet 
slechts op de afronding van de doctoraalfase. Naar het oordeel van 

het College heeft de examencommissie zich dan ook terecht op het 
standpunt gesteld dat op het diplomasupplement onder categorie 
3.3 ‘Access requirements’ de toelatingseis voor de desbetreffende 
opleiding dient te worden vermeld en niet, zoals appellant voorstaat, 
de toelatingseis voor het doctoraalexamen.  
Het betoog faalt.  
2.5. Ten slotte voert appellant aan dat de gevolgde vakken, de 

studieresultaten en de studielast van de gevolgde vakken op het 
diplomasupplement dienen te worden vermeld en niet op een 

bijlage. In zoverre is ten onrechte een bijlage bij het 
diplomasupplement gevoegd. 
2.5.1. Op grond van artikel 7.11, vierde lid, van de WHW voldoet 
het diplomasupplement aan het Europese overeengekomen 
standaardformat. Appellant betwist niet dat het diplomasupplement 

in dat standaardformat is opgesteld. Verder heeft appellant geen 
rechtsregel kunnen aanwijzen die zich verzet tegen het vermelden 
van de benodigde informatie op een officieel certificaat, bijgevoegd 
bij het supplement. Daar komt bij dat het doel van het 
diplomasupplement, te weten het verschaffen van inzicht in de aard 
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en inhoud van de afgeronde opleiding, met deze werkwijze niet in 

het gedrang komt. 

 Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 14 september 2015 heeft de examencommissie Geneeskunde (hierna: de 
examencommissie) het verzoek van appellant om afgifte van een diplomasupplement bij het door 
hem behaalde doctoraaldiploma geneeskunde, ingewilligd.  
 
 Bij beslissing van 11 april 2016 heeft verweerder het door appellant tegen die beslissing 

ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant, 

bijgestaan door mr. S. Klootwijk, en verweerder vertegenwoordigd door mr. W.A. Kleinjan zijn 
verschenen. Namens de examencommissie was dr. T.J.H. Ruigrok aanwezig. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.11, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW), wordt ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, door de 
examencommissie een getuigschrift uitgereikt, nadat het instellingsbestuur heeft verklaard dat aan 

de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. Op 
het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde examen worden relevante gegevens vermeld, 
waaronder in ieder geval de onder a tot en met f vermelde gegevens. 
 Ingevolge het vierde lid, voegt de examencommissie aan een getuigschrift van het met 
goed gevolg afgelegde afsluitend examen, een supplement toe. Het supplement heeft tot doel 

inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op 
internationale herkenbaarheid van opleidingen.  
Het supplement wordt opgesteld in het Nederlands of Engels en voldoet aan het Europese 
overeengekomen standaardformat. 
 
2.2. Ten bewijze van het met goed gevolg afleggen van het doctoraalexamen van de opleiding 
geneeskunde, is aan appellant een getuigschrift uitgereikt, gedateerd op 24 maart 2005. De 

examencommissie heeft op 13 oktober 2015, op verzoek van appellant, een diplomasupplement 
uitgereikt, behorend bij dat getuigschrift.  
 Appellant kon zich niet verenigen met de op dat supplement vermelde informatie in een 
aantal categorieën en heeft daarom administratief beroep ingesteld.  
 Daarop heeft verweerder het administratief beroep van appellant bij beslissing van 
11 april 2016 ongegrond verklaard. Hierbij heeft verweerder in de eerste plaats vastgesteld dat, 

voor zover appellant zich niet kan verenigen met de afwijzing van het verzoek om een 
diplomasupplement met betrekking tot de propedeuse te verstrekken, al een oordeel is gegeven 
over dat verzoek door het College. Verder heeft de examencommissie zich volgens verweerder in 
voldoende mate ingespannen aan de belangen van appellant tegemoet te komen.  
 
2.3. In beroep betoogt appellant dat het diplomasupplement ten onrechte mede betrekking 
heeft op de propedeutische fase. Volgens hem dient voor het propedeutisch diploma in de 

geneeskunde een apart diplomasupplement te worden afgegeven. Op het diplomasupplement is 
dan ook ten onrechte het totaal aan behaalde studiepunten, inclusief de in de propedeutische fase 
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behaalde studiepunten, vermeld. Ook maakt het diplomasupplement ten onrechte melding van de 

vakken van het propedeutische examen.  

 
2.3.1. Verweerder heeft zich, evenals in de procedure in zaak nr. 2016/044, op het standpunt 
gesteld dat de propedeutische fase een onderdeel is van de doctoraalopleiding geneeskunde en dat 
een diplomasupplement niet uitsluitend voor de propedeutische fase kan worden afgegeven, omdat 
zo’n supplement betrekking heeft op een afgeronde opleiding. Dit standpunt van verweerder vindt 
bevestiging in de tekst van artikel 7.11, vierde lid, van de WHW, bezien in het licht van de 

geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling (kamerstukken II 2002/03, 28 925, nr. 
22), waaruit volgt dat de bepaling ertoe strekt aan het getuigschrift een diplomasupplement toe te 
voegen dat mede ten behoeve van de internationale herkenbaarheid inzicht verschaft in de aard en 
inhoud van de afgeronde opleiding. Verweerder heeft dan ook terecht, zoals het College eerder in 
zaak nr. 2016/044 heeft overwogen, gesteld dat geen ruimte bestaat om een op zichzelf staand 
diplomasupplement te verstrekken voor de propedeutische fase.  

 Het betoog van appellant dienaangaande faalt.  
 
2.4. Daarnaast betoogt appellant dat een propedeutisch diploma toegang geeft tot de 
doctoraalopleiding en niet het op het diplomasupplement vermelde Vwo-diploma. In dit verband 
wijst hij op artikel 14, eerste lid, van de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding 

geneeskunde 2001-2002 waarin is bepaald dat alvorens het doctoraalexamen kan worden afgelegd 
het propedeutisch examen met goed gevolg moet zijn afgelegd.  

 
2.4.1. Ook dit betoog faalt. Zoals hiervoor is overwogen, heeft het diplomasupplement betrekking 
op een afgeronde opleiding en niet slechts op de afronding van de doctoraalfase. Naar het oordeel 
van het College heeft de examencommissie zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat op 
het diplomasupplement onder categorie 3.3 ‘Access requirements’ de toelatingseis voor de 
desbetreffende opleiding dient te worden vermeld en niet, zoals appellant voorstaat, de 
toelatingseis voor het doctoraalexamen.  

 Het betoog faalt.  
 
2.5. Ten slotte voert appellant aan dat de gevolgde vakken, de studieresultaten en de studielast 
van de gevolgde vakken op het diplomasupplement dienen te worden vermeld en niet op een 
bijlage. In zoverre is ten onrechte een bijlage bij het diplomasupplement gevoegd. 
 

2.5.1. Op grond van artikel 7.11, vierde lid, van de WHW voldoet het diplomasupplement aan het 
Europese overeengekomen standaardformat. Appellant betwist niet dat het diplomasupplement in 

dat standaardformat is opgesteld. Verder heeft appellant geen rechtsregel kunnen aanwijzen die 
zich verzet tegen het vermelden van de benodigde informatie op een officieel certificaat, 
bijgevoegd bij het supplement. Daar komt bij dat het doel van het diplomasupplement, te weten 
het verschaffen van inzicht in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, met deze werkwijze 
niet in het gedrang komt. 

 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het College komt tot de slotsom dat het beroep ongegrond is.  
 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/076 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 26 september 2016 

Partijen : appellant en Christelijke Hogeschool Windesheim 

Trefwoorden : beëindigen 
griffierecht 
inschrijving 
niet-ontvankelijk 
verschuldigd 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:41, eerste en derde lid 

Uitspraak : Niet-ontvankelijk 

Hoofdoverwegingen : 2.2 Bij op 10 mei 2016 verzonden brief is appellant op de 
verschuldigdheid van het griffierecht gewezen en is hem verzocht dit 
bedrag binnen vier weken bij te schrijven op de bankrekening van 

het College. Op 23 juni 2016 is appellant bij aangetekende brief in 
de gelegenheid gesteld het verschuldigde griffierecht op uiterlijk 22 
juli 2016 te voldoen. Daarbij is zij er op gewezen dat, indien het 
verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is ontvangen, zijn 
beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. 
2.3 Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 22 juli 
2016 bijgeschreven dan wel gestort had moeten zijn. Op die dag 

was het een noch het ander gebeurd. Ook na die tijd heeft geen 
betaling plaatsgevonden. Niet is gebleken van feiten of 
omstandigheden die tot de conclusie kunnen leiden dat 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante aldus in 
verzuim is geweest.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 Bij beslissing van 25 februari 2016 heeft de directeur van de Dienst Bedrijfsvoering aan 
appellant meegedeeld dat zijn inschrijving voor het studiejaar 2015-2016 is beëindigd, omdat hij 
het collegegeld drie maanden achtereen niet had betaald.  
 
  Bij beslissing van 24 maart 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant gemaakte 

bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 29 april 2016, 
beroep ingesteld.  
 
 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016 waar verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. J.W. Gerritsen, is verschenen.   
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:41, eerste en 
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.67 van de WHW, wordt van de indiener 
van een beroepschrift door de secretaris van het College een griffierecht ten bedrage van € 46,- 
geheven. 
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2.2  Bij op 10 mei 2016 verzonden brief is appellant op de verschuldigdheid van het griffierecht 

gewezen en is hem verzocht dit bedrag binnen vier weken bij te schrijven op de bankrekening van 

het College. Op 23 juni 2016 is appellant bij aangetekende brief in de gelegenheid gesteld het 
verschuldigde griffierecht op uiterlijk 22 juli 2016 te voldoen. Daarbij is zij er op gewezen dat, 
indien het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is ontvangen, zijn beroep niet-ontvankelijk 
wordt verklaard. 
 
2.3 Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 22 juli 2016 bijgeschreven dan 

wel gestort had moeten zijn. Op die dag was het een noch het ander gebeurd. Ook na die tijd heeft 
geen betaling plaatsgevonden. Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die tot de conclusie 
kunnen leiden dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante aldus in verzuim is 
geweest.  
 
2.4 Onder die omstandigheden komt voortzetting van het onderzoek niet nodig voor, omdat het 

beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. 
 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
  
 verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/077.5 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten – Hinloopen en Van Diepenbeek  

Datum uitspraak : 20 juni 2016 

Partijen : appellante en CBE De Haagse Hogeschool   

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
faculteitsdirecteur 
herinschrijving 
instromers in latere jaren 

met vrucht kunnen volgen 
niveau B2 
niveau C1 
opnieuw afleggen 
taalniveau 
taaltoets 
TOA-toets 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b, lid 2 
WHW: artikel 7.8b, lid 3 
WHW: artikel 7.8b, lid 5 
OER: artikel 7.8, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Appellante betoogt dat haar taalniveau voldoende is, omdat 

zij bij Hogeschool Inholland haar propedeuse voor de opleiding 
Bedrijfseconomie heeft behaald en daar voor de taaltoets is 
geslaagd. Deze taaltoets heeft volgens haar, evenals de TOA toets, 
niveau B2. Volgens haar moeten de bij Hogeschool Inholland 
behaalde resultaten evenveel waard zijn als de bij De Haagse 
Hogeschool behaalde resultaten en hoeven studenten die aan 

Hogeschool Inholland hun propedeuse hebben behaald bij De 
Haagse Hogeschool niet opnieuw een taaltoets af te leggen. Voorts 
heeft zij al veel tweede- en derdejaarsvakken gehaald en verschilt 
het afleggen van een taaltoets van het schrijven van de scriptie. 
Verweerder verlangt blijkens de verrichte vergelijking volgens haar 

ten onrechte van haar een taalbeheersing op niveau C1, aangezien 
de taaltoets niveau B2 heeft. Voorts zijn de taaltoetsen vergeleken 

door de opleidingsmanager en de teamleider, terwijl de 
examencommissie bevoegd is te oordelen over een verzoek om 
vrijstelling van een toets op basis van een elders behaald resultaat. 
2.4.1. Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht de 
beslissing van 30 juni 2015 in stand gelaten. Ingevolge artikel 7.8b, 
vijfde lid, van de WHW moest het instellingsbestuur het verzoek van 
appellante beoordelen. Uit de vergelijking die de faculteitsdirecteur 

heeft laten verrichten en waarvan hij het resultaat heeft 
overgenomen, kan worden afgeleid dat de TOA-toets zwaarder is 
dan de taaltoets van de Hogeschool Inholland. Er is geen rechtsregel 
die De Haagse Hogeschool verbiedt haar eigen taaltoets te 
gebruiken. Appellante heeft voorts niet met concrete voorbeelden 
onderbouwd dat De Haagse Hogeschool van instromers in latere 

jaren niet vereist dat zij aan het niveau van de TOA-toets voldoen. 
Voor zover appellante betoogt dat de faculteitsdirecteur de 

examencommissie bij zijn beslissing had moeten betrekken, volgt 
het College haar hierin niet nu uit de tekst van artikel 7.8b, vijfde 
lid, van de WHW duidelijk naar voren komt dat het instellingsbestuur 
beslissingsbevoegd is. 
 Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
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en 

 

het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 30 juni 2015 heeft de opleidingsmanager Bedrijfseconomie namens de 
faculteitsdirecteur appellante medegedeeld dat haar verzoek om herinschrijvingvoor de opleiding 

Bedrijfseconomie is afgewezen.  
 
Bij beslissing van 29 juli 2015 heeft het college van bestuur het daartegen door appellante 
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Bij uitspraak van 10 maart 2016 heeft het College het daartegen door appellante ingestelde 

beroep gegrond verklaard, de beslissing van 29 juli 2015 vernietigd en het college van bestuur 
opgedragen het door appellante tegen de beslissing van 30 juni 2015 gemaakte bezwaar door te 
zenden naar verweerder ter behandeling als administratief beroep. 
 
 Bij beslissing van 11 april 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder dit 

administratief beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 
C.A.M. Tiel, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Tevens is J.J.M. van Casteren MSc, 

teamleider van de opleiding Bedrijfseconomie deeltijd, verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Bij zijn beoordeling neemt het College als uitgangspunt dat aan appellante in november 
2013 een bindend negatief studieadvies (BNSA) als bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, van de Wet 

op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) is gegeven, omdat zij 
niet binnen twee jaar haar propedeuse heeft behaald. Zij hoefde voor het behalen van haar 

propedeuse alleen nog de TOA-toets, waarmee de schrijfvaardigheid in het Nederlands wordt 
getoetst, te halen. Vervolgens heeft appellante haar opleiding aan De Haagse Hogeschool verlaten 
en is zij gestart met de opleiding Bedrijfseconomie aan Hogeschool Inholland. De propedeuse van 
deze opleiding, waarvan ook een taaltoets onderdeel uitmaakt, heeft zij binnen een jaar behaald. 
Aan de orde is thans of de bestreden beslissing, waarbij de afwijzing van haar verzoek om 

herinschrijving bij de opleiding Bedrijfseconomie aan De Haagse Hogeschool in stand is gelaten, in 
rechte stand kan houden. 
 
2.2. Ingevolge artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW, kan de student van wie de inschrijving voor 
de desbetreffende opleiding aan de betrokken instelling is beëindigd niet opnieuw aan die instelling 
voor die opleiding worden ingeschreven, tenzij, voor zover thans van belang, de betrokkene op een 
later tijdstip verzoekt om te worden ingeschreven voor de desbetreffende opleiding en daarbij ten 

genoegen van het instellingsbestuur aannemelijk maakt dat hij die opleiding met vrucht zal kunnen 
volgen. 
 
 Ingevolge artikel 7.8, eerste lid, van de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling 
(hierna: de OER), kan de student, indien aan hem een BNSA is uitgebracht en hij zich opnieuw 
voor de desbetreffende opleiding wil inschrijven, hiertoe een verzoek indienen bij de 

faculteitsdirecteur. Dit is mogelijk na afloop van het eerste studiejaar dat volgt op het studiejaar 
waarin hem een BNSA is uitgebracht. 
 Ingevolge het tweede lid kan de faculteitsdirecteur de student toestemming geven zich 
opnieuw voor deze opleiding in te schrijven, mits de student aannemelijk heeft gemaakt dat hij de 
opleiding met vrucht zal kunnen volgen. De beoordeling hiervan vindt plaats door de 
faculteitsdirecteur. 
   

2.3. De faculteitsdirecteur heeft het verzoek om herinschrijving afgewezen omdat appellante de 
TOA-toets van de propedeuse niet heeft behaald en hij het daarom onwaarschijnlijk acht dat zij het 
voor afronding van de opleiding vereiste taalniveau zal halen. Verweerder heeft de afwijzing in 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  504 

stand gelaten. Hierbij heeft verweerder in aanmerking genomen dat het aan de faculteitsdirecteur 

is om te beoordelen of appellante aannemelijk heeft gemaakt dat zij de opleiding met vrucht zal 

kunnen volgen, het aan de opleiding is het curriculum vast te stellen en te handhaven, en de 
opleiding bevoegd is van studenten te eisen dat zij de TOA-toets dan wel een vergelijkbare toets 
afleggen. Voorts heeft verweerder in aanmerking genomen dat de opleiding van alle studenten, ook 
de instromers in latere jaren, vraagt om de TOA-toets af te leggen dan wel op andere wijze aan te 
tonen het niveau van de TOA-toets te evenaren. Volgens verweerder heeft de faculteitsdirecteur 
aan de hand van een vergelijking van de toetsen aannemelijk gemaakt dat de door appellante aan 

Hogeschool Inholland afgelegde taaltoets een lager niveau heeft dan de TOA-toets en heeft 
appellante niet op andere wijze aannemelijk gemaakt dat zij het niveau van de TOA-toets 
evenaart. Hierbij heeft verweerder van belang geacht dat appellante ter zitting van verweerder is 
aangeboden de TOA-toets opnieuw af te leggen en zij dit heeft geweigerd. 
 
2.4. Appellante betoogt dat haar taalniveau voldoende is, omdat zij bij Hogeschool Inholland 

haar propedeuse voor de opleiding Bedrijfseconomie heeft behaald en daar voor de taaltoets is 
geslaagd. Deze taaltoets heeft volgens haar, evenals de TOA-toets, niveau B2. Volgens haar 
moeten de bij Hogeschool Inholland behaalde resultaten evenveel waard zijn als de bij De Haagse 
Hogeschool behaalde resultaten en hoeven studenten die aan Hogeschool Inholland hun 
propedeuse hebben behaald bij De Haagse Hogeschool niet opnieuw een taaltoets af te leggen. 

Voorts heeft zij al veel tweede- en derdejaarsvakken gehaald en verschilt het afleggen van een 
taaltoets van het schrijven van de scriptie. Verweerder verlangt blijkens de verrichte vergelijking 

volgens haar ten onrechte van haar een taalbeheersing op niveau C1, aangezien de taaltoets 
niveau B2 heeft. Voorts zijn de taaltoetsen vergeleken door de opleidingsmanager en de 
teamleider, terwijl de examencommissie bevoegd is te oordelen over een verzoek om vrijstelling 
van een toets op basis van een elders behaald resultaat. 
 
2.4.1. Naar het oordeel van het College heeft verweerder terecht de beslissing van 30 juni 2015 in 
stand gelaten. Ingevolge artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW moest het instellingsbestuur het 

verzoek van appellante beoordelen. Uit de vergelijking die de faculteitsdirecteur heeft laten 
verrichten en waarvan hij het resultaat heeft overgenomen, kan worden afgeleid dat de TOA-toets 
zwaarder is dan de taaltoets van de Hogeschool Inholland. Er is geen rechtsregel die De Haagse 
Hogeschool verbiedt haar eigen taaltoets te gebruiken. Appellante heeft voorts niet met concrete 
voorbeelden onderbouwd dat De Haagse Hogeschool van instromers in latere jaren niet vereist dat 
zij aan het niveau van de TOA-toets voldoen. Voor zover appellante betoogt dat de 

faculteitsdirecteur de examencommissie bij zijn beslissing had moeten betrekken, volgt het College 
haar hierin niet nu uit de tekst van artikel 7.8b, vijfde lid, van de WHW duidelijk naar voren komt 

dat het instellingsbestuur beslissingsbevoegd is. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond.   
 

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.   
 
3.  Beslissing 
 
 Het College, 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/079.5 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Streefkerk en Drop 

Datum uitspraak : 21 juni 2016 

Partijen : appellant en Fontys Hogescholen 

Trefwoorden : aannemelijk 
afstudeerstage 
afstuderen 
antwoordformulier 
camera 

disproportioneel 
ernstige fraude 
fraude 
fraudeformulier 
geautomatiseerde systeem 
handmatig 
herhaalde fraude 

ingescande antwoordformulier 
inzage 
multiple choice toets 
onevenredig 
ongeldig 
ongeldigverklaring 
onregelmatigheid 

onschuldpresumptie 
proportioneel 
punitieve aard 
rekenfout 
sancties 
stagerapport 

studievertraging 
surveilleren 
toetscommissie 
uitgesloten 

uitsluiting 
uitwerking tentamen, 4 
verklaringen 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b, tweede lid 
OER bacheloropleiding Bedrijfsmanagement MKB van Fontys 
Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: artikel 1 
OER: bacheloropleiding Bedrijfsmanagement MKB van Fontys 
Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: artikel 37 
Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Fontys Hogeschool 
Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: paragraaf 8 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Niet in geschil is dat het direct na de toets ingescande 
antwoordformulier een afwijking vertoont met het originele 
antwoordformulier dat is ingeleverd na de inzage.  
Verweerder heeft uiteengezet dat de originele antwoordformulieren 

van toetsen direct na afloop van de toets worden gescand. 
Vervolgens worden de originele antwoordformulieren in een 

afgesloten kast bewaard tot het moment van inzage. Vervolgens 
vindt verwerking van de gescande formulieren plaats door een 
geautomatiseerd systeem. Dat geautomatiseerde systeem staakt de 
beoordeling van het formulier in het geval een antwoord is 
gewijzigd. Zo’n formulier wordt dan handmatig nagekeken. Omdat 

het systeem de beoordeling van het gescande formulier van 
appellant niet heeft gestaakt, kan volgens verweerder worden 
vastgesteld dat het gescande formulier van appellant geen 
wijzigingen bevatte. Op het originele antwoordformulier dat is 
ingeleverd na de inzage, waren echter twee antwoorden gewijzigd. 
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Die wijzigingen bestonden daaruit dat alle bolletjes waren 

zwartgemaakt en een cirkel om het juiste antwoord was geplaatst. 

Die wijzigingen zouden, aldus verweerder, leiden tot het resultaat 
voldoende. 
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich, 
gelet op voorgaande uiteenzetting en onder de gegeven feiten en 
omstandigheden op het standpunt mogen stellen dat aannemelijk is 
dat appellant de wijzigingen heeft aangebracht tijdens de inzage en 

dat hij daarmee fraude heeft gepleegd als bedoeld in artikel 1 van 
de OER. Daarbij heeft verweerder terecht waarde gehecht aan de 
wisselende verklaringen van appellant over welk formulier aan hem 
toebehoorde, het gewijzigde of het ongewijzigde formulier. Ter 
zitting van het College heeft appellant in dat verband, in 
tegenstelling tot zijn twee eerdere verklaringen, verklaard niet meer 

te weten of hij tijdens het maken van de toets de wijzigingen op het 
antwoordformulier heeft aangebracht. Daarnaast heeft verweerder 
belang mogen hechten aan een verklaring van een medestudente 
waaruit volgt dat appellant tijdens de inzage om een andere kleur 
pen heeft gevraagd. Dat het tijdens de inzage nagenoeg onmogelijk 

was om fraude te plegen vanwege een strenge controle, hetgeen 
tevens is verklaard door een medestudente, kan appellant evenmin 

baten. Daarbij is van belang dat de examencommissie te kennen 
heeft gegeven dat reeds eerder een soortgelijke fraude heeft 
plaatsgevonden tijdens een inzage. Bovendien heeft de 
examencommissie onweersproken gesteld dat uit navraag bij de 
surveillerende docenten is gebleken dat een surveillant zijn laptop 
opstartte om de juiste antwoorden te projecteren en dat de andere 
surveillant rondliep om de antwoordformulieren uit te delen. 

Appellant zat op dat moment achter in de ruimte en vroeg na het 
tonen van de juiste antwoorden of hij vooraan in de ruimte mocht 
zitten, aldus de examencommissie. De enkele pas ter zitting van het 
College opgeworpen stelling van appellant dat in de inzageruimte 
een camera was geplaatst en verweerder nader onderzoek had 
moeten doen, leidt niet tot een ander oordeel reeds nu verweerder 

heeft ontkend dat beelden van de inzage zijn vervaardigd.  
Verweerder heeft evenmin, anders dan appellant betoogt, 

doorslaggevende betekenis hoeven toekennen aan de door appellant 
aangedragen alternatieve scenario’s. Naar het oordeel van het 
College heeft verweerder zich in dat verband op het standpunt 
mogen stellen dat geen van die scenario’s aannemelijk is. In zoverre 
heeft verweerder zich voldoende rekenschap gegeven van die door 

appellant aangedragen alternatieve scenario’s. Dat, zoals appellant 
ter zitting van het College heeft gesteld, hij enige tijd gebrouilleerd 
was met een surveillant en niet is uitgesloten dat die surveillant de 
wijzigingen heeft aangebracht, heeft verweerder evenmin aanleiding 
hoeven geven tot een andere conclusie.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het door appellant 
aangedragen betoog dat verweerder het standpunt van de 

examencommissie dat hij fraude zou hebben gepleegd ten onrechte 
is gevolgd, faalt. Niet in valt in te zien dat de examencommissie 
gelet op voorgaande niet in redelijkheid van haar bevoegdheid tot 
het opleggen van een sanctie gebruik heeft kunnen maken.  
2.4. Appellant betoogt verder dat verweerder heeft miskend dat de 
sanctie onevenredig is. Verweerder heeft slechts overwogen dat de 

ernst van de overtreding en de houding van appellant maken dat de 
opgelegde sanctie proportioneel en evenredig is. Appellant heeft 
echter altijd meegewerkt met het onderzoek. Het feit dat hij niet 
kon verklaren hoe de afwijking heeft plaatsgevonden, kan hem gelet 
op de onschuldpresumptie niet worden tegengeworpen. De 
opgelegde sanctie leidt tot een onaanvaardbare studievertraging en 
kostenpost en is daarmee disproportioneel en onevenredig, aldus 

appellant. 
2.4.1. Aan appellant kan worden toegegeven dat de door 
verweerder aan hem toegedichte negatieve houding hem niet kan 
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worden tegengeworpen, gelet op de punitieve aard van voormelde 

sanctie van uitsluiting van deelname. Dat neemt evenwel niet weg 

dat deze sanctie, anders dan appellant betoogt, naar het oordeel 
van het College niet onevenredig is. Naar verweerder heeft gesteld, 
heeft de examencommissie de sanctie pas geëffectueerd met ingang 
van 15 februari 2016, om de gevolgen voor appellant tot een 
minimum te beperken. Door deze handelwijze is appellant in staat 
gesteld om periode twee van het studiejaar volledig af te ronden. 

Daarnaast heeft de examencommissie appellant nog in staat gesteld 
de tekortkomingen in het stagerapport na 15 februari 2016 te 
repareren. Appellant heeft zijn stagerapport echter niet in voldoende 
mate gerepareerd als gevolg waarvan hij nog aanvullende 
werkzaamheden in het kader van zijn stage diende te verrichten. 
Appellant is in staat gesteld ook die werkzaamheden nog te 

verrichten. De sanctie staat volgens verweerder, hetgeen ter zitting 
niet is weersproken, niet in de weg aan een afstuderen volgens de 
planning in 2017, zij het dat de studielast in de eerste periode van 
2017 zwaarder zal zijn, omdat appellant naast zijn afstudeerstage 
dan alsnog een toets voor de minor zal moeten afleggen. Onder 

deze omstandigheden acht het College de aan appellant opgelegde 
sanctie niet onevenredig, zoals appellant betoogt. Appellant heeft in 

dit verband niet aannemelijk gemaakt dat hij een onaanvaardbare 
studievertraging zal oplopen.  
Het betoog faalt 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van Fontys Hogescholen, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissingen van 24 en 30 november 2015 heeft de examencommissie 

Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek, opleiding Automotive Management/BMKB (hierna: de 
examencommissie) het resultaat van de door appellant gemaakte toets ‘Kwalitatief’ ongeldig 
verklaard en hem vervolgens uitgesloten van deelname aan alle toetsen gedurende een periode 
van een half jaar.  
 

 Bij beslissing van 20 april 2016 heeft verweerder het door appellant tegen die beslissingen 
ingestelde beroepen ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 8 juni 2016, waar appellant 
bijgestaan door mr. B.J.J. Schins en verweerder vertegenwoordigd door mr. J. Janissen en 
mr. A.A.M.T. van Alphen, beiden werkzaam bij Fontys Hogescholen, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.12b, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), kan de examencommissie, indien een student of 
extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de examencommissie 
aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de examencommissie te 
bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel 
van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 
 Ingevolge het derde lid stelt de examencommissie regels vast over de uitvoering van de 

taken en bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over 
de maatregelen die zij in dat verband kan nemen.  
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 Ingevolge artikel 1, van de Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 van de 

bacheloropleiding Bedrijfsmanagement MKB van Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie 

en Techniek (hierna: OER), wordt onder fraude verstaan elk handelen (waaronder het plegen van 
plagiaat), of nalaten, waarvan betrokkene wist of behoorde te weten, dat dit handelen of nalaten 
het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands kennis, inzicht, vaardigheden, 
competenties, (beroeps)houding, reflectie e.d. geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. 
 Ingevolge artikel 37, eerste lid, kan de examencommissie, indien een student zich ten 
aanzien van (een onderdeel van) het examen aan een onregelmatigheid (hieronder wordt verstaan 

een afwijking van voorgeschreven regels of algemeen geldende gedragsregels) of fraude schuldig 
heeft gemaakt, bepalen dat aan die student het recht wordt ontnomen één of meer toetsen van de 
opleiding af te leggen gedurende een door de examencommissie te bepalen periode van ten 
hoogste één jaar. Indien de toets al was beoordeeld wordt het resultaat ongeldig verklaard. 
 
 Volgens paragraaf 8, punt 1, van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Fontys 

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (hierna: de Regels en Richtlijnen) wordt als 
fraude gekwalificeerd het aanbrengen van wijzigingen in de uitwerking van het tentamen nadat dit 
is ingeleverd.  
 Volgens punt 7 van diezelfde paragraaf, bepaalt de examencommissie in geval zij een vorm 
van fraude heeft geconstateerd, na de student te hebben gehoord, welke maatregelen worden 

getroffen. Afhankelijk van de ernst van de gepleegde fraude, herhaalde fraude daaronder 
begrepen, kan de examencommissie aan de student sancties opleggen, waaronder een 

ongeldigverklaring van een opdracht, werkstuk, tentamen of scriptie, uitsluiting van het 
desbetreffende tentamen voor ten hoogste een jaar en uitsluiting van één of meer 
tentamenperioden. 
 
2.2. Appellant heeft op 2 november 2015 de multiple choice toets ‘Kwalitatief’ afgelegd. Voor 
die toets heeft hij het resultaat 5,4 behaald. Op 5 november 2015 vond de inzage van de toets 
plaats. Na de inzage heeft appellant zich tot de toetscommissie gewend met de mededeling dat 

hem ten onrechte het resultaat 5,4 was toegekend, omdat volgens hem een rekenfout was 
gemaakt. Vervolgens heeft de toetscommissie de examencommissie op de hoogte gebracht van 
een verschil tussen het originele antwoordformulier, dat aan appellant ter beschikking is gesteld bij 
de inzage en daarna weer door hem is ingeleverd, en het direct na het tentamen ingescande 
antwoordformulier. De examencommissie heeft in dat verband geconstateerd dat op het 
ingeleverde originele antwoordformulier, de antwoorden op twee multiple choice vragen waren 

veranderd. Daarop heeft de examencommissie appellant uitgenodigd voor een gesprek. Volgend op 
dat gesprek is aan appellant een ingevuld fraudeformulier met een weergave van dat gesprek 

verzonden met het verzoek daarop te reageren. Appellant heeft dat niet gedaan. Vervolgens heeft 
de examencommissie bij beslissingen van 24 en 30 november 2015 de gewraakte sancties 
opgelegd.  
 Bij beslissing van 20 april 2016 heeft verweerder het tegen die beslissingen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. Verweerder heeft overwogen dat de examencommissie onder de 

gegeven feiten en omstandigheden terecht tot de conclusie is gekomen dat appellant fraude heeft 
gepleegd als bedoeld in artikel 1 van de OER. Daarnaast heeft verweerder de door de 
examencommissie opgelegde sancties, te weten ongeldigverklaring van het resultaat van de toets 
en uitsluiting van deelname aan alle toetsen gedurende een periode van een half jaar, niet 
onevenredig geacht. 
 
2.3.  Appellant kan zich niet verenigen met het besluit van verweerder. Hij betoogt in de eerste 

plaats dat hem ten onrechte is verweten fraude te hebben gepleegd. Niet is komen vast te staan 
dat hij ook maar iets heeft aangepast op het originele antwoordformulier tijdens de inzage. De 
beslissing van verweerder is in zoverre slechts gestoeld op de geconstateerde afwijking tussen het 
gescande formulier en het originele antwoordformulier. Verweerder heeft echter niet gestaafd dat 
hij verantwoordelijk is voor de geconstateerde afwijking, aldus appellant. In dat verband heeft 
appellant aangevoerd dat het tijdens de inzage voor hem nagenoeg onmogelijk is geweest te 

frauderen in verband met de strikte controle. Daarnaast heeft verweerder volgens appellant 
onvoldoende onderzoek verricht naar de vermeende fraude. In dat kader heeft verweerder geen 
enkele aandacht geschonken aan de door hem geschetste niet-ondenkbare alternatieve scenario’s, 
aldus appellant. 
 
2.3.1. Niet in geschil is dat het direct na de toets ingescande antwoordformulier een afwijking 
vertoont met het originele antwoordformulier dat is ingeleverd na de inzage.  

 Verweerder heeft uiteengezet dat de originele antwoordformulieren van toetsen direct na 
afloop van de toets worden gescand. Vervolgens worden de originele antwoordformulieren in een 
afgesloten kast bewaard tot het moment van inzage. Vervolgens vindt verwerking van de gescande 
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formulieren plaats door een geautomatiseerd systeem. Dat geautomatiseerde systeem staakt de 

beoordeling van het formulier in het geval een antwoord is gewijzigd. Zo’n formulier wordt dan 

handmatig nagekeken. Omdat het systeem de beoordeling van het gescande formulier van 
appellant niet heeft gestaakt, kan volgens verweerder worden vastgesteld dat het gescande 
formulier van appellant geen wijzigingen bevatte. Op het originele antwoordformulier dat is 
ingeleverd na de inzage, waren echter twee antwoorden gewijzigd. Die wijzigingen bestonden 
daaruit dat alle bolletjes waren zwartgemaakt en een cirkel om het juiste antwoord was geplaatst. 
Die wijzigingen zouden, aldus verweerder, leiden tot het resultaat voldoende. 

  
2.3.2. Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich, gelet op voorgaande uiteenzetting 
en onder de gegeven feiten en omstandigheden op het standpunt mogen stellen dat aannemelijk is 
dat appellant de wijzigingen heeft aangebracht tijdens de inzage en dat hij daarmee fraude heeft 
gepleegd als bedoeld in artikel 1 van de OER. Daarbij heeft verweerder terecht waarde gehecht aan 
de wisselende verklaringen van appellant over welk formulier aan hem toebehoorde, het gewijzigde 

of het ongewijzigde formulier. Ter zitting van het College heeft appellant in dat verband, in 
tegenstelling tot zijn twee eerdere verklaringen, verklaard niet meer te weten of hij tijdens het 
maken van de toets de wijzigingen op het antwoordformulier heeft aangebracht. Daarnaast heeft 
verweerder belang mogen hechten aan een verklaring van een medestudente waaruit volgt dat 
appellant tijdens de inzage om een andere kleur pen heeft gevraagd. Dat het tijdens de inzage 

nagenoeg onmogelijk was om fraude te plegen vanwege een strenge controle, hetgeen tevens is 
verklaard door een medestudente, kan appellant evenmin baten. Daarbij is van belang dat de 

examencommissie te kennen heeft gegeven dat reeds eerder een soortgelijke fraude heeft 
plaatsgevonden tijdens een inzage. Bovendien heeft de examencommissie onweersproken gesteld 
dat uit navraag bij de surveillerende docenten is gebleken dat een surveillant zijn laptop opstartte 
om de juiste antwoorden te projecteren en dat de andere surveillant rondliep om de 
antwoordformulieren uit te delen. Appellant zat op dat moment achter in de ruimte en vroeg na het 
tonen van de juiste antwoorden of hij vooraan in de ruimte mocht zitten, aldus de 
examencommissie. De enkele pas ter zitting van het College opgeworpen stelling van appellant dat 

in de inzageruimte een camera was geplaatst en verweerder nader onderzoek had moeten doen, 
leidt niet tot een ander oordeel reeds nu verweerder heeft ontkend dat beelden van de inzage zijn 
vervaardigd.  
 
 Verweerder heeft evenmin, anders dan appellant betoogt, doorslaggevende betekenis 
hoeven toekennen aan de door appellant aangedragen alternatieve scenario’s. Naar het oordeel 

van het College heeft verweerder zich in dat verband op het standpunt mogen stellen dat geen van 
die scenario’s aannemelijk is. In zoverre heeft verweerder zich voldoende rekenschap gegeven van 

die door appellant aangedragen alternatieve scenario’s. Dat, zoals appellant ter zitting van het 
College heeft gesteld, hij enige tijd gebrouilleerd was met een surveillant en niet is uitgesloten dat 
die surveillant de wijzigingen heeft aangebracht, heeft verweerder evenmin aanleiding hoeven 
geven tot een andere conclusie.  
 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het door appellant aangedragen betoog dat 

verweerder het standpunt van de examencommissie dat hij fraude zou hebben gepleegd ten 
onrechte is gevolgd, faalt. Niet in valt in te zien dat de examencommissie gelet op voorgaande niet 
in redelijkheid van haar bevoegdheid tot het opleggen van een sanctie gebruik heeft kunnen 
maken.  
 
2.4. Appellant betoogt verder dat verweerder heeft miskend dat de sanctie onevenredig is. 
Verweerder heeft slechts overwogen dat de ernst van de overtreding en de houding van appellant 

maken dat de opgelegde sanctie proportioneel en evenredig is. Appellant heeft echter altijd 
meegewerkt met het onderzoek. Het feit dat hij niet kon verklaren hoe de afwijking heeft 
plaatsgevonden, kan hem gelet op de onschuldpresumptie niet worden tegengeworpen. De 
opgelegde sanctie leidt tot een onaanvaardbare studievertraging en kostenpost en is daarmee 
disproportioneel en onevenredig, aldus appellant. 
 

2.4.1. Aan appellant kan worden toegegeven dat de door verweerder aan hem toegedichte 
negatieve houding hem niet kan worden tegengeworpen, gelet op de punitieve aard van voormelde 
sanctie van uitsluiting van deelname. Dat neemt evenwel niet weg dat deze sanctie, anders dan 
appellant betoogt, naar het oordeel van het College niet onevenredig is. Naar verweerder heeft 
gesteld, heeft de examencommissie de sanctie pas geëffectueerd met ingang van 15 februari 2016, 
om de gevolgen voor appellant tot een minimum te beperken. Door deze handelwijze is appellant 
in staat gesteld om periode twee van het studiejaar volledig af te ronden. Daarnaast heeft de 

examencommissie appellant nog in staat gesteld de tekortkomingen in het stagerapport na 15 
februari 2016 te repareren. Appellant heeft zijn stagerapport echter niet in voldoende mate 
gerepareerd als gevolg waarvan hij nog aanvullende werkzaamheden in het kader van zijn stage 
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diende te verrichten. Appellant is in staat gesteld ook die werkzaamheden nog te verrichten. De 

sanctie staat volgens verweerder, hetgeen ter zitting niet is weersproken, niet in de weg aan een 

afstuderen volgens de planning in 2017, zij het dat de studielast in de eerste periode van 2017 
zwaarder zal zijn, omdat appellant naast zijn afstudeerstage dan alsnog een toets voor de minor 
zal moeten afleggen. Onder deze omstandigheden acht het College de aan appellant opgelegde 
sanctie niet onevenredig, zoals appellant betoogt. Appellant heeft in dit verband niet aannemelijk 
gemaakt dat hij een onaanvaardbare studievertraging zal oplopen.  
 Het betoog faalt. 

 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/080.5 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 15 juni 2016 

Partijen : appellante en CBE Erasmus universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : beoordeling 
cijfer 
herbeoordeling 
kennen en kunnen 
objectief 

onafhankelijke (her-)beoordeling 
onzorgvuldig 
puntenverdeling 
subvraag 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.1 Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het 
oordeel dat verweerder ten onrechte de vaststelling van het cijfer in 
stand heeft gelaten. Hierbij is van belang dat de examinator 
appellante schriftelijk heeft toegelicht op welke punten haar 
antwoorden tekortschoten. Voorts heeft de examinator toegelicht 
dat het niet mogelijk is de door appellante gevraagde nadere 

puntenverdeling per subvraag te geven, omdat een dergelijke 
nadere verdeling door de veelheid van denkbare antwoorden niet 
mogelijk is. Het College acht die toelichting niet onredelijk. Dat de 
examinator appellante in het verleden, toen volgens hem haar 
studieresultaten te wensen overlieten, heeft aangeraden met haar 
opleiding te stoppen, geeft naar het oordeel van het College voorts 

geen blijk van een gebrek aan objectiviteit jegens haar. De 
herbeoordeling van het door appellante afgelegde tentamen heeft 
voorts ook tot het cijfer 5 geleid. Er bestaat geen grond voor het 
oordeel dat de keuze om deze herbeoordeling te laten verrichten 
onzorgvuldig is geweest. Het College volgt appellante voorts niet in 

haar opvatting dat de examinator die de herbeoordeling heeft 
verricht over de door haar in administratief beroep ingediende 

processtukken had moeten beschikken. Voor een onafhankelijke 
herbeoordeling waren die processtukken immers niet nodig.  
Het betoog faalt.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1.  Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 23 december 2015 heeft de examinator het cijfer 5 vastgesteld voor het 

door appellante op 19 december 2015 afgelegde tentamen Privaatrecht in werking.  
  
 Bij beslissing van 14 maart 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend en dit verweerschrift aangevuld. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2016, waar appellante en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. drs. W.A. Kleinjan, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Voorts is mr. J.M.R.D. de Ridder, secretaris van de examencommissie, verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, 
van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), kan geen beroep worden ingesteld tegen 
een besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die 
ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de 
vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. 
Deze bepalingen staan eraan in de weg, dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van 

een college van beroep voor de examens een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over 
een beslissing die als zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. 
 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht de vaststelling 
van het cijfer in stand heeft gelaten omdat bij de beoordeling door de examinator van het door 
appellante afgelegde tentamen aan de voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de 

Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan. 
 

2.2. Appellante betoogt dat de examinator in zijn contact met haar naar aanleiding van de 
bekendmaking van het cijfer ten onrechte geen volledige openheid over de puntenverdeling binnen 
het tentamen heeft gegeven. Die examinator was voorts niet objectief, omdat hij haar een aantal 
malen heeft aangeraden met haar opleiding te stoppen. Voorts is haar tentamen hangende het 
administratief beroep ten onrechte herbeoordeeld, aldus appellante.  
 
2.2.1 Naar het oordeel van het College bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder ten 

onrechte de vaststelling van het cijfer in stand heeft gelaten. Hierbij is van belang dat de 
examinator appellante schriftelijk heeft toegelicht op welke punten haar antwoorden tekortschoten. 
Voorts heeft de examinator toegelicht dat het niet mogelijk is de door appellante gevraagde nadere 
puntenverdeling per subvraag te geven, omdat een dergelijke nadere verdeling door de veelheid 
van denkbare antwoorden niet mogelijk is. Het College acht die toelichting niet onredelijk. Dat de 
examinator appellante in het verleden, toen volgens hem haar studieresultaten te wensen 

overlieten, heeft aangeraden met haar opleiding te stoppen, geeft naar het oordeel van het College 
voorts geen blijk van een gebrek aan objectiviteit jegens haar. De herbeoordeling van het door 

appellante afgelegde tentamen heeft voorts ook tot het cijfer 5 geleid. Er bestaat geen grond voor 
het oordeel dat de keuze om deze herbeoordeling te laten verrichten onzorgvuldig is geweest. Het 
College volgt appellante voorts niet in haar opvatting dat de examinator die de herbeoordeling 
heeft verricht over de door haar in administratief beroep ingediende processtukken had moeten 
beschikken. Voor een onafhankelijke herbeoordeling waren die processtukken immers niet nodig.  

 Het betoog faalt.  
   
2.3. Het beroep is ongegrond. 
 
2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.    
 
3. Beslissing 

 
Het College, 
 
Rechtdoende: 
 
verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/081 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 25 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool voor de Kunsten Utrecht  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
causaal verband 
maatstaf 
melden 
minimumnormen 

objectiveerbaar criterium 
ongeschiktheid 
overmachtssituatie 
persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studentendecanaat 
studievertraging 

studievoortgangseis 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid, onder a en b 
Onderwijs- en Examenregeling BAT – Game Design and 
Development: artikel 7.4 
Onderwijs- en Examenregeling BAT – Game Design and 
Development: artikel 7.5 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de 
beslissing van de examencommissie tot afgifte van een bindend 
negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Verweerder 
heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante niet geschikt is 

voor de opleiding. Appellant heeft zijn omstandigheden tijdig gemeld 
bij de opleiding. De examencommissie heeft evenwel niet kenbaar 
gemaakt op welke wijze zij heeft voldaan aan haar in de WHW 
neergelegde verplichting die medische omstandigheden mee te 
wegen in haar beslissing. Verweerder heeft zich in dit verband ten 

onrechte doorslaggevend geacht dat niet aannemelijk is dat in het 
studiejaar 2015-2016 geen verbetering valt te verwachten in zijn 

medische situatie en dat appellant de studie daarom naar 
verwachting niet binnen een redelijke termijn zal afronden. Nog 
afgezien van het feit dat deze overweging van verweerder niet is 
gestaafd door bijvoorbeeld een medisch rapport, dient op grond van 
artikel 7.8b, derde lid, van de WHW te worden beoordeeld of 
appellant ongeschikt is voor de opleiding. Die ongeschiktheid is niet 
zonder meer gegeven, omdat appellant wegens zijn medische 

situatie niet in staat zou zijn de opleiding binnen een redelijke 
termijn af te ronden. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van 
het bepaalde in artikel 7.8, derde lid, van de WHW (Kamerstukken II 
1996/97, 25 370, nr. 3, p. 6) volgt namelijk dat een bindend 
studieadvies voor de student grote consequenties heeft. In de wet is 
voorzien in een objectiveerbaar criterium. Een bindend studieadvies 

kan alleen worden gegeven wanneer de student, gelet op zijn 
studieresultaten, niet geschikt geacht moet worden voor de 

opleiding. Bij de weging van de studieresultaten wordt rekening 
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student. In 
zoverre werpt appellant dan ook terecht op dat verweerder, door 
doorslaggevend te achten dat appellant zijn studie niet binnen een 
redelijke termijn zou kunnen afronden, gelet op artikel 7.8b van de 

WHW, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellant 
slaagt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 27 augustus 2015 heeft de examencommissie Games en Interactie van 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (hierna: de examencommissie) appellant een bindend 
negatief studieadvies verstrekt voor de bacheloropleiding Bachelor of Art and Technology – Game 
Design and Development. 

 
 Bij beslissing van 21 maart 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 28 juli 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. P.S. Folsche, advocaat te Utrecht, is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 

binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 

de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 

goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, onder a en b, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 zijn de 
persoonlijke omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de wet, 
onder andere ziekte van betrokkene en lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van 

betrokkene. 
 
 Ingevolge artikel 7.4, derde lid, van de Onderwijs- en Examenregeling BAT – Game Design 
and Development (hierna: OER) wordt aan het einde van het eerste jaar aan het studieadvies een 
afwijzing verbonden indien de student de norm van 52 studiepunten van het propedeutisch 
programma, inclusief de module End Year Assessment, niet haalt.  

 Ingevolge artikel 7.5, eerste lid, kan de examencommissie besluiten om geen bindend 
studieadvies te geven indien persoonlijke omstandigheden dan wel een overmachtssituatie daartoe 
aanleiding geven. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden of een overmachtssituatie die door de 
student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studentendecaan zijn 
gemeld, worden door de examencommissie betrokken in haar afweging.  
 Ingevolge het tweede lid wordt indien wegens persoonlijke omstandigheden of een 
overmachtssituatie wordt afgezien van het uitbrengen van een bindend studieadvies, dan wordt 

aan de student een aangehouden advies uitgebracht. Aan het aangehouden advies is een termijn 
van 12 maanden verbonden. 
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2.2. De examencommissie heeft aan haar beslissing om appellant een bindend negatief 

studieadvies te verstrekken ten grondslag gelegd dat appellant niet voldoet aan de 

studievoortgangseis als neergelegd in artikel 7.4, derde lid, van de OER.  
 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 21 maart 2016 de beslissing van de 
examencommissie in stand gelaten. Verweerder heeft overwogen dat appellant 19 van de in totaal 
60 te behalen studiepunten heeft behaald. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de 
behaalde studiepunten, bezien in combinatie met de medische situatie van appellant, waarin ook in 
het studiejaar 2015-2016 geen verbetering valt te verwachten, maken dat de examencommissie op 

goede gronden heeft overwogen dat het binnen redelijke termijn voltooien van de studie niet 
aannemelijk is. Op die grond komt de beslissing van de examencommissie niet voor vernietiging in 
aanmerking, aldus verweerder. 
 
2.3. Appellant kan zich niet verenigen met deze beslissing van verweerder. Hij voert daartoe 
aan dat verweerder bij het nemen van zijn beslissing, gelet op de lezing van artikel 7.8b van de 

WHW, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Volgens appellant geeft de regeling van het 
bindende studieadvies de instellingen de mogelijkheid om studenten die wegens onvoldoende 
capaciteiten geen reëel uitzicht hebben op afstuderen en om die reden het onderwijsstelsel 
nodeloos belasten. In het geval zich echter persoonlijke omstandigheden voordoen die de student 
verhinderen ten volle deel te nemen aan het onderwijs, biedt die beperkte deelname aan het 

onderwijs onvoldoende informatie om een student als geschikt of niet geschikt te beoordelen. Deze 
onzekerheid heeft de wetgever volgens appellant niet voor rekening van de betreffende student 

willen brengen. Met de regeling is bedoeld te voorkomen dat studenten die wegens bijvoorbeeld 
ziekte of zwangerschap veel onderwijs hebben gemist ten onrechte worden bestempeld als 
ongeschikt en als gevolg daarvan de opleiding moeten verlaten, aldus appellant.  
 Appellant wijst erop dat niet in geschil is dat hij wegens ziekte veel onderwijs heeft moeten 
missen. Een situatie die nu juist wordt ondervangen in de WHW. Gelet hierop is verweerder de 
examencommissie ten onrechte gevolgd in haar standpunt dat de door appellant behaalde 
studieresultaten blijk geven van ongeschiktheid. Bovendien valt, anders dan verweerder heeft 

overwogen, wel degelijk verbetering te verwachten in zijn medische situatie. Hij is sinds 2015 voor 
zijn slaapproblemen in behandeling en boekt met betrekking tot dat aspect vooruitgang. 
Verweerder heeft in dat verband miskend dat het op de weg van de examencommissie had gelegen 
van de mogelijkheid gebruik te maken de afgifte van het bindende studieadvies aan te houden.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat verweerder op grond van het bepaalde in artikel 7.8b, 

appellant slechts een bindend negatief studieadvies kan geven, indien hij met inachtneming van 
zijn persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat 

zijn studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daarover zijn vastgesteld. 
 In dat verband stelt het College vast dat appellant niet aan de voor hem geldende 
minimumnormen voldoet. Appellant heeft in zijn eerste jaar van de opleiding namelijk 19 van de 
60 studiepunten behaald. Niettemin heeft appellant zich op het standpunt gesteld dat hij niet 
ongeschikt is voor de opleiding. Hij heeft met medische omstandigheden te kampen gehad als 

gevolg waarvan de studievertraging is opgetreden.  
 
2.3.2. Niet in geschil is dat appellant te kampen heeft met medische omstandigheden die van 
invloed zijn op zijn studiecapaciteiten en studievoortgang. Daarnaast is onweersproken gebleven 
dat deze medische situatie gedurende het gehele studiejaar aanwezig was. Daarnaast heeft 
appellant zich tijdig gewend tot de juiste personen binnen de opleiding in verband met zijn 
medische situatie, als vereist in artikel 7.5, eerste lid, van de OER. Appellant heeft zijn medische 

omstandigheden uitvoerig gestaafd met medische documentatie. Uit die documentatie volgt dat 
appellant in de van belang zijnde periode te weten het studiejaar 2015-2016 te kampen heeft 
gehad met slaapproblematiek. Verder heeft appellant met documentatie gestaafd dat hij voor die 
slaapproblematiek in behandeling is bij een kliniek. Uit de gedingstukken volgt verder dat het 
studentendecanaat heeft verklaard deze medische omstandigheden te erkennen en dat 
aannemelijk is dat een causaal verband bestaat tussen die omstandigheden en de studievoortgang 

over het gehele jaar. 
 
2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de examencommissie 
tot afgifte van een bindend negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Verweerder heeft 
niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante niet geschikt is voor de opleiding. Appellant heeft zijn 
omstandigheden tijdig gemeld bij de opleiding. De examencommissie heeft evenwel niet kenbaar 
gemaakt op welke wijze zij heeft voldaan aan haar in de WHW neergelegde verplichting die 

medische omstandigheden mee te wegen in haar beslissing. Verweerder heeft zich in dit verband 
ten onrechte doorslaggevend geacht dat niet aannemelijk is dat in het studiejaar 2015-2016 geen 
verbetering valt te verwachten in zijn medische situatie en dat appellant de studie daarom naar 
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verwachting niet binnen een redelijke termijn zal afronden. Nog afgezien van het feit dat deze 

overweging van verweerder niet is gestaafd door bijvoorbeeld een medisch rapport, dient op grond 

van artikel 7.8b, derde lid, van de WHW te worden beoordeeld of appellant ongeschikt is voor de 
opleiding. Die ongeschiktheid is niet zonder meer gegeven, omdat appellant wegens zijn medische 
situatie niet in staat zou zijn de opleiding binnen een redelijke termijn af te ronden. Uit de 
geschiedenis van de totstandkoming van het bepaalde in artikel 7.8, derde lid, van de WHW 
(Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 6) volgt namelijk dat een bindend studieadvies voor 
de student grote consequenties heeft. In de wet is voorzien in een objectiveerbaar criterium. Een 

bindend studieadvies kan alleen worden gegeven wanneer de student, gelet op zijn 
studieresultaten, niet geschikt geacht moet worden voor de opleiding. Bij de weging van de 
studieresultaten wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de student. In 
zoverre werpt appellant dan ook terecht op dat verweerder, door doorslaggevend te achten dat 
appellant zijn studie niet binnen een redelijke termijn zou kunnen afronden, gelet op artikel 7.8b 
van de WHW, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd.  

 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellant slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 21 maart 2016 komt voor 
vernietiging in aanmerking. Het College ziet tevens aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het 
College zal het door appellant bij verweerder ingestelde administratief beroep gegrond verklaren en 

de beslissing van de examencommissie van 27 augustus 2015 vernietigen. 
 

2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. Daarbij 
zal één punt worden toegekend voor het indienen van een beroepschrift bij het College en één punt 
voor het bijwonen van de zitting. Eén punt zal worden toegekend voor het bijwonen van de zitting 
bij het College van Beroep voor de Examens. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht van 21 maart 2016; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool voor 

  de Kunsten Utrecht ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie Games en Interactie van de 
  Hogeschool voor de Kunsten Utrecht van 27 augustus 2015; 

 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 21 
  maart 2016; 
 VI. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool voor de 
  Kunsten Utrecht tot vergoeding aan appellant van bij hem in verband met de  
  behandeling van het administratief beroep en het beroep opgekomen proceskosten 
  tot een bedrag van € 1488,00 (zegge: veertienhonderd achtentachtig euro) geheel 
  toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool voor de 
  Kunsten Utrecht aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep 
  betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zes en veertig euro) vergoedt 
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Zaaknummer : CBHO 2016/082 

Rechter(s) : mrs. Verheij, Daalder en Streefkerk 

Datum uitspraak : 24 januari 2017 

Partijen : appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam 

Trefwoorden : aanmelding 
algemeen verbindend voorschrift 
DUO 
gelijktijdig 
inschrijving 

instellingscollegegeld 
tarief 
wettelijke collegegeld 

Artikelen : Eerste Protocol bij het EVRM: artikel 
WHW: artikel 7.45a` 
WHW: artikel 7.46 
Awb: artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Anders dan appellante meent is zij in (een deel van) de 
maanden juli en augustus 2015 niet gelijktijdig ingeschreven 
geweest voor twee masteropleidingen. Weliswaar heeft appellante 
zich in juli 2015 voor de tweede masteropleiding aangemeld op een 
moment dat zij de eerste masteropleiding nog niet had afgerond, 

maar een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelding is de actie 
die de aankomende student verricht, inschrijving geschiedt door de 
desbetreffende onderwijsinstelling. De inschrijving voor de 
masteropleiding Bedrijfsrecht aan de EUR is conform het verzoek 
van appellante en met inachtneming van de voor inschrijving 
geldende regels met ingang van 1 september 2015 tot stand 

gekomen. Op dat moment had appellante haar eerste 
masteropleiding reeds afgerond. Daarmee staat vast dat aan 
appellante terecht het instellingscollegegeld in rekening is gebracht. 
Overigens heeft verweerder aangegeven dat inschrijving voor deze 
masteropleiding altijd maar een keer per jaar mogelijk is. Appellante 

heeft zich nog beroepen op informatie die zij van de DUO heeft 
ontvangen. Hoewel vooropgesteld moet worden dat verweerder aan 

informatie die de DUO aan studenten verstrekt in het algemeen niet 
gebonden is, moet in dit geval worden vastgesteld dat zij aan deze 
informatie ook geen rechten kon ontlenen, omdat die informatie 
juist was, maar, zoals blijkt uit wat hiervoor is overwogen, op een 
andere situatie betrekking had dan die waarin appellante zich 
bevond.  
2.5. Een door het desbetreffende instellingsbestuur krachtens artikel 

7.46, vijfde lid, van de WHW vastgestelde regeling, waarvan de 
krachtens artikel 7.46, tweede lid, door dat bestuur vastgestelde 
hoogte van het instellingscollegegeld deel uitmaakt, is een algemeen 
verbindend voorschrift. Ingevolge artikel 8:3, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, kan tegen een besluit 
inhoudende een algemeen verbindend voorschrift geen beroep 

worden ingesteld. In het kader van het beroep tegen een individueel 
besluit beperkt de rechterlijke toetsing van een dergelijk voorschrift 

zich tot de vraag of het in strijd is met een hoger wettelijk 
voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel, of dat toepassing ervan 
in het voorliggende concrete geval kennelijk onredelijk is. Het is aan 
het regelgevend bevoegd gezag, in dit geval verweerder, om de 
verschillende belangen die bij het nemen van een besluit 

inhoudende een algemeen verbindend voorschrift betrokken zijn, 
tegen elkaar af te wegen. De rechter heeft daarbij niet tot taak om 
de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken 
belangen moet worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen 
en heeft ook overigens daarbij terughoudendheid te betrachten.  
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2.5.1. Blijkens de door verweerder ter zitting van het College 

gegeven toelichting heeft verweerder bij de vaststelling van het 

tarief aansluiting gezocht bij de rijksbijdrage voor een bekostigde 
student. Voorts heeft verweerder toegelicht op welke wijze de door 
hem gemaakte berekening van de rijksbijdrage tot stand is gekomen 
en dat er verband met de onderwijskosten is. In het licht van deze 
motivering en hetgeen in 2.5 is overwogen, biedt het betoog van 
appellante geen grond voor het oordeel dat verweerder de 

totstandkoming van het tarief ondeugdelijk heeft gemotiveerd en 
dat toepassing van het tarief om die reden kennelijk onredelijk is. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: [naam], wonende te [woonplaats], appellante,  
 
en  

 
het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder  
 
1. Procesverloop  
 

Bij beslissing van 14 augustus 2015 heeft het Centraal Bureau Inschrijving van de 
Erasmusuniversiteit Rotterdam aan appellante meegedeeld dat zij haar tweede masteropleiding 

start na afronding van de eerste master en dat zij voor haar tweede master het 
instellingscollegegeld verschuldigd is.  
 
Tegen deze beslissing heeft appellante op 8 november 2015 bezwaar gemaakt.  
Bij beslissing van 23 maart 2016 heeft verweerder het bezwaar onder verwijzing naar het aan hem 
uitgebrachte advies van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften ongegrond verklaard.  
Op 2 mei 2016 is namens appellante tegen deze beslissing bij het College beroep ingesteld.  

Op 12 juli 2016 is een verweerschrift ingediend.  
Het College heeft het beroep behandeld op 9 november 2016. Appellante is verschenen, bijgestaan 
door mr. J.P. Sanchez Montoto. Verweerder werd vertegenwoordigd door drs. L.I.M. Jillissen.  
 
2. Overwegingen  
 

2.1.  Ingevolge artikel 7.45a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW) is een student het wettelijk collegegeld verschuldigd voor één bachelor- of één 

masteropleiding indien hij of zij niet eerder een bachelor- of mastergraad heeft behaald. Deze 
voorwaarde geldt niet voor een student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van 
onderwijs of gezondheidszorg volgt.  
 Ingevolge artikel 7.46, eerste lid, van de WHW is een student die niet voldoet aan de 
voorwaarden, als bedoeld in artikel 7.45a, het instellingscollegegeld verschuldigd.  

 Ingevolge artikel 7.46, tweede lid, van de WHW wordt de hoogte van het 
instellingscollegegeld door het instellingsbestuur vastgesteld.  
 
2.2.  Appellante heeft op 11 juli 2015 een masteropleiding Strafrecht aan de Universiteit van 
Amsterdam afgerond. Op 1 september 2015 is zij gestart met een opleiding Bedrijfsrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor deze laatste opleiding heeft zij zich op 2 juli 2015 
aangemeld. Aan appellante is voor de opleiding Bedrijfsrecht het instellingscollegegeld in rekening 

gebracht.  
 
2.3.  Appellante betoogt dat aan haar niet het instellingscollegegeld in rekening had mogen 
worden gebracht, maar dat zij het (aanzienlijk lagere) wettelijke collegegeld verschuldigd is. Zij 
heeft zich op het standpunt gesteld dat zij gelijktijdig voor twee masteropleidingen was 
ingeschreven, zodat er ten onrechte van is uitgegaan dat inschrijving voor de masteropleiding 

Bedrijfsrecht pas had plaatsgevonden na afronding van de masteropleiding Strafrecht. In dit 
verband heeft appellante gewezen op informatie die zij van de Dienst Uitvoering Onderwijs heeft 
ontvangen.  
 Appellante betoogt voorts dat het instellingscollegegeld te hoog is vastgesteld, omdat het 
de werkelijke kosten van het desbetreffende onderwijs overtreft, althans dat niet is onderbouwd 
dat dat niet het geval is. Door de excessieve hoogte van het instellingscollegegeld is het 
vastgestelde bedrag in strijd met het recht van toegang tot het onderwijs, dan wel met het 

eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, aldus appellante. 
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2.4. Anders dan appellante meent is zij in (een deel van) de maanden juli en augustus 2015 niet 

gelijktijdig ingeschreven geweest voor twee masteropleidingen. Weliswaar heeft appellante zich in 

juli 2015 voor de tweede masteropleiding aangemeld op een moment dat zij de eerste 
masteropleiding nog niet had afgerond, maar een aanmelding is geen inschrijving. Aanmelding is 
de actie die de aankomende student verricht, inschrijving geschiedt door de desbetreffende 
onderwijsinstelling. De inschrijving voor de masteropleiding Bedrijfsrecht aan de EUR is conform 
het verzoek van appellante en met inachtneming van de voor inschrijving geldende regels met 
ingang van 1 september 2015 tot stand gekomen. Op dat moment had appellante haar eerste 

masteropleiding reeds afgerond. Daarmee staat vast dat aan appellante terecht het 
instellingscollegegeld in rekening is gebracht. Overigens heeft verweerder aangegeven dat 
inschrijving voor deze masteropleiding altijd maar een keer per jaar mogelijk is. Appellante heeft 
zich nog beroepen op informatie die zij van de DUO heeft ontvangen. Hoewel vooropgesteld moet 
worden dat verweerder aan informatie die de DUO aan studenten verstrekt in het algemeen niet 
gebonden is, moet in dit geval worden vastgesteld dat zij aan deze informatie ook geen rechten 

kon ontlenen, omdat die informatie juist was, maar, zoals blijkt uit wat hiervoor is overwogen, op 
een andere situatie betrekking had dan die waarin appellante zich bevond.  
 
2.5.  Een door het desbetreffende instellingsbestuur krachtens artikel 7.46, vijfde lid, van de 
WHW vastgestelde regeling, waarvan de krachtens artikel 7.46, tweede lid, door dat bestuur 

vastgestelde hoogte van het instellingscollegegeld deel uitmaakt, is een algemeen verbindend 
voorschrift. Ingevolge artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet 

bestuursrecht, kan tegen een besluit inhoudende een algemeen verbindend voorschrift geen 
beroep worden ingesteld. In het kader van het beroep tegen een individueel besluit beperkt de 
rechterlijke toetsing van een dergelijk voorschrift zich tot de vraag of het in strijd is met een hoger 
wettelijk voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel, of dat toepassing ervan in het voorliggende 
concrete geval kennelijk onredelijk is. Het is aan het regelgevend bevoegd gezag, in dit geval 
verweerder, om de verschillende belangen die bij het nemen van een besluit inhoudende een 
algemeen verbindend voorschrift betrokken zijn, tegen elkaar af te wegen. De rechter heeft daarbij 

niet tot taak om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen moet 
worden toegekend naar eigen inzicht vast te stellen en heeft ook overigens daarbij 
terughoudendheid te betrachten.  
 
2.5.1.  Blijkens de door verweerder ter zitting van het College gegeven toelichting heeft 
verweerder bij de vaststelling van het tarief aansluiting gezocht bij de rijksbijdrage voor een 

bekostigde student. Voorts heeft verweerder toegelicht op welke wijze de door hem gemaakte 
berekening van de rijksbijdrage tot stand is gekomen en dat er verband met de onderwijskosten is. 

In het licht van deze motivering en hetgeen in 2.5 is overwogen, biedt het betoog van appellante 
geen grond voor het oordeel dat verweerder de totstandkoming van het tarief ondeugdelijk heeft 
gemotiveerd en dat toepassing van het tarief om die reden kennelijk onredelijk is.  
 
2.6.  Uit wat hiervoor is overwogen volgt dat de betogen van appellante niet slagen. Het beroep 

is ongegrond.  
 
2.7.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3. Beslissing  
  
 Het College  

 
 Rechtdoende:  
 
 Verklaart het beroep ongegrond.  
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Zaaknummer : CBHO 2016/083 

Rechter(s) : mrs. C.J Borman, Streefkerk en Daalder  

Datum uitspraak : 13 oktober 2016 

Partijen : appellant en CvB Vrije Universiteit Amsterdam  

Trefwoorden : BBC 
bestuursbeurs 
Bewijs van Betaald Collegegeld 
collegegeld 
facultaire studentenraad 

financiële ondersteuning 
procedurele aard 
rijksbekostiging 
studieachterstand 
tweede inschrijving 
wettelijke collegegeld 
ziekte 

Artikelen : WHW: artikel 7.45a 
WHW: artikel 7.48 
WHW: artikel 7.51 
WHW: artikel 7.51c 
WHW: artikel 7.51h 
WHW: artikel 7.45 
Algemeen Deel van de Regeling financiële ondersteuning studenten 

VU 2013-2014: artikel 2 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Uit artikel 7.48, eerste lid, van de WHW volgt dat een student 
kan worden vrijgesteld van betaling van het wettelijk collegegeld 
voor een tweede inschrijving. Dat een student is vrijgesteld het 

wettelijke collegegeld voor een tweede inschrijving te betalen, laat 
onverlet dat hij dat collegegeld in beginsel wel verschuldigd is. 
Artikel 7.48, eerste lid, van de WHW betekent niet meer dan dat 
appellant vrijgesteld is het verschuldigde collegegeld daadwerkelijk 
te betalen. Derhalve voldoet appellant aan het in artikel 7.51c van 

de WHW bepaalde dat een student voor de desbetreffende opleiding 
het wettelijk collegegeld is verschuldigd. Wat betreft de verwijzing 

van verweerder naar het in artikel 2, eerste lid, van de Regeling 
opgenomen vereiste dat een student collegegeld aan de VU dient te 
hebben betaald om aanspraak te kunnen maken op financiële 
ondersteuning, geldt dat in door een instellingsbestuur vastgestelde 
regels niet kan worden afgeweken van de WHW. Nu appellant zich 
door zijn lidmaatschap van de facultaire studentenraad 
Rechtsgeleerdheid heeft ingezet voor de universiteit en hij voor die 

opleiding het wettelijk collegegeld was verschuldigd, heeft 
verweerder het verzoek van appellant ten onrechte afgewezen. De 
stelling van verweerder dat voor studenten die geen collegegeld 
hebben betaald geen rijksbekostiging wordt ontvangen, biedt geen 
grond voor een ander oordeel, omdat het al dan niet verkrijgen van 
bekostiging geen in artikel 7.51c van de WHW vermeld criterium is. 

Evenmin kan het stellen van de eis van bekostiging worden 
aangemerkt als regel van procedurele aard als bedoeld in artikel 

7.51 h, eerste lid, van de WHW. Het tevens door verweerder 
ingebrachte argument dat het onwenselijk is dat een verzoek om 
financiële ondersteuning van een student die in verband met ziekte 
studieachterstand heeft opgelopen door twee instellingen beoordeeld 
zou moeten worden, kan aan het voorgaande niet afdoen. 

Bovendien doet met betrekking tot de omstandigheid die thans aan 
de orde is een dergelijke dubbele beoordeling zich niet voor. Het 
lidmaatschap van de facultaire studentenraad beperkt zich immers 
tot de instelling van tweede inschrijving, hetgeen meebrengt dat 
enkel deze instelling de omstandigheid beoordeelt. 
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Het betoog slaagt.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam,  
 
1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 12 november 2015 heeft verweerder het verzoek van appellant om 

toekenning van een bestuursbeurs voor het lidmaatschap van de facultaire studentenraad 
Rechtsgeleerdheid in het studiejaar 2014-2015 afgewezen. 
  
  Bij beslissing van 29 maart 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 4 mei 2016, 

beroep ingesteld. Appellant heeft nadere stukken ingediend.  
 
 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2016 waar appellant, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd 
door drs. A.M. van Donk, zijn verschenen.   

 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.48, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) is een student, indien een student als bedoeld in artikel 7.45a bij een 
instelling is ingeschreven voor een opleiding en aan dezelfde of een andere bekostigde instelling 

met uitzondering van de Open Universiteit een tweede inschrijving wenst, voor de laatstbedoelde 
inschrijving vrijgesteld van het betalen van collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen 
bedrag voor de eerste inschrijving lager is dan het volledige wettelijke collegegeld, bedoeld in 

artikel 7.45, eerste lid. In dat geval is het verschil verschuldigd. 
  Ingevolge artikel 7.51, eerste lid, van de WHW treft het bestuur van een bekostigde 
instelling voor hoger onderwijs voorzieningen voor de financiële ondersteuning van een bij die 
instelling ingeschreven student die in verband met de aanwezigheid van een bijzondere 

omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar verwachting zal oplopen.  
  Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, is een bijzondere omstandigheid, bedoeld in 
het eerste lid: het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang 
met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, het bestuur van een opleiding als 
bedoeld in artikel 9.17, de universiteitsraad, de faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond 
van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, of 10.16a, derde lid, de 
medezeggenschapsraad, de deelraad of de studentenraad. 

  Ingevolge artikel 7.51c van de WHW komt een student voor de financiële ondersteuning, 
bedoeld in de artikelen 7.51 tot en met 7.51b, uitsluitend in aanmerking, indien: 
a. de student voor de desbetreffende opleiding wettelijk collegegeld is verschuldigd, en  
b. de student voor die opleiding aanspraak heeft of aanspraak heeft gehad op de prestatiebeurs 
hoger onderwijs als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000. 
   Ingevolge artikel 7.51h, eerste lid, van de WHW stelt het instellingsbestuur regels van 

procedurele aard vast met betrekking tot de toepassing van de artikelen 7.51 tot en met 7.51d, 
waartoe in ieder geval behoren regels over de aanvang, de duur en de hoogte van de financiële 
ondersteuning. 
 Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Algemeen Deel van de Regeling financiële 
ondersteuning studenten VU 2013-2014, verlengd met ingang van september 2014 (hierna: de 
Regeling) wordt financiële ondersteuning verstrekt aan een student die: 
a. als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in 

een studiejaar waarin hij is ingeschreven als voltijd- of duaal student voor een opleiding waarvan 
hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd. 
b. terwijl hij in verband met het volgen van de opleiding, bedoeld onder a, een prestatiebeurs op 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2016-01-01#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.45a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2016-01-01#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf2_Artikel7.45
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grond van de WSF 2000 geniet gedurende de periode waarin de vertraging ontstond, en dat 

c. hij aan de VU als student is ingeschreven en aan de VU collegegeld heeft betaald. 

 
2.2 Verweerder heeft het verzoek van appellant afgewezen, omdat hij geen collegegeld aan de 
Vrije Universiteit heeft betaald, maar bij zijn inschrijving heeft volstaan met een Bewijs van Betaald 
Collegegeld (BBC). Het BBC is afgegeven door de Universiteit van Amsterdam, waar appellant in 
het studiejaar 2014-2015 eveneens stond ingeschreven en waaraan hij het wettelijke collegegeld 
voor dat studiejaar had voldaan. Naar het oordeel van verweerder is daarom niet voldaan aan het 

bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder c, van de Regeling dat een student is ingeschreven aan de 
VU en aan de VU collegegeld heeft betaald.  
 
2.3  Appellant betoogt dat verweerder hem ten onrechte geen ondersteuning in de vorm van 
een bestuursbeurs heeft toegekend. Daartoe voert hij aan dat het BBC dezelfde juridische status 
heeft als het verschuldigd zijn van het wettelijk collegegeld als bedoeld in artikel 7.51c van de 

WHW. Hij voert in dit verband aan dat verweerder artikel 2, eerste lid, van de Regeling niet had 
mogen vaststellen. Volgens hem mag het instellingsbestuur op grond van artikel 7.51h van de 
WHW uitsluitend regels van procedurele aard vaststellen en is de bepaling dat de student aan de 
VU collegegeld dient te hebben betaald geen regel van procedurele aard.  
 

2.3.1 Uit artikel 7.48, eerste lid, van de WHW volgt dat een student kan worden vrijgesteld van 
betaling van het wettelijk collegegeld voor een tweede inschrijving. Dat een student is vrijgesteld 

het wettelijke collegegeld voor een tweede inschrijving te betalen, laat onverlet dat hij dat 
collegegeld in beginsel wel verschuldigd is. Artikel 7.48, eerste lid, van de WHW betekent niet meer 
dan dat appellant vrijgesteld is het verschuldigde collegegeld daadwerkelijk te betalen. Derhalve 
voldoet appellant aan het in artikel 7.51c van de WHW bepaalde dat een student voor de 
desbetreffende opleiding het wettelijk collegegeld is verschuldigd. Wat betreft de verwijzing van 
verweerder naar het in artikel 2, eerste lid, van de Regeling opgenomen vereiste dat een student 
collegegeld aan de VU dient te hebben betaald om aanspraak te kunnen maken op financiële 

ondersteuning, geldt dat in door een instellingsbestuur vastgestelde regels niet kan worden 
afgeweken van de WHW. Nu appellant zich door zijn lidmaatschap van de facultaire studentenraad 
Rechtsgeleerdheid heeft ingezet voor de universiteit en hij voor die opleiding het wettelijk 
collegegeld was verschuldigd, heeft verweerder het verzoek van appellant ten onrechte afgewezen. 
De stelling van verweerder dat voor studenten die geen collegegeld hebben betaald geen 
rijksbekostiging wordt ontvangen, biedt geen grond voor een ander oordeel, omdat het al dan niet 

verkrijgen van bekostiging geen in artikel 7.51c van de WHW vermeld criterium is. Evenmin kan 
het stellen van de eis van bekostiging worden aangemerkt als regel van procedurele aard als 

bedoeld in artikel 7.51 h, eerste lid, van de WHW. Het tevens door verweerder ingebrachte 
argument dat het onwenselijk is dat een verzoek om financiële ondersteuning van een student die 
in verband met ziekte studieachterstand heeft opgelopen door twee instellingen beoordeeld zou 
moeten worden, kan aan het voorgaande niet afdoen. Bovendien doet met betrekking tot de 
omstandigheid die thans aan de orde is een dergelijke dubbele beoordeling zich niet voor. Het 

lidmaatschap van de facultaire studentenraad beperkt zich immers tot de instelling van tweede 
inschrijving, hetgeen meebrengt dat enkel deze instelling de omstandigheid beoordeelt. 
 Het betoog slaagt. 
 
2.4 Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 29 maart 2016 dient te worden 
vernietigd wegens strijd met artikel 7.51c van de WHW. Verweerder dient een nieuwe beslissing te 
nemen. 

 
2.5 Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van 29 
  maart 2016; 
 III. draagt het college van bestuur van de Vrije Universiteit op een nieuwe beslissing te 

  nemen binnen tien weken na deze uitspraak; 
 IV. veroordeelt het college van bestuur van de Vrije Universiteit tot vergoeding van bij 
  appellant in verband met de behandeling van het beroep bij het College opgekomen 
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  proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderdtweeënnegentig 

  euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende  

  rechtsbijstand;  
 V. gelast dat het college van bestuur van de Vrije Universiteit aan appellant het door 
  hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/086 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 7 december 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : aanwezigheidsplicht 
algemene beginselen van bestuur 
beoordeling 
competenties 
duale opleiding 

examenprogramma 
extra vakken 
leerovereenkomst 
onderwijseenheid 
schadevergoeding 
stage 
stagewerkplan 

studiepunten 
studievertraging 
terugkomonderwijs 
verdiepende opdracht 
voltijdse opleiding 
vrijstelling 

Artikelen : Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a 

Uitspraak : Gegrond/rechtsgevolgen in stand 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 Het CBE heeft aan zijn oordeel, zoals vermeld in 2.3, 
uitsluitend de motivering ten grondslag gelegd dat niet is gebleken 
dat de examencommissie bij de aan de orde zijnde beslissingen in 

strijd heeft gehandeld met wettelijke dan wel instellingsvoor-
schriften, noch dat daarbij algemene beginselen van bestuur zijn 
geschonden. Die motivering acht het College ontoereikend voor dit 
oordeel. De beslissing van het CBE van 30 maart 2016 moet reeds 
hierom worden vernietigd.  

Het betoog slaagt. 
2.4.2 Het College ziet evenwel aanleiding om met toepassing van 

artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder a, van de Algemene wet 
bestuursrecht te bepalen dat de rechtsgevolgen van de vernietigde 
beslissing in stand blijven. Daartoe wordt het volgende overwogen. 
 
Beslissing examencommissie van 24 augustus 2015 
2.4.3 Appellante verzet zich niet tegen het standpunt van de 

examencommissie over de onderwijseenheden COVA 4S en 
Verpleegkundig Rekenen 3, zoals weergegeven in 2.2.  
Appellante heeft geen gronden aangevoerd tegen het standpunt van 
de examencommissie over het onderdeel Stage, zoals weergegeven 
in 2.2. Zij heeft uitsluitend naar voren gebracht dat zij inmiddels 
stage heeft gelopen, maar dat deze met een onvoldoende is 
beoordeeld, en dat zij het niet eens is met deze beoordeling. De 

beoordeling van de stage valt echter buiten het bestek van deze 
procedure. Het College komt derhalve niet toe aan hetgeen 

appellante op dit punt heeft aangevoerd. Gelet hierop bestaat 
evenmin aanleiding het verzoek om schadevergoeding van 
appellante te beoordelen.  
Ter zitting van het College is van de zijde van de hogeschool 
toegelicht dat de duale opleiding Verpleegkunde drie jaren, en de 

voltijdse opleiding vier jaren bedraagt. Beide opleidingsvarianten 
staan voor 240 studiepunten. De duale opleiding bevat in 
verhouding meer studiepunten voor praktijkopdrachten. De voltijdse 
opleiding bevat meer studiepunten voor theoretische vakken.  Door 
de overstap van appellante van de duale naar de voltijdse opleiding, 
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diende voor appellante voor het vierde voltijdse jaar een aangepast 

examenprogramma te worden vastgesteld. De onderwijseenheid 

Organisatiekunde wordt zowel in het derde jaar van de duale 
opleiding, als in het vierde jaar van de voltijdse opleiding gegeven. 
Appellante heeft deze onderwijseenheid in het derde jaar van de 
duale opleiding behaald met het cijfer 7. De examencommissie zat 
echter met het probleem dat voor appellante nog 60 studiepunten 
voor het vierde jaar van de voltijdse opleiding moesten worden 

ingevuld, om zodoende 240 studiepunten te kunnen behalen. 
Daarom heeft de examencommissie ervoor gekozen appellante nog 
een verdiepende opdracht voor de onderwijseenheid 
Organisatiekunde te laten doen. Het College acht dit, gegeven deze 
toelichting van de hogeschool, geen onredelijke eis. Het betoog van 
appellante ter zitting van het College dat zij reeds 259 studiepunten 

voor de duale opleiding heeft behaald en dat zij, doordat zij 
voormelde verdiepende opdracht voor 60 studiepunten moet maken, 
met meer studiepunten is belast dan andere studenten die 240 
studiepunten voor de voltijdse opleiding moeten behalen, wordt niet 
gevolgd. Van de zijde van de hogeschool is toegelicht dat een aantal 

vakken die appellante in de duale opleiding heeft behaald, niet 
vergelijkbaar zijn met vakken van het vierde jaar van de voltijdse 

opleiding. Deze vakken zijn derhalve niet omgezet naar de voltijdse 
opleiding en hebben evenmin geleid tot vrijstelling voor voltijdse 
vakken. Een deel van de 259 behaalde studiepunten in de duale 
opleiding telt derhalve niet mee voor de voltijdse opleiding.  
 
Beslissing examencommissie van 3 november 2015 
2.4.4 Ter zitting van het College heeft het CBE toegelicht dat het 

onderdeel Praktijkfunctioneren 4 in de duale opleiding 
Verpleegkunde wordt gegeven. Dit onderdeel komt overeen met het 
onderdeel Stage in de voltijdse opleiding. Het College is van oordeel 
dat de examencommissie het vrijstellingsverzoek voor het onderdeel 
Praktijkfunctioneren 4 niet ten onrechte heeft afgewezen. Appellante 
heeft tweemaal een onvoldoende voor het onderdeel behaald. Zij 

heeft verder niet gestaafd anderszins over de bij het onderdeel 
behorende competenties te beschikken. 

 
Beslissing examencommissie 12 november 2015 
2.4.5 De examencommissie heeft het verzoek van appellante om 
haar terug te zetten naar de duale opleiding, terecht afgewezen. 
Niet in geschil is dat appellante niet voldoet aan artikel 2.4, vierde 

lid, van de OER. Dat, naar appellante heeft gesteld, het volledig aan 
de hogeschool is te wijten dat zij geen leerovereenkomst heeft 
kunnen sluiten, is niet aannemelijk geworden.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Op 9 juni 2015 heeft appellante de examencommissie van de opleiding Verpleegkunde 
(hierna: de examencommissie) verzocht haar toestemming te verlenen om over te stappen van de 
duale opleiding Verpleegkunde naar de voltijdse opleiding Verpleegkunde. Bij beslissing van 
7 juli 2015 heeft de examencommissie dit goedgekeurd. Daarbij heeft zij mede het voltijdse 
examenprogramma goedgekeurd. 

 
Op 7 juli 2015 heeft appellante de examencommissie verzocht het examenprogramma te herzien.  
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Bij beslissing van 24 augustus 2015 heeft de examencommissie dit verzoek afgewezen.  

 

Op 5 oktober 2015 heeft appellante de examencommissie verzocht haar terug te zetten naar de 
duale opleiding Verpleegkunde.  
 
Op 19 oktober 2015 heeft appellante de examencommissie verzocht om vrijstelling voor het 
onderdeel Praktijkfunctioneren 4.  
 

Bij beslissing van 3 november 2015 heeft de examencommissie voormeld vrijstellingsverzoek 
afgewezen. 
 
Bij beslissing van 12 november 2015 heeft de examencommissie geweigerd appellante terug te 
zetten naar de duale opleiding Verpleegkunde.  
 

Bij beslissing van 30 maart 2016 heeft het CBE het door appellante tegen voormelde beslissingen 
van 24 augustus 2015 en 3 en 12 november 2015 ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
  
Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 

Het CBE heeft een verweerschrift ingediend.  
 

Appellante heeft nadere stukken ingediend. 
 
Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 september 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. Y. Ersoy en mr. I. Atar, advocaat respectievelijk advocaat-medewerker te Amsterdam, en 
het CBE, vertegenwoordigd door mr. O. Jungst, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts 

was aanwezig drs. Y.A.A.L. Wijdeven, voorzitter van de examencommissie. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Appellante dient op grond van het examenprogramma voor de voltijdse opleiding extra 
vakken/opdrachten te verrichten voor de onderwijseenheden Organisatiekunde, COVA 4S en 

Verpleegkundig Rekenen 3 en het onderdeel Stage.  
 

2.2 In haar beslissing van 24 augustus 2015 heeft de examencommissie overwogen dat het 
examenprogramma passend en reëel is. De examencommissie heeft in beroep bij het CBE nader 
toegelicht dat appellante voor de onderwijseenheid Organisatiekunde een verdiepende opdracht 
dient te maken. Door de omzetting naar het voltijdse programma, zit de onderwijseenheid nu twee 
keer in het examenprogramma. Zonder tegenprestatie van appellante kunnen aan haar niet 

tweemaal de studiepunten worden toegekend. De onderwijseenheid COVA 4, die appellante heeft 
afgelegd in de duale opleiding, komt niet geheel overeen met de onderwijseenheid COVA 4S in de 
voltijdse opleiding. Dit betekent dat appellante nog de opdrachten tijdens de stage moet maken. 
Zij is wel vrijgesteld van de aanwezigheidsplicht. De onderwijseenheid Verpleegkundig Rekenen 3 
is onderdeel van de voltijdse opleiding. Derhalve dient appellante het tentamen daarvan te 
behalen. Appellante heeft nog niet alle competenties van het onderdeel Stage behaald. Het 
stageverslag en het terugkomonderwijs zijn onderdeel van de stage in de voltijdse opleiding. 

Hiervan maakt een stagewerkplan deel uit. Verder behoren ook praktijkopdrachten tot de stage. 
Appellante dient voor het onderdeel Stage als geheel een voldoende te behalen, aldus de 
examencommissie. 
 Aan haar beslissing van 3 november 2015 heeft de examencommissie ten grondslag gelegd 
dat appellante niet heeft aangetoond over de competenties behorende bij het onderdeel 
Praktijkfunctioneren 4 te beschikken, nu zij reeds tweemaal een onvoldoende voor dit onderdeel 

heeft behaald. 
 Aan haar beslissing van 12 november 2015 heeft de examencommissie het volgende ten 
grondslag gelegd. Ingevolge artikel 2.4, vierde lid, van de Onderwijs- en examenregeling van de 
Opleiding tot HBO-Verpleegkunde 2015-2016 (hierna: de OER) wordt een student na voortijdige 
beëindiging van een duale leerovereenkomst zes maanden in de gelegenheid gesteld een nieuwe 
overeenkomst te sluiten. Indien dit niet lukt, wordt de student niet meer geacht te voldoen aan de 
voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Nu het appellante niet is gelukt binnen zes 

maanden een nieuwe duale leerovereenkomst te sluiten, kan het examenprogramma niet worden 
omgezet van voltijd naar duaal, aldus de examencommissie.  
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2.3. In zijn beslissing van 30 maart 2016 heeft het CBE geoordeeld dat geen sprake is van 

incorrecte besluitvorming door de examencommissie en dat de examencommissie haar beslissingen 

op goede gronden heeft genomen.  
 
2.4 Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte tot dit oordeel is gekomen. Zij voert aan dat 
ten onrechte ervan is uitgegaan dat zij voor de onderwijseenheid Organisatiekunde nog een 
verdiepende opdracht moet maken. Zij betwist dat deze onderwijseenheid door de omzetting naar 
de voltijdse opleiding nu twee keer in het examenprogramma zit. Zij heeft het vak destijds onder 

het voltijd programma afgerond met het cijfer 7. Verder heeft zij inmiddels tien weken stage 
gelopen bij Merenhoef. Deze stage is ten onrechte afgekeurd. Zij heeft afdoende laten zien dat zij 
de benodigde competenties beheerst. Zij verzoekt om schadevergoeding voor de door haar 
opgelopen studievertraging, die volgens haar te wijten is aan onvoldoende begeleiding van de zijde 
van de hogeschool tijdens de stage.  
 

2.4.1 Het CBE heeft aan zijn oordeel, zoals vermeld in 2.3, uitsluitend de motivering ten 
grondslag gelegd dat niet is gebleken dat de examencommissie bij de aan de orde zijnde 
beslissingen in strijd heeft gehandeld met wettelijke dan wel instellingsvoorschriften, noch dat 
daarbij algemene beginselen van bestuur zijn geschonden. Die motivering acht het College 
ontoereikend voor dit oordeel. De beslissing van het CBE van 30 maart 2016 moet reeds hierom 

worden vernietigd.  
 Het betoog slaagt. 

 
2.4.2 Het College ziet evenwel aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef 
en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht te bepalen dat de rechtsgevolgen van de 
vernietigde beslissing in stand blijven. Daartoe wordt het volgende overwogen. 
 
Beslissing examencommissie van 24 augustus 2015 
 

2.4.3 Appellante verzet zich niet tegen het standpunt van de examencommissie over de 
onderwijseenheden COVA 4S en Verpleegkundig Rekenen 3, zoals weergegeven in 2.2.  
 Appellante heeft geen gronden aangevoerd tegen het standpunt van de examencommissie 
over het onderdeel Stage, zoals weergegeven in 2.2. Zij heeft uitsluitend naar voren gebracht dat 
zij inmiddels stage heeft gelopen, maar dat deze met een onvoldoende is beoordeeld, en dat zij het 
niet eens is met deze beoordeling. De beoordeling van de stage valt echter buiten het bestek van 

deze procedure. Het College komt derhalve niet toe aan hetgeen appellante op dit punt heeft 
aangevoerd. Gelet hierop bestaat evenmin aanleiding het verzoek om schadevergoeding van 

appellante te beoordelen.  
 Ter zitting van het College is van de zijde van de hogeschool toegelicht dat de duale 
opleiding Verpleegkunde drie jaren, en de voltijdse opleiding vier jaren bedraagt. Beide 
opleidingsvarianten staan voor 240 studiepunten. De duale opleiding bevat in verhouding meer 
studiepunten voor praktijkopdrachten. De voltijdse opleiding bevat meer studiepunten voor 

theoretische vakken.  Door de overstap van appellante van de duale naar de voltijdse opleiding, 
diende voor appellante voor het vierde voltijdse jaar een aangepast examenprogramma te worden 
vastgesteld. De onderwijseenheid Organisatiekunde wordt zowel in het derde jaar van de duale 
opleiding, als in het vierde jaar van de voltijdse opleiding gegeven. Appellante heeft deze 
onderwijseenheid in het derde jaar van de duale opleiding behaald met het cijfer 7. De 
examencommissie zat echter met het probleem dat voor appellante nog 60 studiepunten voor het 
vierde jaar van de voltijdse opleiding moesten worden ingevuld, om zodoende 240 studiepunten te 

kunnen behalen. Daarom heeft de examencommissie ervoor gekozen appellante nog een 
verdiepende opdracht voor de onderwijseenheid Organisatiekunde te laten doen. Het College acht 
dit, gegeven deze toelichting van de hogeschool, geen onredelijke eis. Het betoog van appellante 
ter zitting van het College dat zij reeds 259 studiepunten voor de duale opleiding heeft behaald en 
dat zij, doordat zij voormelde verdiepende opdracht voor 60 studiepunten moet maken, met meer 
studiepunten is belast dan andere studenten die 240 studiepunten voor de voltijdse opleiding 

moeten behalen, wordt niet gevolgd. Van de zijde van de hogeschool is toegelicht dat een aantal 
vakken die appellante in de duale opleiding heeft behaald, niet vergelijkbaar zijn met vakken van 
het vierde jaar van de voltijdse opleiding. Deze vakken zijn derhalve niet omgezet naar de voltijdse 
opleiding en hebben evenmin geleid tot vrijstelling voor voltijdse vakken. Een deel van de 259 
behaalde studiepunten in de duale opleiding telt derhalve niet mee voor de voltijdse opleiding.  
 
Beslissing examencommissie van 3 november 2015 

 
2.4.4 Ter zitting van het College heeft het CBE toegelicht dat het onderdeel Praktijkfunctioneren 
4 in de duale opleiding Verpleegkunde wordt gegeven. Dit onderdeel komt overeen met het 
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onderdeel Stage in de voltijdse opleiding. Het College is van oordeel dat de examencommissie het 

vrijstellingsverzoek voor het onderdeel Praktijkfunctioneren 4 niet ten onrechte heeft afgewezen. 

Appellante heeft tweemaal een onvoldoende voor het onderdeel behaald. Zij heeft verder niet 
gestaafd anderszins over de bij het onderdeel behorende competenties te beschikken. 
 
Beslissing examencommissie 12 november 2015 
 
2.4.5 De examencommissie heeft het verzoek van appellante om haar terug te zetten naar de 

duale opleiding, terecht afgewezen. Niet in geschil is dat appellante niet voldoet aan artikel 2.4, 
vierde lid, van de OER. Dat, naar appellante heeft gesteld, het volledig aan de hogeschool is te 
wijten dat zij geen leerovereenkomst heeft kunnen sluiten, is niet aannemelijk geworden.  
  
2.5 Uit het vorenstaande volgt dat het beroep gegrond is en de beslissing van het CBE van 30 
maart 2016 dient te worden vernietigd. Het College zal evenwel bepalen dat de rechtsgevolgen 

ervan geheel in stand blijven.  
 
2.6 Het CBE dient op navolgende wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  
  Hogeschool van Amsterdam van 30 maart 2016, kenmerk 2014-2015/[Naam  
  appellante]; 

 III. bepaalt dat de rechtsgevolgen van die beslissing geheel in stand blijven; 
 IV. veroordeelt het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van  
  Amsterdam tot vergoeding van bij appellante in verband met de behandeling van 
  het beroep bij het College opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 
  (zegge: negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een 
  derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 V. gelast dat het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van  
  Amsterdam aan appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 

  46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/088 en  

  CBHO 2016/089 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten-Hinloopen en Daalder  

Datum uitspraak : 14 september 2016 

Partijen : Appellanten en Vrije Universiteit  

Trefwoorden : bestuursbeurs 
bestuursjaar 
bijzondere omstandigheid 

facultaire studentenraad 
hardheidsclausule. 
langstudeerder 
onbillijkheden van overwegende aard 
opleidingscommissie 
prestatiebeurs 
Studentenstatuut 

studiekeuze 
studievertraging 
toezeggingen 
vacatiegeld 
voorwaarden 

Artikelen : WHW: artikel 7.51, eerste lid 
Deel IV, Financiële ondersteuning en vacatiegelden vanwege 

lidmaatschap van universitaire organen: artikel 1 
Algemeen Deel van de Regeling financiële ondersteuning studenten 
VU 2013-2014: artikel 2 
Algemeen Deel van de Regeling financiële ondersteuning studenten 
VU 2013-2014: artikel 7 
Regeling profileringsfonds 2015 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Niet in geschil is dat appellanten niet voldoen aan de 
voorwaarde van artikel 1, eerste lid, van Deel IV van de Regeling 
financiële ondersteuning studenten VU. Het CvB heeft terecht 

overwogen dat daarom slechts ondersteuning kan worden 
toegekend op grond van de hardheidsclausule, indien zich 

onbillijkheden van overwegende aard voordoen. Het CvB heeft er 
onbestreden op gewezen dat de Regeling financiële ondersteuning 
studenten VU bekend is gemaakt door publicatie op de website van 
de VU en dat deze Regeling deel uit maakt van het 
Studentenstatuut. Bij de jaarlijkse inschrijving aan de universiteit 
dient iedere student te verklaren dat hij van het Studentenstatuut 

kennis heeft genomen. Aldus is, anders dan appellanten stellen, aan 
de Regeling genoegzaam bekendheid gegeven. Ter zitting heeft het 
CvB in dit verband nog verklaard dat studenten bij hun benoeming 
een bericht krijgen, waarin zij ook nog worden gewezen op de 
Regeling financiële ondersteuning studenten VU, zoals die op de 
website staat. Het College stelt voorop dat het de eigen 
verantwoordelijkheid van de student is om zich op de hoogte te 

stellen van de rechten en plichten die zijn verbonden aan het 
lidmaatschap van universitaire organen, indien de student dat 

lidmaatschap overweegt of daartoe overgaat. Het CvB stelt terecht 
dat de student daarbij niet zonder meer mag afgaan op uitlatingen 
van medestudenten. Niet is gebleken dat door leden van de 
facultaire studentenraad of anderszins aan het CvB toe te rekenen 
toezeggingen over het verkrijgen van een bestuursbeurs zijn 

gedaan. Dat appellanten niet op de hoogte waren van de 
voorwaarden voor financiële ondersteuning moet derhalve voor hun 
rekening komen. Het CvB heeft hierin geen grond hoeven zien voor 
toepassing van de hardheidsclausule. Voorts heeft het CvB zich op 
het standpunt mogen stellen dat de door appellanten opgegeven 
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oorzaken van hun lange studietijd geen omstandigheden zijn die tot 

onbillijkheden van overwegende aard leiden. Deze oorzaken nemen 

immers niet weg dat appellanten reeds voor aanvang van de 
lidmaatschappen studievertraging hadden opgelopen. Het is voorts 
de eigen keuze van een student om van studie te wisselen of om 
meer dan één studie te doen.  
Het betoog faalt.  

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellanten, 
 
en 
 

het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: het CvB), verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Zaak nr. 2016/088 

 
 Bij beslissing van 11 september 2015 heeft het CvB het verzoek van [App. 1] om 

toekenning van een bestuursbeurs voor het lidmaatschap van de masteropleidingscommissie taal & 
communicatie afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 18 september 2015 heeft het CvB het verzoek van [App. 1] om 
toekenning van een bestuursbeurs voor het lidmaatschap van een facultaire studentenraad 
afgewezen.  
 

 Bij beslissing van 29 maart 2016 heeft het CvB de door [App. 1] tegen de beslissingen van 
11 september 2015 en 18 september 2015 gemaakte bezwaren ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft [App. 1] beroep ingesteld.  
 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 Zaak nr. 2016/089 

 
 Bij beslissing van 11 september 2015 heeft het CvB het verzoek van [App. 2] om 
toekenning van een bestuursbeurs voor het lidmaatschap van een facultaire studentenraad 
afgewezen.  
 

 Bij beslissing van 14 september 2015 heeft het CvB het verzoek van [App. 2] om 
toekenning van een bestuursbeurs voor het lidmaatschap van de masteropleidingscommissie 
wijsbegeerte afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 29 maart 2016 heeft het CvB de door [App. 2] tegen de beslissingen van 
11 september 2015 en 14 september 2015 gemaakte bezwaren ongegrond verklaard. 
  

 Tegen deze beslissing heeft [App. 2] beroep ingesteld. 
 
 Het CvB heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Beide zaken 
 

 Het College heeft de beroepen ter zitting behandeld op 1 september 2016, waar het CvB, 
vertegenwoordigd door drs. A.M. van Donk, is verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.51, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek treft het bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs voorzieningen voor 

de financiële ondersteuning van een bij die instelling ingeschreven student die in verband met de 
aanwezigheid van een bijzondere omstandigheid studievertraging heeft opgelopen of naar 
verwachting zal oplopen. 
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 Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder a, is een bijzondere omstandigheid, bedoeld in 

het eerste lid: het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang 

met volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, het bestuur van een opleiding als 
bedoeld in artikel 9.17, de universiteitsraad, de faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond 
van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, of 10.16a, derde lid, de 
medezeggenschapsraad, de deelraad of de studentenraad. 
 
 Ingevolge artikel 2, eerste lid, van het Algemeen Deel van de Regeling financiële 

ondersteuning studenten VU 2013-2014 wordt financiële ondersteuning vertrekt aan een student 
die  
a. als gevolg van omstandigheden, zoals in deze regeling omschreven, studievertraging oploopt in 
een studiejaar waarin hij is ingeschreven als voltijd- of duaal student voor een opleiding waarvan 
hij het afsluitend examen nog niet heeft afgelegd,  
b. terwijl hij in verband met het volgen van de opleiding, bedoeld onder a, een prestatiebeurs op 

grond van de WSF 2000 geniet gedurende de periode waarin de vertraging ontstond (zie voor 
uitzonderingen de afzonderlijke delen van de regeling), en dat 
c. hij aan de VU als student is ingeschreven en aan de VU collegegeld heeft betaald. 
 Ingevolge artikel 7 van het Algemeen Deel kan het College van Bestuur in andere dan de in 
deze regeling genoemde omstandigheden voorzieningen treffen ter voorkoming van onbillijkheden 

van overwegende aard. 
Ingevolge artikel 1, eerste lid, van Deel IV, Financiële ondersteuning en vacatiegelden vanwege 

lidmaatschap van universitaire organen, komt in aanvulling op de voorwaarden vermeld in artikel 2 
van het Algemeen Deel, in aanmerking voor financiële ondersteuning de student die in verband 
met het volgen van een opleiding studiefinanciering heeft genoten en voor wie minimaal de helft 
van het bestuursjaar viel binnen de eerste 24 maanden direct na afloop van de prestatiebeurs. 
 
2.2. Het CvB heeft de verzoeken van appellanten afgewezen omdat hun lidmaatschappen 
hebben plaatsgevonden in het studiejaar 2014-2015 en het recht op prestatiebeurs van [App. 1] 

afliep in september 2012 en van [App. 2] in augustus 2012. De lidmaatschappen van appellanten 
hebben derhalve niet minimaal voor de helft plaatsgevonden binnen de eerste 24 maanden na 
afloop van hun recht op prestatiebeurs.  
Voor de deelname aan de werkzaamheden van de facultaire studentenraad is aan appellanten wel 
vacatiegeld toegekend, ieder tot een bedrag van € 750,00. 
 

2.3.  In de beslissingen van 29 maart 2016 heeft het CvB overwogen dat, nu niet is voldaan aan 
de voorwaarden van de Regeling financiële ondersteuning studenten VU, slechts ondersteuning kan 

worden toegekend indien zich onbillijkheden van overwegende aard voordoen. Hetgeen appellanten 
in dat kader naar voren hebben gebracht biedt volgens het CvB onvoldoende grond voor dat 
oordeel. Voorts kan de Regeling profileringsfonds 2015 niet in de plaats gesteld worden van de 
Regeling financiële ondersteuning studenten VU 2013-2014, aldus het CvB.  
 

2.4. Appellanten betogen dat het CvB aan hen ten onrechte geen ondersteuning in de vorm van 
bestuursbeurzen heeft toegekend. Daartoe voeren zij als belangrijkste grond aan dat de VU niet 
aan haar verplichting heeft voldaan om appellanten te informeren over de voorwaarden voor 
bestuursbeurzen en over de Regeling financiële ondersteuning studenten VU. Zo zijn bij een 
informatiebijeenkomst over de verkiezingen en het lidmaatschap van de facultaire studentenraad 
de voorwaarden en de Regeling niet besproken en uitgelegd. Ook hebben appellanten bij een 
voorlichting door de leden van de facultaire studentenraad gehoord dat zij een vergoeding zouden 

krijgen. Bij het accepteren van de zetel in de facultaire studentenraad, noch tijdens het tekenen 
van het contract en tijdens het lidmaatschap zijn zij geïnformeerd over de voorwaarden van de 
Regeling. Verder voeren appellanten aan het onfatsoenlijk te vinden dat zij als langstudeerders 
worden beschouwd, terwijl zij actieve en gemotiveerde studenten zijn. [App. 1] heeft als verklaring 
voor haar langere studietijd naar voren gebracht dat zij eerder een verkeerde studiekeuze heeft 
gemaakt en [App. 2] heeft een langere studietijd omdat hij twee bachelors en twee masters heeft 

gedaan.  
 
2.5.   Niet in geschil is dat appellanten niet voldoen aan de voorwaarde van artikel 1, eerste lid, 
van Deel IV van de Regeling financiële ondersteuning studenten VU. Het CvB heeft terecht 
overwogen dat daarom slechts ondersteuning kan worden toegekend op grond van de 
hardheidsclausule, indien zich onbillijkheden van overwegende aard voordoen. Het CvB heeft er 
onbestreden op gewezen dat de Regeling financiële ondersteuning studenten VU bekend is 

gemaakt door publicatie op de website van de VU en dat deze Regeling deel uit maakt van het 
Studentenstatuut. Bij de jaarlijkse inschrijving aan de universiteit dient iedere student te verklaren 
dat hij van het Studentenstatuut kennis heeft genomen. Aldus is, anders dan appellanten stellen, 
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aan de Regeling genoegzaam bekendheid gegeven. Ter zitting heeft het CvB in dit verband nog 

verklaard dat studenten bij hun benoeming een bericht krijgen, waarin zij ook nog worden gewezen 

op de Regeling financiële ondersteuning studenten VU, zoals die op de website staat. Het College 
stelt voorop dat het de eigen verantwoordelijkheid van de student is om zich op de hoogte te 
stellen van de rechten en plichten die zijn verbonden aan het lidmaatschap van universitaire 
organen, indien de student dat lidmaatschap overweegt of daartoe overgaat. Het CvB stelt terecht 
dat de student daarbij niet zonder meer mag afgaan op uitlatingen van medestudenten. Niet is 
gebleken dat door leden van de facultaire studentenraad of anderszins aan het CvB toe te rekenen 

toezeggingen over het verkrijgen van een bestuursbeurs zijn gedaan. Dat appellanten niet op de 
hoogte waren van de voorwaarden voor financiële ondersteuning moet derhalve voor hun rekening 
komen. Het CvB heeft hierin geen grond hoeven zien voor toepassing van de hardheidsclausule. 
Voorts heeft het CvB zich op het standpunt mogen stellen dat de door appellanten opgegeven 
oorzaken van hun lange studietijd geen omstandigheden zijn die tot onbillijkheden van 
overwegende aard leiden. Deze oorzaken nemen immers niet weg dat appellanten reeds voor 

aanvang van de lidmaatschappen studievertraging hadden opgelopen. Het is voorts de eigen keuze 
van een student om van studie te wisselen of om meer dan één studie te doen.  
 Het betoog faalt.  
 
2.6. De beroepen zijn ongegrond. 

 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
  
 Rechtdoende:  
 

 verklaart de beroepen ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/090 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 17 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : beslissing 
brieven 
diplomasupplement 
kennelijk niet-ontvankelijk 
nadere gronden 

niet-ontvankelijk 
verzuim 

Artikelen : Awb: artikel 6:5 
Awb: artikel 6:6, eerste lid, aanhef en onder a 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2. Vast staat dat appellant in de gelegenheid is gesteld om voor 

11 maart 2016 de gronden van zijn beroep kenbaar te maken. 
Appellant heeft daarop gereageerd bij e-mail van 2 februari 2016 
waarin hij zich op het standpunt stelt dat verweerder ten onrechte 
heeft gemeld dat de brief van 27 augustus 2015 van de 
examencommissie een besluit bevat. Naar het oordeel van het 
College heeft verweerder zich, gelet op de inhoud van die e-mail van 
2 februari 2016, terecht op het standpunt gesteld dat het beroep 

gericht tegen de brief van 1 december 2015 van de 
examencommissie geen gronden bevat. De enkele stelling dat een 
brief van 27 augustus 2015 van de examencommissie geen besluit 
bevat, is daartoe onvoldoende. Verweerder heeft het beroep op 
goede gronden niet-ontvankelijk verklaard.  
Het beroep is ongegrond.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 

het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij brief van 1 december 2015 heeft de examencommissie Geneeskunde (hierna: de 
examencommissie) een reactie gegeven op twee brieven van appellant van 23 november 2015. 
 

 Bij beslissing van 7 april 2016 heeft verweerder het door appellant tegen de brief van 
1 december 2015 ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  

 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant 
en verweerder vertegenwoordigd door mr. W.A. Kleinjan zijn verschenen. Namens de 
Examencommissie was dr. T.J.H. Ruigrok aanwezig.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Verweerder heeft in de bestreden beslissing overwogen dat appellant een beroepschrift 
heeft ingediend tegen een brief van de examencommissie waarin wordt gereageerd op twee 
brieven van appellant. Verweerder heeft appellant in de gelegenheid gesteld te kennen te geven 
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tegen welke beslissing het inleidende beroep van appellant is gericht en hem verzocht de gronden 

van dat beroep kenbaar te maken. Appellant heeft daarop gereageerd bij een e-mail van 

2 februari 2016. Volgens verweerder bevat die e-mail geen nadere gronden van beroep. Daarom 
heeft verweerder het beroep kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.  
 
2.2. In beroep betoogt appellant dat de examencommissie op 1 december 2015 ten onrechte 
heeft besloten om geen diplomasupplement te verstrekken bij het propedeutisch diploma voor de 
opleiding geneeskunde. Tegen die beslissing staat volgens appellant beroep open, omdat dit onder 

aan de brief is vermeld.  
 
2.2.1. Ingevolge artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bevat het 
beroepschrift de gronden van het beroep.  
 Ingevolge artikel 6:6, eerste lid, aanhef en onder a, kan het beroep niet ontvankelijk 
worden verklaard, indien niet is voldaan aan artikel 6:5, mits de indiener de gelegenheid heeft 

gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. 
 
2.2.2. Vast staat dat appellant in de gelegenheid is gesteld om voor 11 maart 2016 de gronden 
van zijn beroep kenbaar te maken. Appellant heeft daarop gereageerd bij e-mail van 
2 februari 2016 waarin hij zich op het standpunt stelt dat verweerder ten onrechte heeft gemeld 

dat de brief van 27 augustus 2015 van de examencommissie een besluit bevat. Naar het oordeel 
van het College heeft verweerder zich, gelet op de inhoud van die e-mail van 2 februari 2016, 

terecht op het standpunt gesteld dat het beroep gericht tegen de brief van 1 december 2015 van 
de examencommissie geen gronden bevat. De enkele stelling dat een brief van 27 augustus 2015 
van de examencommissie geen besluit bevat, is daartoe onvoldoende. Verweerder heeft het beroep 
op goede gronden niet-ontvankelijk verklaard.  
 Het beroep is ongegrond.  
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/091 

Rechter(s) : mrs. Borman, Drop en Van Diepenbeek 

Datum uitspraak : 13 oktober 2016 

Partijen : appellante en Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : betrokkene 
cijfer 
contract 
extraneus 
student 

Artikelen : WHW: artikel 7.59a, derde lid 
WHW: artikel 7:66, eerste lid 

Uitspraak : onbevoegd 

Hoofdoverwegingen : 2.1. Het College overweegt ambtshalve als volgt. 
2.2. Ingevolge artikel 7.59a, derde lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) wordt 

in deze paragraaf en de paragrafen 2 tot en met 4 onder 
'betrokkene' verstaan: een student, een aanstaande student, een 
voormalige student, een extraneus, een aanstaande extraneus of 
een voormalige extraneus. 
Ingevolge artikel 7:66, eerste lid, oordeelt het College over het 
beroep dat een betrokkene heeft ingesteld tegen een beslissing van 
een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die jegens hem 

op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen is 
genomen. 
2.3. Uit het voorgaande volgt dat toegang tot het College is 
voorbehouden aan een betrokkene als bedoeld in artikel 7.59a, 
derde lid, van de WHW. In die bepaling is uitputtend geregeld welke 
categorieën van personen daaronder moeten worden begrepen. 

Appellante heeft het vak Formeel Strafrecht op basis van een 
contract met de EUR gevolgd en behoort niet tot één van deze 
genoemde categorieën. Appellante is derhalve geen betrokkene in 
de zin van artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. Gelet hierop is het 
College onbevoegd van het beroep kennis te nemen. Ditzelfde geldt 

voor haar verzoeken om schadevergoeding en een dwangsom. 
Appellante kan uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter 

instellen. 
 
Uitspraak in de zaak van: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Op 6 februari 2016 heeft appellante het tentamen voor het vak Formeel Strafrecht 
afgelegd. Hiervoor is haar geen cijfer toegekend. 
 
 Tegen het niet toekennen van een cijfer heeft appellante beroep ingesteld. Voorts heeft 
appellante verzocht om een schadevergoeding en een dwangsom.   

 
 Het college van beroep voor de examens van de EUR (hierna: het CBE) heeft een 

verweerschrift ingediend. 
 
 Appellante heeft nadere stukken ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016, waar appellante is 

verschenen. Voorts zijn mr. drs. W.A. Kleinjan, secretaris van het CBE, prof. mr. G.J.M.E. de Bont, 
lid van de examencommissie en mr. dr. A. Blom, beleidsmedewerker bij de EUR, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Het College overweegt ambtshalve als volgt. 

 

2.2. Ingevolge artikel 7.59a, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) wordt in deze paragraaf en de paragrafen 2 tot en met 4 onder 
'betrokkene' verstaan: een student, een aanstaande student, een voormalige student, een 
extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalige extraneus. 
 Ingevolge artikel 7:66, eerste lid, oordeelt het College over het beroep dat een betrokkene 
heeft ingesteld tegen een beslissing van een orgaan van een instelling voor hoger onderwijs die 

jegens hem op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen. 
 
2.3. Uit het voorgaande volgt dat toegang tot het College is voorbehouden aan een betrokkene 
als bedoeld in artikel 7.59a, derde lid, van de WHW. In die bepaling is uitputtend geregeld welke 
categorieën van personen daaronder moeten worden begrepen. Appellante heeft het vak Formeel 
Strafrecht op basis van een contract met de EUR gevolgd en behoort niet tot één van deze 

genoemde categorieën. Appellante is derhalve geen betrokkene in de zin van artikel 7.59a, derde 
lid, van de WHW. Gelet hierop is het College onbevoegd van het beroep kennis te nemen. Ditzelfde 
geldt voor haar verzoeken om schadevergoeding en een dwangsom. Appellante kan uitsluitend een 
vordering bij de burgerlijke rechter instellen. 
 

2.4. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart zich onbevoegd om van het beroep en de verzoeken kennis te nemen. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/092 

Rechter(s) : mrs. Borman, Drop en Van Diepenbeek 

Datum uitspraak : 28 september 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : beoordeling 
feitelijke grondslag 
groepsproject 
onbetamelijk gedrag 
samenwerking 

samenwerkingscontract 
uitgesloten 
uitsluiting van deelname 
waarschuwing 
werkwijze 

Artikelen : Awb: artikel 7:26, eerste lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt vast dat de cursusverantwoordelijke op 11 
november 2015 de gehele projectgroep heeft aangesproken over 
gebrekkige samenwerking, dat op 12 november 2015 een 
samenwerkingscontract is opgesteld en dat de groep op 19 

november 2015 een overleg heeft gevoerd, waarvan appellante de 
notulen heeft opgesteld. Uit de in het dossier aanwezige stukken 
blijkt niet wat in de periode van 11 november tot 26 november 2015 
de aanleiding was om appellante van verdere deelname uit te sluiten 
en haar een waarschuwing te geven. Desgevraagd kon verweerder 
noch de voorzitter van de examencommissie hierover ter zitting van 
het College uitsluitsel geven, terwijl appellante ontkent dat toen iets 

is voorgevallen. De vaststelling van deze onmiddellijke aanleiding is 
relevant, omdat de gebrekkige samenwerking tot 11 november 2015 
nog aan de gehele groep werd toegerekend en er toen nog geen 
grond bestond voor uitsluiting van appellante. Grond voor uitsluiting 
kan daarom alleen zijn gelegen in het gedrag van appellante in de 

periode van 11 november tot 26 november 2015. Nu concrete 
informatie over de aanleiding tot uitsluiting ontbreekt, moet worden 

vastgesteld dat het besluit tot uitsluiting feitelijke grondslag 
ontbeert en niet berust op een draagkrachtige motivering. 
Reeds hierom slaagt het betoog 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij brief van 17 maart 2016 heeft de voorzitter van de examencommissie van het Instituut 

voor Sociale Opleidingen appellante te kennen gegeven dat de examencommissie haar verzoek om 
de beoordeling van het project Antes te herzien, heeft afgewezen.   
  
 Bij beslissing van 11 april 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  538 

 Appellante heeft nadere stukken ingediend.  

 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. A.L. Kuit, advocaat te Rotterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. J.H. Trimpe, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is drs. A.J. van Maldeghem, 
voorzitter van de examencommissie, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Appellante heeft in het studiejaar 2015-2016 vanaf september 2015 deelgenomen aan het 
project Antes in het kader van haar opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Project 
Antes is een groepsproject. In de loop van het project bleek dat de samenwerking in de groep, 
bestaande uit vier studenten, te wensen overliet. Op 11 november 2015 is de gehele groep daarop 
aangesproken door de cursusverantwoordelijke, waarna op 12 november 2015 een 

samenwerkingscontract is opgesteld en door de groepsleden getekend. Hierin zijn afspraken over 
de verdere werkwijze vastgelegd, waarbij tevens is vastgelegd dat het zich niet houden aan de 
afspraken tot uitsluiting van deelname zou leiden. Volgens appellante heeft zij zich aan die 
afspraken gehouden. Op 19 november 2015 heeft een projectoverleg plaatsgevonden, waarvan 
appellante de notulen heeft opgesteld. Op 26 november 2015 is appellante te kennen gegeven dat 

zij wegens onvoldoende deelname wordt uitgesloten van voortzetting van het project en is haar 
een waarschuwing voor onbetamelijk gedrag gegeven wegens de toon van een aantal van haar 

uitlatingen. Als gevolg van deze uitsluiting is appellante voor het project geen cijfer toegekend. 
 
2.2. Met haar verzoek aan de examencommissie beoogde appellante, zoals ter zitting van het 
College door haar toegelicht, hetzelfde cijfer voor het project toegekend te krijgen als haar 
groepsgenoten. De examencommissie heeft het verzoek afgewezen. Volgens de brief van 17 maart 
2016 heeft de examencommissie hieraan ten grondslag gelegd dat appellante een waarschuwing 
voor onbetamelijk gedrag heeft gekregen en dat deze waarschuwing zorgvuldig tot stand is 

gekomen. Voorts is appellante volgens deze brief op zorgvuldige wijze uitgesloten van verdere 
deelname aan het project, zodat zij niet kon deelnemen aan toetsing en aan het vervolg van het 
project. 
 Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie in stand gelaten. Hieraan heeft 
verweerder ten grondslag gelegd dat appellante het project niet heeft afgerond, zodat zij niet alle 
benodigde competenties heeft behaald en de examencommissie geen afwijkende regeling kon 

treffen. 
 

2.3. Appellante betoogt dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte in 
stand heeft gelaten. Hiertoe voert zij aan dat er reden was om haar hetzelfde cijfer als haar 
groepsgenoten voor het project toe te kennen, omdat zij zich volledig heeft ingezet, zich aan alle 
afspraken heeft gehouden en in belangrijke mate aan de uitkomst van het project heeft 
bijgedragen.  

 
2.4. Het College stelt vast dat de cursusverantwoordelijke op 11 november 2015 de gehele 
projectgroep heeft aangesproken over gebrekkige samenwerking, dat op 12 november 2015 een 
samenwerkingscontract is opgesteld en dat de groep op 19 november 2015 een overleg heeft 
gevoerd, waarvan appellante de notulen heeft opgesteld. Uit de in het dossier aanwezige stukken 
blijkt niet wat in de periode van 11 november tot 26 november 2015 de aanleiding was om 
appellante van verdere deelname uit te sluiten en haar een waarschuwing te geven. Desgevraagd 

kon verweerder noch de voorzitter van de examencommissie hierover ter zitting van het College 
uitsluitsel geven, terwijl appellante ontkent dat toen iets is voorgevallen. De vaststelling van deze 
onmiddellijke aanleiding is relevant, omdat de gebrekkige samenwerking tot 11 november 2015 
nog aan de gehele groep werd toegerekend en er toen nog geen grond bestond voor uitsluiting van 
appellante. Grond voor uitsluiting kan daarom alleen zijn gelegen in het gedrag van appellante in 
de periode van 11 november tot 26 november 2015. Nu concrete informatie over de aanleiding tot 

uitsluiting ontbreekt, moet worden vastgesteld dat het besluit tot uitsluiting feitelijke grondslag 
ontbeert en niet berust op een draagkrachtige motivering. 
 Reeds hierom slaagt het betoog. 
 
2.5. Het beroep is gegrond. Hetgeen appellante voor het overige heeft aangevoerd, behoeft 
geen bespreking. De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Het College zal in de zaak 
voorzien door het administratief beroep tegen de bij de brief van 17 maart 2016 bekend gemaakte 

beslissing van de examencommissie gegrond te verklaren en die beslissing te vernietigen wegens 
strijd met artikel 7:26, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De examencommissie moet 
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opnieuw beslissen op het verzoek van appellante om haar hetzelfde cijfer als haar groepsgenoten 

toe te kennen.  

 
2.6. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van 11 april 2016 van het college van beroep voor  
  de examens van Hogeschool Rotterdam; 

 III. verklaart het administratief beroep tegen de bij de brief van 17 maart 2016  
  bekendgemaakte beslissing van de examencommissie van het Instituut voor Sociale 
  Opleidingen gegrond; 
 IV. vernietigt die beslissing van de examencommissie van het Instituut voor Sociale 
  Opleidingen; 

 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats van de vernietigde beslissing van 11 april 
  2016 treedt; 

 VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam in 
  de bij appellante in verband met de behandeling van het beroep opgekomen  
  proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderdtweeënnegentig 
  euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende  
  rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam aan 
  appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: 

  zesenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/094 

Rechter(s) : mr. Hoogvliet 

Datum uitspraak : 8 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : afstudeeropdracht 
beoordelen 
beoordelingsformulier 
bezwaarschrift 
eindpresentatie 

Loket Rechtsbescherming Studenten 
minnelijke schikking 
Osiris 
stage 
termijn 

Artikelen : WHW: artikel 7.59a 
Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: artikel 6 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Naar het College uit de gedingstukken en uit hetgeen 
verweerder ter zitting heeft toegelicht begrijpt, is in het geval van 
appellant de bezwaarprocedure gevolgd, als omschreven in 
voormeld artikel 6 van het Reglement. De beslissing van de 
examencommissie van 12 december 2015 is aldus een beslissing op 

bezwaar als bedoeld in artikel 6, negende lid, van het Reglement, 
waarbij zij haar beslissing van 11 november 2015 deels in stand 
heeft gelaten.  
De WHW biedt echter geen grond voor een bezwaarprocedure bij de 
examencommissie voorafgaande aan de beroepsprocedure bij het 
College van Beroep voor de Examens. Gelet op de voorgeschreven 

poging tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke 
bezwaarprocedure ook geen toegevoegde waarde, terwijl de extra 
procedure voor studenten vertragend werkt en mogelijk problemen 
met termijnen oplevert. De omstandigheid dat de bezwaarfase 
optioneel is, verdraagt zich evenmin met het systeem van de WHW. 

Verweerder heeft het door appellant ingediende administratief 
beroep dan ook ten onrechte gericht geacht tegen de beslissing van 

de examencommissie van 12 december 2015 voor zover deze ziet 
op de ongegrondverklaring van het bezwaar van appellant. 
Verweerder had het administratief beroep moeten beschouwen als 
te zijn gericht tegen de beslissing van de examencommissie van 
11 november 2015 voor zover daarbij is geweigerd het cijfer voor de 
stage mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht. Daarnaast 
heeft verweerder ten onrechte nagelaten de beslissing van 

12 december 2015 te vernietigen voor zover daarbij de bezwaren 
van appellant ongegrond zijn verklaard, omdat de WHW voor het 
nemen van die beslissing geen grond biedt. Ter verduidelijking 
merkt het college op dat het de beslissing van 12 december 2015 
voorzover het bezwaar gegrond is verklaard, beschouwt als een 
wijzigingsbesluit waartegen het administratief beroep niet was 

gericht. 
2.3. Het beroep is gelet op voorgaande gegrond. De beslissing van 

verweerder dient te worden vernietigd. Het College ziet echter 
aanleiding om de weigering om het cijfer voor de afstudeerstage 
mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht in stand te laten. 
Daartoe overweegt het College als volgt. 
[…] 

2.4.1 De door appellant opgeworpen gronden in beroep leiden naar 
het oordeel van het College niet tot het oordeel dat verweerder zich 
ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het cijfer 6 voor het 
onderdeel stage niet geldt voor het onderdeel afstudeeropdracht. 
Daarbij is van belang dat, naar verweerder onweersproken heeft 
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vastgesteld, de stage en de afstudeeropdracht twee afzonderlijke 

onderdelen zijn. In de afstudeergids worden de twee onderdelen 

onderscheiden. Beide onderdelen worden afzonderlijk van elkaar 
beoordeeld met een eigen beoordelingsformulier. Uit de 
gedingstukken volgt verder dat de examinator heeft verklaard dat 
hij het document ‘Borealis, How to use new media’ met als 
onderschrift ‘Stageverslag & Adviesrapport’ heeft beoordeeld als 
stageverslag en dat appellant hem ten tijde van belang slechts dat 

document heeft toegezonden. De examencommissie heeft in zoverre 
toegelicht dat dit document gelet op de inhoud ervan ook als 
stageverslag was te kwalificeren. Het verslag bevatte passages 
waarin aandacht werd besteed aan de uitgevoerde 
stagewerkzaamheden, het bevatte persoonlijke leerdoelen en het 
bevatte reflectie-onderdelen, aldus de examencommissie. 

Daarenboven was in het voorwoord en de epiloog van het stuk 
vermeld dat het een stageverslag betrof. Verweerder heeft zich gelet 
hierop op goede gronden op het standpunt gesteld dat dit stuk niet 
(ook) was te kwalificeren als afstudeeropdracht en daarbij in 
aanmerking mogen nemen dat de examinator die het stageverslag 

heeft beoordeeld ook slechts voor het vak stage als examinator was 
aangewezen. Wat betreft het door appellant ter zitting ingenomen 

standpunt dat hij ook een eindpresentatie heeft gegeven, heeft 
verweerder gemotiveerd dat het enkele feit dat na afloop van de 
stage een presentatie is gegeven door de directie van het 
stagebedrijf, niet betekent dat daarmee ook de afstudeeropdracht is 
volbracht 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht, verweerder  

 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 26 mei 2015 is de door appellant verrichte stage bij het bedrijf ‘Borealis’ 
door de examinator met het cijfer 6 beoordeeld.  
 
 Bij beslissing van 11 november 2015 heeft de examencommissie van het Instituut voor 

Communicatie van de Faculteit Communicatie en Journalistiek (hierna: de examencommissie) 
geweigerd dat cijfer ook toe te kennen aan de afstudeeropdracht. 
 
 Bij beslissing van 12 december 2015 heeft de examencommissie het bezwaar van appellant 
voor zover gericht tegen het ontbreken van een resultaat in Osiris voor de door hem verrichte 
stage bij het bedrijf ‘Borealis’ gegrond verklaard en het cijfer 6 alsnog in het systeem ingevoerd. 
Bij diezelfde beslissing heeft de examencommissie het bezwaar van appellant voor zover het is 

gericht tegen de beslissing om dat cijfer niet mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht, 
ongegrond verklaard. 
 
 Bij beslissing van 31 maart 2016 heeft verweerder het door appellant ingestelde 
administratief beroep gericht tegen voormelde beslissing voor zover daarbij het bezwaar ongegrond 
is verklaard, ongegrond verklaard.  

 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant, 
bijgestaan door [Naam 1] en verweerder vertegenwoordigd door mr. M.M. Slump. Tevens was 

aanwezig drs. M.T.M. van der Hulst, voorzitter van de examencommissie. 
 
2.  Overwegingen 
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2.1. Ingevolge artikel 7.59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of 
bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 zes weken. 
 Ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU 
(hierna: het Reglement) kan de (potentiële) student tegen een door of namens een facultair 
orgaan genomen besluit met rechtsgevolg, dan wel het achterwege blijven van een dergelijk besluit 
een bezwaarschrift indienen hij het facultair Loket Rechtsbescherming of rechtstreeks een 

bezwaarschrift indienen bij het desbetreffende orgaan. Het behandelende orgaan kan - uitsluitend 
ten voordele van de student - van deze procedure afwijken of deze gedeeltelijk buiten toepassing 
laten. 
De student kan desgewenst ook binnen een termijn van 6 weken in beroep gaan tegen het besluit 
conform de in hoofdstuk 9 beschreven procedure. 
 Ingevolge het dertiende lid kan de student tegen een besluit op bezwaar binnen 6 weken 

na dagtekening beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens of de 
Geschillenadviescommissie door het indienen van een beroepschrift bij het HU-Loket 
Rechtsbescherming Studenten, een en ander conform de procedures als beschreven in het 
Reglement. 
 

2.2. Naar het College uit de gedingstukken en uit hetgeen verweerder ter zitting heeft toegelicht 
begrijpt, is in het geval van appellant de bezwaarprocedure gevolgd, als omschreven in voormeld 

artikel 6 van het Reglement. De beslissing van de examencommissie van 12 december 2015 is 
aldus een beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 6, negende lid, van het Reglement, waarbij 
zij haar beslissing van 11 november 2015 deels in stand heeft gelaten.  
 De WHW biedt echter geen grond voor een bezwaarprocedure bij de examencommissie 
voorafgaande aan de beroepsprocedure bij het College van Beroep voor de Examens. Gelet op de 
voorgeschreven poging tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke bezwaarprocedure ook 
geen toegevoegde waarde, terwijl de extra procedure voor studenten vertragend werkt en mogelijk 

problemen met termijnen oplevert. De omstandigheid dat de bezwaarfase optioneel is, verdraagt 
zich evenmin met het systeem van de WHW. 
 Verweerder heeft het door appellant ingediende administratief beroep dan ook ten onrechte 
gericht geacht tegen de beslissing van de examencommissie van 12 december 2015 voor zover 
deze ziet op de ongegrondverklaring van het bezwaar van appellant. Verweerder had het 
administratief beroep moeten beschouwen als te zijn gericht tegen de beslissing van de 

examencommissie van 11 november 2015 voor zover daarbij is geweigerd het cijfer voor de stage 
mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht. Daarnaast heeft verweerder ten onrechte 

nagelaten de beslissing van 12 december 2015 te vernietigen voor zover daarbij de bezwaren van 
appellant ongegrond zijn verklaard, omdat de WHW voor het nemen van die beslissing geen grond 
biedt. Ter verduidelijking merkt het college op dat het de beslissing van 12 december 2015 
voorzover het bezwaar gegrond is verklaard, beschouwt als een wijzigingsbesluit waartegen het 
administratief beroep niet was gericht. 

 
2.3. Het beroep is gelet op voorgaande gegrond. De beslissing van verweerder dient te worden 
vernietigd. Het College ziet echter aanleiding om de weigering om het cijfer voor de afstudeerstage 
mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht in stand te laten. Daartoe overweegt het College 
als volgt. 
 
2.4. Appellant heeft zich er bij verweerder over beklaagd dat ten onrechte geen resultaat is 

toegekend aan zijn afstudeeropdracht. Volgens appellant heeft hij de afstudeerstage en de 
afstudeeropdracht gecombineerd en zou hij deze vakken gelijktijdig afronden. Het cijfer dat aan 
zijn afstudeerstage en –verslag is toegekend, dient ook te gelden voor de afstudeeropdracht, aldus 
appellant. Ter zitting van het College heeft appellant daaraan toegevoegd dat hij een 
eindpresentatie heeft gehouden voor de directie van het stagebedrijf in Noorwegen. Aangezien hij 
toestemming had gekregen de afstudeerstage en de afstudeeropdracht te combineren en hij de 

verplichte eindpresentatie heeft gedaan, was hij in de veronderstelling dat deze combinatie van 
onderdelen zou leiden tot één beoordeling voor alle onderdelen, aldus appellant. 
 
2.4.1 De door appellant opgeworpen gronden in beroep leiden naar het oordeel van het College 
niet tot het oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat het cijfer 
6 voor het onderdeel stage niet geldt voor het onderdeel afstudeeropdracht. Daarbij is van belang 
dat, naar verweerder onweersproken heeft vastgesteld, de stage en de afstudeeropdracht twee 

afzonderlijke onderdelen zijn. In de afstudeergids worden de twee onderdelen onderscheiden. 
Beide onderdelen worden afzonderlijk van elkaar beoordeeld met een eigen beoordelingsformulier. 
Uit de gedingstukken volgt verder dat de examinator heeft verklaard dat hij het document 
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‘Borealis, How to use new media’ met als onderschrift ‘Stageverslag & Adviesrapport’ heeft 

beoordeeld als stageverslag en dat appellant hem ten tijde van belang slechts dat document heeft 

toegezonden. De examencommissie heeft in zoverre toegelicht dat dit document gelet op de inhoud 
ervan ook als stageverslag was te kwalificeren. Het verslag bevatte passages waarin aandacht 
werd besteed aan de uitgevoerde stagewerkzaamheden, het bevatte persoonlijke leerdoelen en het 
bevatte reflectie-onderdelen, aldus de examencommissie. Daarenboven was in het voorwoord en 
de epiloog van het stuk vermeld dat het een stageverslag betrof. Verweerder heeft zich gelet 
hierop op goede gronden op het standpunt gesteld dat dit stuk niet (ook) was te kwalificeren als 

afstudeeropdracht en daarbij in aanmerking mogen nemen dat de examinator die het stageverslag 
heeft beoordeeld ook slechts voor het vak stage als examinator was aangewezen. Wat betreft het 
door appellant ter zitting ingenomen standpunt dat hij ook een eindpresentatie heeft gegeven, 
heeft verweerder gemotiveerd dat het enkele feit dat na afloop van de stage een presentatie is 
gegeven door de directie van het stagebedrijf, niet betekent dat daarmee ook de afstudeeropdracht 
is volbracht. 

 
2.5. Het College komt gelet op het voorgaande tot de slotsom dat het beroep gegrond moet 
worden verklaard. De beslissing van verweerder van 31 maart 2016 dient te worden vernietigd. 
Het college ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien. Het college zal het administratief beroep 
alsnog gedeeltelijk gegrond verklaren en de beslissing van de examencommissie van 

12 december 2015 vernietigen voor zover deze ziet op de ongegrondverklaring van het bezwaar 
gericht tegen de beslissing van 11 november 2015 waarbij is geweigerd het cijfer voor de stage 

niet mede te laten gelden voor de afstudeeropdracht. Het administratief beroep voor zover dat 
geacht moet worden te zijn gericht tegen de beslissing van 11 november 2015, zoals nadien 
gewijzigd, zal, gelet op hetgeen is overwogen in 2.4.1, ongegrond worden verklaard. Het College 
zal bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 31 maart 2016. 
Dat betekent dat de weigering om het cijfer voor de afstudeerstage niet mede te laten gelden voor 
de afstudeeropdracht in stand blijft. 
 

2.6. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 

 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Hogeschool Utrecht van 31 maart 2016; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Hoge School 
  Utrecht ingestelde administratief beroep gegrond voor zover het is gericht tegen de 

  beslissing van 12 december 2015 van de examencommissie van het Instituut voor 
  Communicatie van de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool 
  Utrecht en ongegrond voor zover het geacht moet worden te zijn ingesteld tegen de 
  beslissing van 11 november 2015 van eerder genoemde examencommissie; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van het Instituut voor  
  Communicatie van de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool 
  Utrecht van 12 december 2015 voor zover daarbij het bezwaar van Appellant 

  ongegrond is verklaard; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 31 
  maart 2016; 
 VI. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Utrecht aan 
  Appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/097.1 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 14 juni 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden   

Trefwoorden : curriculum 
disproportioneel 
extra herkansingen 
instromen 
nevenactiviteiten 

ondubbelzinnig 
onzorgvuldig 
rechtsmiddel 
studieadviseur 
studiepunten 
studievertraging 

voorlopig karakter 
voorlopige voorziening 

Artikelen : Awb: artikel 8:81, vijfde lid 

Uitspraak : afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft 
verweerder de beslissing van de examencommissie terecht in stand 
gelaten. Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, aanhef en onder a, van 
de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek geldt 
voor de inschrijving voor een masteropleiding in het 
wetenschappelijk onderwijs als toelatingseis het bezit van een graad 
bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. De examencommissie 

was derhalve niet bevoegd verzoeker tot de masteropleiding 
C2007+ toe te laten zonder dat hij de bacheloropleiding C2007+ 
had afgerond. De voorzieningenrechter constateert dat verzoeker er 
in ieder geval vanaf 31 oktober 2013 van op de hoogte was dat in 
de visie van de opleiding voor hem overstap naar het curriculum 
2012 aan de orde was, dat de door hem richting de opleiding 
genomen initiatieven niet tot een verandering van die visie hebben 

geleid, dat hij nog achttien studiepunten moet behalen om de 

bacheloropleiding C2007+ af te ronden en dat hij hiertoe nog aan tal 
van eisen moet voldoen. Gelet hierop en gezien de brief van de 
examencommissie van 9 juli 2015, waartegen verzoeker geen 
rechtsmiddel heeft ingesteld en waarin ondubbelzinnig is vermeld 
dat verzoeker de bacheloropleiding C2007+ niet meer kan afronden 

en dat hij naar het curriculum 2012 moet overstappen, maakt het 
feit dat de examencommissie vanaf 21 maart 2016 niet alles in het 
werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat verzoeker voor 
6 juni 2016 aan alle eisen voor het afronden van die opleiding 
voldoet, de beslissing van de examencommissie niet onrechtmatig. 
De door verzoeker op te lopen verdere studieachterstand kan er 
voorts niet aan af doen dat de examencommissie niet bevoegd was 

verzoeker zonder afgeronde bacheloropleiding C2007+ tot de 
masteropleiding C2007+ toe te laten. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 14 april 2016 op een verzoek van verzoeker van 21 maart 2016 heeft de 

examencommissie Geneeskunde verzoeker geen toestemming gegeven om op 6 juni 2016 in te 

stromen in de coschappen van de masteropleiding C2007+. 
   
 Hiertegen heeft verzoeker administratief beroep ingesteld bij verweerder. Voorts heeft 
verzoeker de voorzieningenrechter van het College verzocht om een voorlopige voorziening te 
treffen. 
 

 Bij beslissing van 2 juni 2016 heeft verweerder het administratief beroep van verzoeker 
ongegrond verklaard. 
 
  Hiertegen heeft verzoeker beroep bij het College ingesteld. 
 
 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 juni 2016, waar 

verzoeker, bijgestaan door zijn vader F.A. van Beek en zijn gemachtigde E.R. Koster, en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.S.C.M van de Loo, secretaris van verweerder, zijn 
verschenen. Voorts is dr. mr. A.C.G. Wenink, vicevoorzitter van de examencommissie, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Het door verzoeker hangende administratief beroep gedane verzoek om een voorlopige 

voorziening wordt, nu verweerder ten tijde van de behandeling van het verzoek ter zitting van de 
voorzieningenrechter op dat administratief beroep had beslist en verzoeker tegen de beslissing van 
verweerder beroep bij het College had ingesteld, ingevolge artikel 8:81, vijfde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht aangemerkt als gedaan hangende het beroep bij het College. 
 
2.2. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in 
de bodemprocedure. 

 
2.3. Verzoeker is in het studiejaar 2008-2009 met de bacheloropleiding C2007+ gestart. Door 
het verrichten van diverse nevenactiviteiten heeft hij studievertraging opgelopen. In 2012 is het 
nieuwe curriculum ingevoerd. Verzoeker is niet overgestapt naar de bacheloropleiding C2012, 
omdat hij geen verdere studievertraging wilde oplopen. 
 De examencommissie heeft aan de beslissing van 14 april 2016 ten grondslag gelegd dat 

verzoeker onvoldoende studiepunten heeft behaald voor het afronden van de bacheloropleiding 
C2007+ en dat het afronden van die bacheloropleiding een vereiste is om met de masteropleiding 

C2007+ te kunnen beginnen. Hierbij heeft de examencommissie in aanmerking genomen dat er via 
de studieadviseurs contact met verzoeker is gelegd over het niet kunnen afronden van de 
bacheloropleiding C2007+, dat het laatste contact met een studieadviseur in februari 2015 is 
geweest en dat verzoeker daarna geen actie heeft ondernomen om in contact te treden over de 
mogelijkheden voor het afronden van de bacheloropleiding C2007+ dan wel voor het overstappen 

naar de bacheloropleiding C2012. 
 
 Verweerder heeft de beslissing van de examencommissie in stand gelaten. Hieraan heeft 
verweerder ten grondslag gelegd dat verzoeker voldoende op de gevolgen van de overgang naar 
het curriculum 2012 is gewezen. Verweerder heeft onder meer op een brief van de 
examencommissie van 9 juli 2015 gewezen waarin is vermeld dat verzoeker de bacheloropleiding 
C2007+ niet meer kan afronden omdat er geen tentamens meer worden aangeboden en dat 

verzoeker naar het curriculum 2012 moet overstappen als hij zijn bachelor Geneeskunde wil halen. 
Verzoeker heeft geen rechtsmiddel tegen de brief van 9 juli 2015 ingesteld. De omstandigheid dat 
verzoeker door het niet kunnen beginnen met de masteropleiding C2007+ studievertraging zal 
oplopen, maakt niet dat de beslissing van de examencommissie in strijd met het recht is, aldus 
verweerder. 
 

2.4. Verzoeker beoogt met zijn verzoek toelating tot de coschappen van de 
masteropleiding C2007+. De laatste mogelijkheid om met deze coschappen te beginnen was op 6 
juni 2016. 
 Hij betoogt dat verweerder de beslissing van de examencommissie ten onrechte in stand 
heeft gelaten. Hiertoe voert hij aan dat hij de opleiding herhaaldelijk heeft medegedeeld dat hij zijn 
studie volgens het curriculum 2007 wil afronden, dat de opleiding steeds op een overstap naar het 
curriculum 2012 heeft aangestuurd en dat geen andere oplossingen in overweging zijn genomen. 

Volgens hem zijn de gevolgen van de beslissing van de examencommissie voor hem 
disproportioneel. De examencommissie heeft voorts onzorgvuldig gehandeld door een formele 
beslissing op het verzoek van 21 maart 2016 te nemen zonder dit verzoek eerst vertrouwelijk te 
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bespreken en hem in een gesprek op 28 april 2016 onmogelijke eisen te stellen. Voorts heeft de 

examencommissie de toepasselijke regelingen onvolledig en inconsequent toegepast, aldus 

verzoeker. Hij wijst er hierbij op dat de laatste reguliere tentamens weliswaar in het 
studiejaar 2013-2014 werden aangeboden, maar dat in het studiejaar 2014-2015 extra 
herkansingen zijn gehouden waarvoor hij niet in aanmerking kwam en waarvan hij niet op de 
hoogte was.  
 
2.4.1. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder de beslissing van 

de examencommissie terecht in stand gelaten. Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, aanhef en onder 
a, van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek geldt voor de inschrijving 
voor een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als toelatingseis het bezit van een 
graad bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. De examencommissie was derhalve niet 
bevoegd verzoeker tot de masteropleiding C2007+ toe te laten zonder dat hij de bacheloropleiding 
C2007+ had afgerond. De voorzieningenrechter constateert dat verzoeker er in ieder geval vanaf 

31 oktober 2013 van op de hoogte was dat in de visie van de opleiding voor hem overstap naar het 
curriculum 2012 aan de orde was, dat de door hem richting de opleiding genomen initiatieven niet 
tot een verandering van die visie hebben geleid, dat hij nog achttien studiepunten moet behalen 
om de bacheloropleiding C2007+ af te ronden en dat hij hiertoe nog aan tal van eisen moet 
voldoen. Gelet hierop en gezien de brief van de examencommissie van 9 juli 2015, waartegen 

verzoeker geen rechtsmiddel heeft ingesteld en waarin ondubbelzinnig is vermeld dat verzoeker de 
bacheloropleiding C2007+ niet meer kan afronden en dat hij naar het curriculum 2012 moet 

overstappen, maakt het feit dat de examencommissie vanaf 21 maart 2016 niet alles in het werk 
heeft gesteld om ervoor te zorgen dat verzoeker voor 6 juni 2016 aan alle eisen voor het afronden 
van die opleiding voldoet, de beslissing van de examencommissie niet onrechtmatig. De door 
verzoeker op te lopen verdere studieachterstand kan er voorts niet aan af doen dat de 
examencommissie niet bevoegd was verzoeker zonder afgeronde bacheloropleiding C2007+ tot de 
masteropleiding C2007+ toe te laten. 
 Het betoog faalt. 

 
2.5. Het verzoek moet worden afgewezen. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 De voorzieningenrechter van het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/098 

Rechter(s) : mr. Streefkerk  

Datum uitspraak : 19 augustus 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland 

Trefwoorden : advies 
bindend negatief studieadvies 
causaal verband 
gelijkheidsbeginsel 
persoonlijke omstandigheden 

studentendecanaat 
studievertraging 
zorgplicht 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
OER: artikel 12 
OER: artikel 13 
OER: artikel 17 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de 
beslissing van de domeindirecteur tot afgifte van een bindend 
negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Verweerder 
heeft niet deugdelijk gemotiveerd dat appellante niet geschikt is 
voor de opleiding. Appellante heeft haar omstandigheden weliswaar 

laat gemeld aan de studentendecaan, maar dit gegeven ontslaat 
verweerder in dit geval niet van de verplichting haar persoonlijke 
omstandigheden mee te wegen in zijn beslissing. Daartoe neemt het 
College in aanmerking dat appellante medische documentatie heeft 
overgelegd die betrekking heeft op de gehele periode in geding. 
Gelet hierop heeft verweerder, zoals appellante terecht betoogt, niet 

kunnen volstaan met de enkele stelling dat de studievertraging veel 
groter is dan verklaard kan worden op basis van deze persoonlijke 
omstandigheden.  
Bovendien is van belang dat verweerder – naast de door appellante 
opgeworpen en gestaafde medische- en persoonlijke 

omstandigheden – voorbij is gegaan aan de omstandigheden dat 
appellante niet heeft deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en geen 

enkel studiepunt heeft behaald in de van belang zijnde periode en 
niet in contact heeft gestaan met de opleiding. Appellante heeft in 
dat kader gestaafd dat verweerder die omstandigheden in een 
andere zaak over een bindend negatief studieadvies wel heeft 
betrokken bij zijn afweging en verweerder in die zaak de beslissing 
tot de afgifte van een bindend negatief studieadvies heeft 
vernietigd. Hoewel, zoals verweerder met juistheid ter zitting heeft 

gesteld, elke zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld, 
zeker in het licht van een ieders persoonlijke omstandigheden, heeft 
hij geen verklaring gegeven voor het feit dat hij in deze andere zaak 
die omstandigheden wel heeft meegewogen bij zijn beslissing tot 
vernietiging van de beslissing tot afgifte van een bindend negatief 
studieadvies en deze omstandigheden in de situatie van appellante 

niet heeft meegewogen.  
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante 

slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
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1. Procesverloop 

 

 Bij beslissing van 23 februari 2016 heeft de directeur van het Domein Management, 
Finance en Recht (hierna: de domeindirecteur) appellante een bindend negatief studieadvies 
verstrekt voor de opleiding B HBO - Rechten VT. 
 
 Bij beslissing van 9 mei 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 28 juli 2016, waar appellante, 
vertegenwoordigd door mr. G. Grijs, advocaat te Rotterdam en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. C.W. Elbers en mr. J.H.P. de Jongh zijn verschenen. Tevens was namens de opleiding aanwezig 

I. Moes. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 

propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast.  
 

 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van hoofdstuk 4 van de Onderwijs en Examenregeling van 
de hogeschool Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het eind van het eerste jaar 
van inschrijving voor de propedeutische fase of van de domeindirecteur een schriftelijk advies over 
de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding.  
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 

van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 
bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 
 Ingevolge artikel 17, eerste lid, doet de student, indien een omstandigheid als bedoeld in 
lid 5 zich voordoet, daarvan zo spoedig mogelijk melding bij een studentendecaan onder opgave 
van: 

- de periode waarin de omstandigheid zich voordoet 
of voordeed; 
- een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan, met overlegging van bewijsstukken; 
- de mate waarin hij niet aan het onderwijs of toets kan deelnemen of heeft kunnen deelnemen. 
 Ingevolge het vierde lid weegt de domeindirecteur, voordat hij over gaat tot een bindend 
negatief studieadvies ten behoeve daarvan, de binnen de opleiding bekende persoonlijke 

omstandigheden. Hij vraagt in dat kader het studentendecanaat advies met betrekking tot de daar 
gemelde persoonlijke omstandigheden. De studentendecaan brengt zijn advies schriftelijk uit. 
Voorts raadpleegt hij de studiebegeleider over de studievoortgang en de relatie met de persoonlijke 
omstandigheden. 
 Ingevolge het vijfde lid worden als persoonlijke omstandigheden uitsluitend aangemerkt: 
a. ziekte van de student; 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; 

c. zwangerschap van de studente; 
d. bijzondere familieomstandigheden;  
(…). 
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2.2. De domeindirecteur heeft aan zijn beslissing om appellante een bindend negatief 

studieadvies te verstrekken ten grondslag gelegd dat zij voor het eerstejaarsprogramma niet aan 
de gestelde normen voldoet. Appellante heeft geen persoonlijke omstandigheden gemeld bij het 
studentendecanaat, zodat geen rekening behoeft te worden gehouden met zulke omstandigheden, 
aldus de domeindirecteur.  
 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 9 mei 2016 de beslissing van de domeindirecteur in 
stand gelaten. Verweerder heeft overwogen dat appellante valt aan te rekenen dat zij haar 

persoonlijke omstandigheden dusdanig laat aan de decaan heeft gemeld, dat hij geen advies meer 
kon uitbrengen noch kon bijsturen. Daarnaast heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat 
de door appellante opgeworpen omstandigheden, ondersteund door een medische verklaring, niet 
de grote studievertraging verklaren. Daarbij heeft verweerder in aanmerking genomen dat zij al 
eerder het advies van een arts en een maatschappelijk werkster in de wind heeft geslagen. Tot slot 
is van belang dat zij geen rapporten heeft overgelegd van een psycholoog waaruit volgt dat zij aan 

de beterende hand is, aldus verweerder. 
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met de beslissing van verweerder. Zij betoogt dat 
verweerder ten onrechte niet heeft onderkend dat zij een alleenstaande moeder is met de zorg 
voor een kind met gedragsproblemen. Daarnaast kampt zij met een burn-out. Pas op 15 februari 

2016 achtte zij zich in staat contact met de opleiding op te nemen, teneinde zich tot de decaan te 
wenden. Ten onrechte heeft zij pas in het verweerschrift van 11 april 2016 kunnen vernemen wat 

het advies van de decaan inhield. Deze handelwijze is in strijd met het zorgvuldigheids- en 
rechtszekerheidsbeginsel, aldus appellante. Bovendien heeft de door haar benaderde decaan 
geweigerd met haar in gesprek te gaan. Van een zorgvuldige analyse van de persoonlijke 
omstandigheden en de invloed van die omstandigheden op het studiegedrag van appellante is dan 
ook niet gebleken. Nu verweerder in de bestreden beslissing niettemin heeft overwogen dat van 
een causaal verband tussen de studievertraging en de persoonlijke omstandigheden niet is 
gebleken, is die beslissing gestoeld op een ondeugdelijke motivering. In dat verband heeft 

verweerder evenmin gemotiveerd waaruit eventuele bijsturing in het geval van appellante had 
bestaan, had zij zich tijdig bij de decaan gemeld.  
 Appellante voert daarnaast aan dat zij al eerder de SSL-begeleider en een decaan had 
benaderd over haar familieomstandigheden. Haar is geadviseerd hulp te zoeken. Zij heeft aan dat 
advies gehoor gegeven. Onder die omstandigheden en gelet op het feit dat zij niet meer op de 
opleiding verscheen, had het op de weg van de instelling gelegen om met haar contact te zoeken. 

In zoverre is niet aan de zorgplicht voldaan, aldus appellante. 
 Volgens appellante heeft verweerder daarnaast ten onrechte overwogen dat zij het advies 

van zowel haar arts als de maatschappelijk werkster in de wind heeft geslagen. Deze personen 
hebben haar niet voorzien van een advies, maar kritische vragen gesteld over de te volgen studie. 
Dat psychologische rapporten ontbreken waaruit volgt dat zij weer aan de beterende hand is, 
vormt evenmin een reden om haar een bindend negatief studieadvies te verstrekken, aldus 
appellante.  

 Appellante voert ten slotte aan dat verweerder in strijd heeft gehandeld met het 
gelijkheidsbeginsel door aan een andere studente in een vergelijkbare situatie het bindend negatief 
studieadvies alsnog te herzien.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat verweerder op grond van het bepaalde in artikel 7.8b, 
appellante slechts een bindend negatief studieadvies kan geven, indien zij met inachtneming van 
haar persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat 

haar studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daarover zijn vastgesteld. 
 In dat verband stelt het College vast dat appellante niet heeft voldaan aan de voor haar 
geldende minimumnormen. Appellante heeft in haar eerste jaar van de opleiding namelijk geen 
enkel studiepunt behaald. Niettemin heeft appellante zich op het standpunt gesteld dat zij niet 
ongeschikt is voor de opleiding. Zij heeft met persoonlijke omstandigheden te kampen gehad als 
gevolg waarvan de studievertraging is opgetreden.  

 
2.3.2. Appellante heeft zich – hoewel in een laat stadium – gewend tot de studieadviseur in 
verband met die persoonlijke omstandigheden. Zij heeft haar persoonlijke omstandigheden 
gestaafd met medische documentatie. Uit die documentatie volgt dat appellante in de van belang 
zijnde periode te weten het studiejaar 2015-2016 voor de februari-instroom, maar ook daarvoor, 
niet heeft kunnen voldoen aan de verplichtingen die zijn verbonden aan haar opleiding, vanwege 
medische en psychosociale omstandigheden. Appellante is volgens die documentatie bijgestaan 

door een schoolmaatschappelijk werkster die is komen te overlijden. Daarnaast heeft zij, zo volgt 
uit die medische documentatie, in de periode van medio 2014 tot medio november 2015 in een 
bijzondere levenssituatie verkeerd, als gevolg van de gedragsproblemen van haar zoon. In verband 
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met haar medische en psychosociale problematiek is appellante daarom in september 2014 gestart 

met individuele therapie en coaching.  

 Uit de gedingstukken volgt verder dat het studentendecanaat heeft verklaard deze 
bijzondere medische- en familieomstandigheden te erkennen, maar niet te kunnen aangeven in 
welke mate deze omstandigheden tot studievertraging hebben geleid.  
 Verweerder heeft in dat verband, blijkens zijn beslissing 9 mei 2016, de persoonlijke 
omstandigheden van appellante erkend, maar van belang geacht dat zij deze omstandigheden niet 
tijdig heeft gemeld en dat zij al eerder het advies van een arts en een maatschappelijk werkster in 

de wind heeft geslagen. Daarnaast heeft verweerder van belang geacht dat zij geen rapporten 
heeft overgelegd van een psycholoog, waaruit volgt dat zij aan de beterende hand is. 
 
2.3.3. Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de domeindirecteur tot 
afgifte van een bindend negatief studieadvies ten onrechte in stand gelaten. Verweerder heeft niet 
deugdelijk gemotiveerd dat appellante niet geschikt is voor de opleiding. Appellante heeft haar 

omstandigheden weliswaar laat gemeld aan de studentendecaan, maar dit gegeven ontslaat 
verweerder in dit geval niet van de verplichting haar persoonlijke omstandigheden mee te wegen in 
zijn beslissing. Daartoe neemt het College in aanmerking dat appellante medische documentatie 
heeft overgelegd die betrekking heeft op de gehele periode in geding. Gelet hierop heeft 
verweerder, zoals appellante terecht betoogt, niet kunnen volstaan met de enkele stelling dat de 

studievertraging veel groter is dan verklaard kan worden op basis van deze persoonlijke 
omstandigheden.  

 Bovendien is van belang dat verweerder – naast de door appellante opgeworpen en 
gestaafde medische- en persoonlijke omstandigheden – voorbij is gegaan aan de omstandigheden 
dat appellante niet heeft deelgenomen aan onderwijsactiviteiten en geen enkel studiepunt heeft 
behaald in de van belang zijnde periode en niet in contact heeft gestaan met de opleiding. 
Appellante heeft in dat kader gestaafd dat verweerder die omstandigheden in een andere zaak over 
een bindend negatief studieadvies wel heeft betrokken bij zijn afweging en verweerder in die zaak 
de beslissing tot de afgifte van een bindend negatief studieadvies heeft vernietigd. Hoewel, zoals 

verweerder met juistheid ter zitting heeft gesteld, elke zaak op zijn eigen merites dient te worden 
beoordeeld, zeker in het licht van een ieders persoonlijke omstandigheden, heeft hij geen 
verklaring gegeven voor het feit dat hij in deze andere zaak die omstandigheden wel heeft 
meegewogen bij zijn beslissing tot vernietiging van de beslissing tot afgifte van een bindend 
negatief studieadvies en deze omstandigheden in de situatie van appellante niet heeft 
meegewogen.  

 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het betoog van appellante slaagt. 
 

2.4. Het beroep is gegrond. De beslissing van verweerder van 9 mei 2016 komt voor 
vernietiging in aanmerking. Het College ziet tevens aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. Het 
College zal het door appellante bij verweerder ingestelde administratief beroep gegrond verklaren 
en de beslissing van de domeindirecteur van 23 februari 2016 vernietigen.  
 

2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van  

  Hogeschool Inholland van 9 mei 2016; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool 
  Inholland ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de directeur van het Domein Management, Finance en 
  Recht van de Hogeschool Inholland van 23 februari 2016; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 9 

  mei 2016; 
 VI. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 
  tot vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderd tweeënnegentig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde 

  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 

  aan appellante het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde  
  griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zes en veertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/099 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten Hinloopen en Daalder 

Datum uitspraak : 14 september 2016 

Partijen : appellant en CBE De Haagse Hogeschool   

Trefwoorden : bronnenvermelding 
herkansing 
klacht 
onevenredig 
opzet 

persoonlijke omstandigheden 
plagiaat 
propedeuse 
sanctie 
studieadvies 
uitgesloten 

Artikelen : OER: artikel 8.3 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Het CBE heeft terecht overwogen dat de examencommissie, nu 
appellante heeft toegegeven dat zij een paragraaf van een 
medestudente letterlijk heeft overgenomen en dat een aantal 

bronvermeldingen ontbreken, zich op het standpunt heeft mogen 
stellen dat zij plagiaat heeft gepleegd en dat de opgelegde sanctie 
redelijk is. Dat zij dat niet bewust heeft gedaan, zoals appellante 
stelt, doet daar niet aan af, nu voor het mogen aannemen van 
plagiaat geen bewijs van opzet is vereist. Dat appellante door de 
opgelegde sanctie in het studiejaar 2015-2016 niet meer haar 
propedeuse kan halen, maakt naar oordeel van het College de 

opgelegde sanctie niet onevenredig. Appellante heeft zowel in 
studiejaar 2014-2015 als in studiejaar 2015-2016 twee kansen 
gehad om het vak Introduction to Research Skills succesvol af te 
ronden. Bovendien was het door appellante ingeleverde rapport 
waarin plagiaat is geconstateerd reeds de tweede kans van 

studiejaar 2015-2016, zodat de eerstvolgende kans voor het vak 
hoe dan ook eerst in studiejaar 2016-2017 zou zijn. Ter zitting van 

het College is toegelicht dat appellante geen bindend negatief 
studieadvies heeft gekregen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 21 januari 2016 heeft de examencommissie van de opleiding European 

Studies aan appellante medegedeeld dat de commissie van oordeel is dat zij plagiaat heeft 
gepleegd in het door haar ingeleverde rapport voor het vak Introduction to Research Skills, dat 
voor dat rapport geen cijfer zal worden gegeven en dat appellante voor de eerstvolgende 
herkansing van dat vak wordt uitgesloten.  
 

 Bij beslissing van 7 april 2016 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
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 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 

 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 1 september 2016, waar appellante, 
en het CBE, vertegenwoordigd door C.A.M. Tiel, secretaris van het CBE, zijn verschenen. Namens 
de examencommissie is L. van Midden verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Appellante is in studiejaar 2014-2015 begonnen met de opleiding European Studies aan De 
Haagse Hogeschool. In studiejaar 2015-2016 heeft zij de studie vervolgd aan de Hogeschool Zuyd. 
Zij wil haar propedeuse aan De Haagse Hogeschool afronden. Het vak Introduction to research 
skills is een vak van de propedeuse.  
 
2.2. Ingevolge de definities in de Onderwijs- en Examenregeling van European Studies wordt 

onder “plagiarism” verstaan: “A form of fraud where the work of others or one’s own earlier 
published work is used by a student in his own work without correctly stating the source”. 
 Ingevolge artikel 8.3, eerste lid, may the Exam Board, depending on the seriousness of the 
fraud, plagiarism or other irregularities, including repeated fraud, impose the following sanctions: 
a. declare the relevant test (or part thereof) invalid; 

b. exclude the student from the relevant test for a maximum period of one year; 
c. exclude the student form additional tests to be specified by the Exam Board, for a maximum 

period of one year; 
d. a combination of the above measures. 
 
2.3.  Het CBE heeft overwogen dat appellante heeft toegegeven dat zij in het door haar 
ingeleverde rapport een paragraaf van een medestudente letterlijk heeft overgenomen en dat een 
aantal bronvermeldingen ontbreken. Voor het aannemen van plagiaat is geen bewijs van opzet 
vereist. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn werk en in dat verband mag worden verlangd 

dat de student ook altijd controleert of zich geen plagiaat voordoet en of alle bronnen zijn vermeld. 
Naar oordeel van het CBE heeft de examencommissie zich op het standpunt mogen stellen dat 
appellante plagiaat heeft gepleegd en heeft de examencommissie een redelijke sanctie opgelegd.  
 
2.4.  Appellante voert aan dat zij niet bewust heeft geplagieerd. Ze heeft een vergissing 
gemaakt als gevolg van persoonlijke omstandigheden. Door de opgelegde sanctie kan zij in het 

studiejaar 2015-2016 haar propedeuse niet meer halen en zal zij niet voldoen aan de norm voor 
een positief studieadvies. Verder voert appellante aan dat tijdens haar eerste studiejaar bij de 

hogeschool een hoop mis is gegaan en dat zij klachten heeft ingediend. Zij heeft haar studie 
daarom voortgezet aan de Hogeschool Zuyd. 
 
2.5. Het CBE heeft terecht overwogen dat de examencommissie, nu appellante heeft 
toegegeven dat zij een paragraaf van een medestudente letterlijk heeft overgenomen en dat een 

aantal bronvermeldingen ontbreken, zich op het standpunt heeft mogen stellen dat zij plagiaat 
heeft gepleegd en dat de opgelegde sanctie redelijk is. Dat zij dat niet bewust heeft gedaan, zoals 
appellante stelt, doet daar niet aan af, nu voor het mogen aannemen van plagiaat geen bewijs van 
opzet is vereist. Dat appellante door de opgelegde sanctie in het studiejaar 2015-2016 niet meer 
haar propedeuse kan halen, maakt naar oordeel van het College de opgelegde sanctie niet 
onevenredig. Appellante heeft zowel in studiejaar 2014-2015 als in studiejaar 2015-2016 twee 
kansen gehad om het vak Introduction to Research Skills succesvol af te ronden. Bovendien was 

het door appellante ingeleverde rapport waarin plagiaat is geconstateerd reeds de tweede kans van 
studiejaar 2015-2016, zodat de eerstvolgende kans voor het vak hoe dan ook eerst in studiejaar 
2016-2017 zou zijn. Ter zitting van het College is toegelicht dat appellante geen bindend negatief 
studieadvies heeft gekregen. 
 De klachten die appellante bij de hogeschool heeft ingediend, vallen buiten de omvang van 
dit geding. 

 
2.6. Het beroep is ongegrond. 
 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/101.5 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Streefkerk 

Datum uitspraak : 29 september 2016 

Partijen : appellante en CBE De Haagse Hogeschool 

Trefwoorden : beroepsuitoefening 
duaal 
duale opleiding 
ECTS 
ECTS Users’ Guide 2015 

European Credit Transfer System 
LAP-handleiding 
leerarbeidsplaats 
onderwijsdeel 
studielast 
studiepunten 
urennorm 

vrijstelling 
Artikelen : WHW: artikel 7.4 

WHW: artikel 7.4b 
WHW: artikel 7.7  
OER HBO Rechten 2015-2016: artikel 3.2 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Uit artikel 7.4, eerste lid, van de WHW volgt dat 1 studiepunt 
gelijk is aan 28 uren studie. Een duale opleiding bestaat uit 
onderwijs en uit beroepsuitoefening. Uit het derde en vierde lid van 
artikel 7.7 van de WHW kan worden afgeleid dat onder ‘ uren studie’ 
als bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, van die wet niet mede moeten 
worden verstaan de uren waarin bij een duale opleiding wordt 

gewerkt in het kader van beroepsuitoefening. In artikel 7.7, vierde 
lid, van de WHW is immers bepaald dat zowel de tijdsduur als de 
studielast van de beroepsuitoefening in de onderwijs- en 
examenregeling moeten worden bepaald. Ingevolge artikel 7.7, 
derde lid, van de WHW moet het instellingsbestuur beargumenteren 

hoeveel studiepunten de studielast van de beroepsuitoefening van 
een duale opleiding bedraagt. Uit deze bepalingen volgt dat het 

verrichten van 28 uren beroepsuitoefening niet vanzelfsprekend leidt 
tot het toekennen van 1 studiepunt. De OER en de LAP-handleiding 
zijn derhalve, voor zover daarin aan 2560 uren verrichte 
beroepsuitoefening 56 studiepunten worden toegekend, niet in strijd 
met artikel 7.4, eerste lid, van de WHW. 
Ter zitting van het College is namens De Haagse Hogeschool 
toegelicht waarom zij uren verrichte beroepsuitoefening niet 

gelijkstelt aan uren besteed aan onderwijs en stage. Bij de 
beroepsuitoefening moeten bijvoorbeeld ook repeterende 
handelingen en administratieve werkzaamheden worden verricht. 
Daarom is voor het verwerven van competenties door 
beroepsuitoefening meer tijd nodig. Gelet op deze toelichting, acht 
het College de OER en de LAP handleiding, voor zover daarin aan 

2560 uren verrichte beroepsuitoefening 56 studiepunten worden 
toegekend, niet kennelijk onredelijk. Voor zover appellante zich op 

het standpunt heeft gesteld dat De Haagse hogeschool de ECTS 
Users’ Guide 2015 moet volgen reeds omdat de hogeschool zich 
daar zelf vrijwillig aan heeft verbonden, overweegt het College dat 
het de hogeschool vrij staat om in zoverre van de ECTS Users’ Guide 
2015 af te wijken. 

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
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en 

 
het College van Beroep voor de Examens van De Haagse Hogeschool (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 13 april 2016 heeft de examencommissie van de Faculteit Bestuur, Recht 
en Veiligheid het verzoek van appellante om vrijstelling van de urennorm voor het werken bij een 
leerarbeidsplaats, dan wel om van de Onderwijs- en Examenregeling af te wijken, afgewezen. 
 
 Bij beslissing van 31 mei 2016 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 13 juli 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en het CBE, vertegenwoordigd door 

mr. C.A.M. Tiel en mr. R.A. Mouthaan, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellante is in het studiejaar 2013-2014 begonnen met de opleiding HBO-Rechten Duaal. 
Bij deze duale opleiding werken studenten in het derde en vierde jaar vier dagen per week bij een 
leerarbeidsplaats en volgen zij één dag per week onderwijs op de hogeschool. 

 
2.2. In haar verzoek aan de examencommissie van 28 maart 2016 heeft appellante vermeld dat 
van haar ten onrechte 2560 uren werk wordt verwacht voor 56 studiepunten. Nu één studiepunt 
staat voor 28 studie uren, hoeft voor 56 studiepunten slechts 1568 uren te worden gewerkt. 
Appellante verzoekt de examencommissie om haar 56 studiepunten toe te kennen zonder daarvoor 
extra opdrachten of extra op de leerarbeidsplaats gewerkte uren te verlangen.  

 Dit verzoek kan worden opgevat als een verzoek om vrijstelling van een toets, dan wel een 
verzoek om van de Onderwijs- en Examenregeling af te wijken omdat de toepassing leidt tot een 

onbillijkheid van overwegende aard.  
 De examencommissie heeft het verzoek afgewezen. 
 
2.3.  Appellante betoogt dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat voor het toekennen van 
56 studiepunten 2560 uren werk in de leerarbeidsplaats mag worden verlangd. Daartoe voert zij 

aan dat het CBE ten onrechte onderscheid maakt tussen onderwijs- en werkuren. Met artikel 7.4 
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) is 
aangesloten bij het European Credit Transfer System (ECTS). De Haagse Hogeschool is eveneens 
bij dat systeem aangesloten en moet derhalve studiepunten toekennen overeenkomstig dat 
systeem. Uit de ECTS Users’ Guide 2015 volgt dat uren besteed aan onderwijs gelijk zijn aan uren 
besteed aan beroepsuitoefening, aldus appellante. 
 

2.4. Ingevolge artikel 7.4, eerste lid, van de WHW wordt de studielast van elke opleiding en elke 
onderwijseenheid door het instellingsbestuur uitgedrukt in studiepunten. De studielast voor een 
studiejaar bedraagt zestig studiepunten. Zestig studiepunten is gelijk aan 1680 uren studie. 
Ingevolge artikel 7.4b, eerste lid, bedraagt de studielast van een bacheloropleiding in het hoger 
beroepsonderwijs 240 studiepunten. 
Ingevolge artikel 7.7, tweede lid, is een duale opleiding zodanig ingericht dat het volgen van 

onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband 
met dat onderwijs. Het gedeelte van een duale opleiding dat bestaat uit het volgen van onderwijs, 
wordt aangeduid als onderwijsdeel.  
Ingevolge het derde lid bedraagt de studielast van het deel van de duale opleiding dat wordt 
gevormd door de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs, een door het instellingsbestuur 
in de onderwijs- en examenregeling te beargumenteren aantal studiepunten.  
Ingevolge het vierde lid wordt in de onderwijs- en examenregeling voor een duale opleiding 

aangegeven: 
a. de minimale studielast van het onderwijsdeel, 
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b. de tijdsduur van de periode of de gezamenlijke tijdsduur van de perioden die ten minste in de 

beroepsuitoefening wordt doorgebracht, en 

c. de minimale studielast van het deel van de opleiding dat wordt gevormd door de 
beroepsuitoefening. 
 
 Ingevolge artikel 3.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling HBO Rechten 
2015-2016 (hierna: de OER) bevat het programma van de duale opleiding tachtig weken 
beroepsuitoefening in de vorm van een leerarbeidsplaats (LAP) op basis van een overeenkomst 

tussen de student, de hogeschool en de werkgever. Hieraan worden 56 studiepunten toegekend. 
Nadere bepalingen, voorwaarden en informatie zijn beschreven in de LAP-handleiding. 
 
 In LAP-handleiding staat dat een werkweek uit 32 uur bestaat (totaal 2560 uren).  
 
2.5. Artikel 3.2, tweede lid, van de OER en de hiervoor weergegeven zinsnede uit de LAP-

handleiding zijn algemeen verbindende voorschriften waartegen ingevolge artikel 8.3, eerste lid, 
onder a, van de Algemene wet bestuursrecht geen beroep openstaat. In het kader van het beroep 
tegen een individueel besluit beperkt de rechterlijke toetsing van een dergelijk voorschrift zich tot 
de vraag of het in strijd is met een hoger wettelijk voorschrift of een algemeen rechtsbeginsel. 
Indien dat het geval is, kan aan een algemeen verbindend voorschrift verbindende kracht worden 

ontzegd. 
 

2.6.  Uit artikel 7.4, eerste lid, van de WHW volgt dat 1 studiepunt gelijk is aan 28 uren studie. 
Een duale opleiding bestaat uit onderwijs en uit beroepsuitoefening. Uit het derde en vierde lid van 
artikel 7.7 van de WHW kan worden afgeleid dat onder ‘ uren studie’ als bedoeld in artikel 7.4, 
eerste lid, van die wet niet mede moeten worden verstaan de uren waarin bij een duale opleiding 
wordt gewerkt in het kader van beroepsuitoefening. In artikel 7.7, vierde lid, van de WHW is 
immers bepaald dat zowel de tijdsduur als de studielast van de beroepsuitoefening in de onderwijs- 
en examenregeling moeten worden bepaald. Ingevolge artikel 7.7, derde lid, van de WHW moet 

het instellingsbestuur beargumenteren hoeveel studiepunten de studielast van de 
beroepsuitoefening van een duale opleiding bedraagt. Uit deze bepalingen volgt dat het verrichten 
van 28 uren beroepsuitoefening niet vanzelfsprekend leidt tot het toekennen van 1 studiepunt. De 
OER en de LAP-handleiding zijn derhalve, voor zover daarin aan 2560 uren verrichte 
beroepsuitoefening 56 studiepunten worden toegekend, niet in strijd met artikel 7.4, eerste lid, van 
de WHW. 

 Ter zitting van het College is namens De Haagse Hogeschool toegelicht waarom zij uren 
verrichte beroepsuitoefening niet gelijkstelt aan uren besteed aan onderwijs en stage. Bij de 

beroepsuitoefening moeten bijvoorbeeld ook repeterende handelingen en administratieve 
werkzaamheden worden verricht. Daarom is voor het verwerven van competenties door 
beroepsuitoefening meer tijd nodig. Gelet op deze toelichting, acht het College de OER en de 
LAP-handleiding, voor zover daarin aan 2560 uren verrichte beroepsuitoefening 56 studiepunten 
worden toegekend, niet kennelijk onredelijk. Voor zover appellante zich op het standpunt heeft 

gesteld dat De Haagse hogeschool de ECTS Users’ Guide 2015 moet volgen reeds omdat de 
hogeschool zich daar zelf vrijwillig aan heeft verbonden, overweegt het College dat het de 
hogeschool vrij staat om in zoverre van de ECTS Users’ Guide 2015 af te wijken. 
 Het betoog faalt. 
 
2.7. Het beroep is ongegrond. 
 

2.8.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/102.5 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Hoogvliet en Drop 

Datum uitspraak : 24 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : actualiteitswaarde 
actuele kennis 
belangenafweging 
bijzondere omstandigheden 
eerbiedigende werking 

geattribueerde bevoegdheden 
geldigheidsduur 
hardheidsclausule 
kalenderjaar 
minnelijke schikking 
onbeperkte geldigheidsduur 
overgangsregeling 

persoonlijke omstandigheden 
redelijk doel 
rendementsmaatregel 
restitutie 
Richtlijn studievertraging 
schadevergoeding 
studiefinanciering 

studieperspectief 
studieresultaten 
studievoortgang 
verlengen 
verlengingsverzoek 
vertrouwensbeginsel 

vervaltermijnen 
Artikelen : WHW: artikel 1.6  

WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k 
WHW: artikel 7.61, derde lid 

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding ondernemingsrecht: 
artikel 27 
Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding ondernemingsrecht: 

artikel 36 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 De eerdere verlengingsverzoeken van appellant en de 
beslissingen van de examencommissie om deze niet in behandeling 
te nemen, kunnen in deze procedure niet aan de orde worden 
gesteld. Het is het College op grond van de stukken en het 

verhandelde ter zitting niet aannemelijk geworden dat de 
examencommissie geen reële poging heeft ondernomen een 
minnelijke schikking als bedoeld in artikel 7.61, derde lid, van de 
WHW met appellant te bereiken dan wel dat appellant tijdens het 
schikkingsgesprek onvoldoende in de gelegenheid is gesteld zijn 
persoonlijke omstandigheden naar voren te brengen. Uit eerdere 

jurisprudentie van het College (zie onder meer de uitspraken van 20 
november 2013 in zaak nr. 2013/114, 24 april 2014 in zaak nr. 

2013/218 en 3 juni 2014 in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl) volgt 
dat het instellingsbestuur geldigheidsduur beperkende maatregelen 
mag hanteren en hieraan argumenten als marginale 
studievoortgang, onvoldoende studieperspectief en het waarborgen 
van voldoende actuele kennis bij afronding van de opleiding ten 

grondslag mag leggen. De WHW, waaronder met name het door 
appellant ingeroepen artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, 
sluit dit niet uit. De memorie van toelichting bij dit artikel 
(Kamerstukken II 1988/89 21 073, nr. 3, p. 129), leidt niet tot een 
ander oordeel (zie ook de uitspraak van het College van 3 juni 2014 
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in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl). Het College ziet in hetgeen 

appellant heeft aangevoerd geen aanleiding van haar eerdere 

jurisprudentie terug te komen. Appellant heeft verwezen naar het 
nader gewijzigd amendement met betrekking tot de artikelen 7.10 
en 7.13 WHW en de hierbij behorende toelichting van 10 februari 
2016. Dit betreft op dit moment nog slechts een voorstel tot 
wijziging van de WHW. Verder doet de toelichting bij het 
amendement niet af aan de tekst van de thans geldende WHW, die, 

zoals hiervoor is overwogen, het hanteren van voormelde 
geldigheidsduur beperkende maatregelen niet uitsluit. Artikel 1.6 
van de WHW sluit dit evenmin uit.  
Zoals het College eveneens eerder heeft overwogen (zie onder meer 
de uitspraken van 5 november 2013 in zaak nr. 2013/085 en 3 juni 
2014 in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl) heeft de wetgever het 

wat betreft de geldigheidsduur van studieresultaten, gelet op het 
bepaalde in artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de 
WHW, aan het instellingsbestuur gelaten de geldigheidsduur van 
met goed gevolg afgelegde tentamens te bepalen. Het College kan 
slechts beoordelen of de gehanteerde termijn in dit geval leidt tot 

een zodanige onredelijke uitkomst dat die in zoverre buiten 
toepassing moet blijven. De examencommissie heeft naar voren 

gebracht, en het CBE heeft dit onderschreven, dat juist bij juridische 
opleidingen de opgedane en getentamineerde kennis regelmatig aan 
veranderingen onderhevig is en om die reden snel verouderd is. Dit 
is met name het geval bij die vakken, waarbij reeds de inhoud zelf, 
vanwege wetswijzigingen en politieke, economische en 
technologische ontwikkelingen, niet meer actueel is. Gelet hierop is 
het College van oordeel dat de beperking van de geldigheidsduur 

van de behaalde studieresultaten een redelijk doel dient, dat dit doel 
voorts overeenstemt met het bepaald in artikel 7.13, tweede lid, 
aanhef en onder k, van de WHW, en dat er daarom geen aanleiding 
is de door de examencommissie in dit verband gehanteerde beleid 
buiten toepassing te laten. Dat het beleid niet in beleidsregels is 
bekendgemaakt, vormt evenmin reden om het buiten toepassing te 

laten. Dit heeft immers niet tot gevolg dat aan dit beleid rechtens 
geen betekenis toekomt. Daar komt bij dat, zoals het CBE heeft 

gesteld en geen aanleiding wordt gezien hieraan te twijfelen, 
appellant gedurende zijn studiejaren diverse malen op verschillende 
wijzen op de hoogte is gesteld van de geldigheidsduur van zijn 
studieresultaten ingevolge dit beleid. 
Op appellant is de overgangsregeling masteropleiding bedrijfsrecht 

2014 van toepassing. In hetgeen hij heeft aangevoerd, ziet het 
College geen grond voor het oordeel dat de examencommissie in 
zijn geval eerbiedigende werking aan de overgangsregeling van 
2009 had moeten toekennen. Het instellingsbestuur van de 
universiteit heeft de overgangsregeling van 2009 na vijf jaar mogen 
laten vervallen. Daarvan is appellant, zo is naar aanleiding van de 
toelichting van het CBE gebleken, ook tijdig op de hoogte gesteld.  

Het CBE heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat zich geen 
bijzondere omstandigheden voordoen, op grond waarvan moet 
worden geoordeeld dat de examencommissie het verlengingsverzoek 
niet had mogen afwijzen. Het is aan de student aannemelijk te 
maken dat zich omstandigheden buiten zijn macht hebben 
voorgedaan op grond waarvan hij zijn opleiding niet voor het 

verstrijken van de geldigheidsduur heeft kunnen afronden. De door 
appellant in beroep bij het CBE aangevoerde omstandigheden inzake 
het studeren naast een fulltime baan, zijn financiële problemen en 
planningsproblemen met betrekking tot zijn scriptie, zijn niet 
zodanig bijzonder dat deze voor het CBE aanleiding dienden te zijn 
voor afwijking van de gehanteerde vervaltermijnen en van de 
overgangsregeling 2014 dan wel toepassing van de 

hardheidsclausule als bedoeld in artikel 36 van de OER 2015-2016. 
De eerst in beroep bij het College aangevoerde omstandigheden 
inzake de slechte gezondheid en de scheiding van zijn ouders en de 
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zorg voor zijn ouders kunnen evenmin als zodanig bijzonder worden 

aangemerkt. Hoewel het College aannemelijk acht dat deze in 

enigerlei mate van invloed zijn geweest op het functioneren van 
appellant, kan uit de stukken en het verhandelde ter zitting niet 
worden afgeleid dat appellant door die omstandigheden niet kon 
studeren dan wel zijn scriptie niet had kunnen afronden en daardoor 
de ontstane aanzienlijke studievertraging heeft opgelopen. 
Hetgeen appellant voor het overige heeft aangevoerd, leidt evenmin 

tot het oordeel dat het CBE de afwijzing van zijn verlengingsverzoek 
ten onrechte in stand heeft gelaten. 
Het betoog faalt.  
2.4.2 Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het toekennen van 
schadevergoeding dan wel het restitueren van wettelijk collegegeld 
of vergoeden van studiefinanciering, zoals appellant heeft verzocht.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 

het college van beroep voor de examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: het CBE), 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 7 januari 2016 heeft de examencommissie Erasmus School of Law 
(hierna: de examencommissie) het verzoek van appellant om verlenging van de geldigheidsduur 

van enkele behaalde studieresultaten van de masteropleiding Ondernemingsrecht (voorheen: 
Bedrijfsrecht; hierna: de opleiding) afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 9 mei 2016 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  
 

 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 juli 2016, waar appellant, bijgestaan 
door mr. P.C. Kwikkers, werkzaam bij TriasNet Consultants, en het CBE, vertegenwoordigd door 
mr. drs. W.A. Kleinjan, werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn verschenen. Namens 
de examencommissie was aanwezig prof. mr. dr. G.J.M.E. de Bont. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 
de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 

examens. Daaronder wordt ten minste begrepen waar nodig, de geldigheidsduur van met goed 
gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie die 
geldigheidsduur te verlengen.  
 
 Ingevolge artikel 27, zesde lid, van de Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 
ondernemingsrecht m.i.v. 1 september 2015 van de Erasmus Universiteit Rotterdam (hierna: de 

OER 2015-2016) kan de examencommissie op verzoek van de examinandus de 
geldigheidsheidsduur van een met voldoende resultaat afgelegd onderdeel verlengen.  
 Ingevolge artikel 36 is de examencommissie bevoegd tegemoet te komen aan 
onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten 
voordoen.  
 
2.2 Appellant is in het studiejaar 2008-2009 gestart met de opleiding. In januari 2014 heeft de 

examencommissie de geldigheidsduur van enkele door appellant behaalde studieresultaten 
verlengd tot 1 september 2014 teneinde hem in de gelegenheid te stellen de opleiding af te 
ronden. Op 18 december 2014 heeft appellant opnieuw om verlenging van de geldigheidsduur van 
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vervallen studieresultaten verzocht. De examencommissie heeft het verzoek niet in behandeling 

genomen, omdat hij niet correct was ingeschreven. Op 14 augustus 2015 heeft appellant opnieuw 

een verlengingsverzoek ingediend. De examencommissie heeft ook dit verzoek niet in behandeling 
genomen, omdat appellant niet correct was ingeschreven. Op 12 november 2015 heeft appellant 
wederom verzocht om verlenging van de geldigheidsduur van vervallen studieresultaten. Bij 
beslissing van 7 januari 2016 heeft de examencommissie dit verzoek afgewezen. 
 
2.3 Aan de afwijzing van het verlengingsverzoek heeft de examencommissie het volgende ten 

grondslag gelegd. Het beleid is dat vervallen studieresultaten met maximaal één kalenderjaar 
verlengd kunnen worden, mits het afronden van de opleiding binnen die termijn reëel is. Dit 
betekent dat de geldigheidsduur van de vóór 1 juni 2010 door appellant behaalde studieresultaten 
niet meer verlengd kan worden. Aan studieresultaten is een geldigheidsduur verbonden, omdat het 
formeel afsluitend examen, als bewijs waarvan een diploma wordt uitgereikt, actualiteitswaarde 
dient te hebben. In het geval van appellant kan de actualiteitswaarde van de vóór 1 juni 2010 

behaalde tentamens niet langer worden gegarandeerd. Met de persoonlijke omstandigheden van 
appellant is voldoende rekening gehouden. Appellant is in 2011 gestart met het schrijven van zijn 
scriptie. In de daaropvolgende jaren heeft hij uitsluitend het onderdeel Onderzoekspracticum 
Bedrijfsrecht behaald en heeft hij ervoor gekozen een fulltime baan te aanvaarden. Vanaf de zomer 
2014 heeft de scriptiebegeleider geen contact meer gehad met appellant, tot begin 2015, toen 

appellant hem onaangekondigd een concept van zijn scriptie heeft gestuurd. Gelet op het grote 
aantal definitief vervallen verklaarde vakken, de omstandigheid dat de scriptie nog niet is afgerond 

en twee verplichte onderdelen nog niet zijn behaald, is besloten geen verdere verlenging van de 
geldigheidsduur te verlenen, aldus de examencommissie. 
 Het CBE heeft overwogen dat dat de examencommissie terecht tot haar oordeel is 
gekomen.  
 
2.4 Appellant betoogt dat het CBE ten onrechte tot zijn oordeel is gekomen. Daartoe voert hij 
het volgende aan.  

 De examencommissie heeft zijn eerdere verlengingsverzoeken van 18 december 2014 en 
14 augustus 2015 ten onrechte niet in behandeling genomen, omdat hij niet correct zou zijn 
ingeschreven. 
 Er is van de zijde van de examencommissie geen reële poging ondernomen om een 
minnelijke schikking als bedoeld in artikel 7.61, derde lid, van de WHW te bereiken. Tijdens het 
schikkingsgesprek had de examencommissie een defensieve houding en werd hem geen ruimte 

geboden zijn persoonlijke omstandigheden naar voren te brengen. De beslissing van het CBE is 
derhalve op onjuiste wijze tot stand gekomen. 

 Artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de WHW strekt ter bescherming van de 
student. Uit die bepaling volgt dat behaalde studiepunten een onbeperkte geldigheidsduur hebben. 
Verder garandeert artikel 1.6 van de WHW academische vrijheid. Een student heeft derhalve het 
recht zijn eigen studietempo te bepalen. Het beleid van de universiteit, dat een generieke 
beperking van de geldigheidsduur van tentamens inhoudt, is in strijd met die bepalingen. Uit de 

tekst, de parlementaire geschiedenis en het systeem van de WHW volgt dat beperking van de 
geldigheidsduur van behaalde studieresultaten een hoge uitzondering dient te zijn en alleen aan de 
orde kan zijn indien getentamineerde stof sterk verouderd is. Het garanderen van de 
actualiteitswaarde van een diploma kan derhalve geen grond zijn voor het niet verlengen van de 
geldigheidsduur van studieresultaten. Dit is recentelijk nogmaals bevestigd bij het nader gewijzigd 
amendement inzake wijziging van de artikelen 7.10 en 7.13 van de WHW en de hierbij behorende 
toelichting van 10 februari 2016 (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 251, nr. 80). Het beleid van de 

universiteit houdt een zuivere rendementsmaatregel in, die in strijd is met evengenoemde 
bepalingen. De examencommissie heeft verder niet aangetoond dat de stof van de desbetreffende 
vakken sterk verouderd is. Vier examinatoren hebben zelfs bevestigd dat dit niet het geval is. De 
examencommissie heeft haar bevoegdheid overschreden door te treden in de aan de examinatoren 
geattribueerde bevoegdheden tot het afnemen van tentamens en het vaststellen van cijfers. 
Derhalve is het beleid van de universiteit nietig dan wel onverbindend en had het beleid buiten 

toepassing moeten worden gelaten. Het beleid is verder niet gepubliceerd of kenbaar gemaakt. Ook 
hierom dient het buiten toepassing te worden gelaten. 
 In het studiejaar 2014-2015 viel appellant ingevolge de met ingang van 1 september 2014 
in werking getreden Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Bedrijfsrecht van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam (hierna: de OER 2014-2015) nog onder de overgangsregeling van 2009. Bij 
de inwerkingtreding van de OER 2015-2016 is deze overgangsregeling komen te vervallen en valt 
hij onder de overgangsregeling masteropleiding bedrijfsrecht 2014. Op grond van die laatste 

regeling dient hij nog twee verplichte vakken te behalen. Hij is hier vooraf niet op gewezen. De 
ingevolge de OER 2015-2016 op hem van toepassing zijnde overgangsregeling is voor hem op dit 
punt ongunstiger dan de overgangsregeling 2009 die op grond van de OER 2014-2015 op hem van 
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toepassing was. Onder de overgangsregeling van 2009 had hij kunnen afstuderen vóór 1 

september 2015. Op basis van een billijke belangenafweging en het vertrouwensbeginsel, dient 

deze onbillijkheid van overwegende aard te worden voorkomen en dient zijn recht op verworven 
studiepunten te worden geëerbiedigd.  
 Appellant voert voorts aan dat zijn persoonlijke omstandigheden niet zijn beoordeeld. Ten 
tijde van zijn afstudeerfase had hij te kampen met problemen in de familiesfeer. Deze begonnen in 
de loop van 2012 en duurden tot eind 2014. Zijn moeder raakte in die periode depressief. Verder 
nam de gezondheid van zijn vader sterk af. Door de scheiding van zijn ouders, moest hij voor 

beiden zorgen. Hij cijferde zichzelf weg en moest in zijn eigen onderhoud voorzien. Daardoor kon 
hij zich niet toeleggen op zijn opleiding.  
 Appellant stelt voorts dat hem ten onrechte is tegengeworpen dat de geldigheidsduur van 
een aantal studieresultaten reeds eerder was verlengd. De wet eist dat ten aanzien van elk verzoek 
een gemotiveerde belangenafweging wordt gemaakt. Hij had zijn scriptie medio augustus 2015 
reeds af. De ontstane vertraging tot december 2015 was het gevolg van misverstanden rond zijn 

inschrijving. Ook is hem ten onrechte tegengeworpen dat hij maanden na het verstrijken van de 
verlengde geldigheidstermijn een nieuw verzoek heeft ingediend. Dit is niet relevant, omdat de wet 
en de OER geen termijn stellen voor indienen van een verlengingsverzoek. Verder is dit onjuist. Het 
verlengingsverzoek dateert van 12 december 2014 en de eerste vervaldatum van een vak was 15 
december 2014. De examencommissie had na een evenwichtige belangenafweging tot toepassing 

van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 36 van de OER 2015-2016 dienen over te gaan.  
 Tot slot verzoekt appellant om schadevergoeding conform de Richtlijn studievertraging, te 

berekenen vanaf 1 september 2015 tot en met het einde van de maand van afstuderen. Voorts 
verzoekt hij om restitutie van onnodig betaald wettelijk collegegeld 2015-2016, ten bedrage van € 
1.951,00, alsmede, indien hem geen verlenging wordt verleend, om vergoeding van het giftdeel 
van de genoten studiefinanciering, voor zover dit wordt omgezet in een lening. 
 
2.4.1 De eerdere verlengingsverzoeken van appellant en de beslissingen van de 
examencommissie om deze niet in behandeling te nemen, kunnen in deze procedure niet aan de 

orde worden gesteld.  
 Het is het College op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting niet aannemelijk 
geworden dat de examencommissie geen reële poging heeft ondernomen een minnelijke schikking 
als bedoeld in artikel 7.61, derde lid, van de WHW met appellant te bereiken dan wel dat appellant 
tijdens het schikkingsgesprek onvoldoende in de gelegenheid is gesteld zijn persoonlijke 
omstandigheden naar voren te brengen.  

 Uit eerdere jurisprudentie van het College (zie onder meer de uitspraken van  
20 november 2013 in zaak nr. 2013/114, 24 april 2014 in zaak nr. 2013/218 en  

3 juni 2014 in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl) volgt dat het instellingsbestuur geldigheidsduur 
beperkende maatregelen mag hanteren en hieraan argumenten als marginale studievoortgang, 
onvoldoende studieperspectief en het waarborgen van voldoende actuele kennis bij afronding van 
de opleiding ten grondslag mag leggen. De WHW, waaronder met name het door appellant 
ingeroepen artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k, sluit dit niet uit. De memorie van 

toelichting bij dit artikel (Kamerstukken II 1988/89 21 073, nr. 3, p. 129), leidt niet tot een ander 
oordeel (zie ook de uitspraak van het College van 3 juni 2014 in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl). 
Het College ziet in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen aanleiding van haar eerdere 
jurisprudentie terug te komen. Appellant heeft verwezen naar het nader gewijzigd amendement 
met betrekking tot de artikelen 7.10 en 7.13 WHW en de hierbij behorende toelichting van 10 
februari 2016. Dit betreft op dit moment nog slechts een voorstel tot wijziging van de WHW. 
Verder doet de toelichting bij het amendement niet af aan de tekst van de thans geldende WHW, 

die, zoals hiervoor is overwogen, het hanteren van voormelde geldigheidsduur beperkende 
maatregelen niet uitsluit. Artikel 1.6 van de WHW sluit dit evenmin uit.  
 Zoals het College eveneens eerder heeft overwogen (zie onder meer de uitspraken van 5 
november 2013 in zaak nr. 2013/085 en 3 juni 2014 in zaak nr. 2014/011; www.cbho.nl) heeft de 
wetgever het wat betreft de geldigheidsduur van studieresultaten, gelet op het bepaalde in artikel 
7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de WHW, aan het instellingsbestuur gelaten de 

geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens te bepalen. Het College kan slechts 
beoordelen of de gehanteerde termijn in dit geval leidt tot een zodanige onredelijke uitkomst dat 
die in zoverre buiten toepassing moet blijven. De examencommissie heeft naar voren gebracht, en 
het CBE heeft dit onderschreven, dat juist bij juridische opleidingen de opgedane en 
getentamineerde kennis regelmatig aan veranderingen onderhevig is en om die reden snel 
verouderd is. Dit is met name het geval bij die vakken, waarbij reeds de inhoud zelf, vanwege 
wetswijzigingen en politieke, economische en technologische ontwikkelingen, niet meer actueel is. 

Gelet hierop is het College van oordeel dat de beperking van de geldigheidsduur van de behaalde 
studieresultaten een redelijk doel dient, dat dit doel voorts overeenstemt met het bepaald in artikel 
7.13, tweede lid, aanhef en onder k, van de WHW, en dat er daarom geen aanleiding is de door de 
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examencommissie in dit verband gehanteerde beleid buiten toepassing te laten. Dat het beleid niet 

in beleidsregels is bekendgemaakt, vormt evenmin reden om het buiten toepassing te laten. Dit 

heeft immers niet tot gevolg dat aan dit beleid rechtens geen betekenis toekomt. Daar komt bij 
dat, zoals het CBE heeft gesteld en geen aanleiding wordt gezien hieraan te twijfelen, appellant 
gedurende zijn studiejaren diverse malen op verschillende wijzen op de hoogte is gesteld van de 
geldigheidsduur van zijn studieresultaten ingevolge dit beleid. 
 Op appellant is de overgangsregeling masteropleiding bedrijfsrecht 2014 van toepassing. In 
hetgeen hij heeft aangevoerd, ziet het College geen grond voor het oordeel dat de 

examencommissie in zijn geval eerbiedigende werking aan de overgangsregeling van 2009 had 
moeten toekennen. Het instellingsbestuur van de universiteit heeft de overgangsregeling van 2009 
na vijf jaar mogen laten vervallen. Daarvan is appellant, zo is naar aanleiding van de toelichting 
van het CBE gebleken, ook tijdig op de hoogte gesteld.  
 Het CBE heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat zich geen bijzondere 
omstandigheden voordoen, op grond waarvan moet worden geoordeeld dat de examencommissie 

het verlengingsverzoek niet had mogen afwijzen. Het is aan de student aannemelijk te maken dat 
zich omstandigheden buiten zijn macht hebben voorgedaan op grond waarvan hij zijn opleiding niet 
voor het verstrijken van de geldigheidsduur heeft kunnen afronden. De door appellant in beroep bij 
het CBE aangevoerde omstandigheden inzake het studeren naast een fulltime baan, zijn financiële 
problemen en planningsproblemen met betrekking tot zijn scriptie, zijn niet zodanig bijzonder dat 

deze voor het CBE aanleiding dienden te zijn voor afwijking van de gehanteerde vervaltermijnen en 
van de overgangsregeling 2014 dan wel toepassing van de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 

36 van de OER 2015-2016. De eerst in beroep bij het College aangevoerde omstandigheden inzake 
de slechte gezondheid en de scheiding van zijn ouders en de zorg voor zijn ouders kunnen evenmin 
als zodanig bijzonder worden aangemerkt. Hoewel het College aannemelijk acht dat deze in 
enigerlei mate van invloed zijn geweest op het functioneren van appellant, kan uit de stukken en 
het verhandelde ter zitting niet worden afgeleid dat appellant door die omstandigheden niet kon 
studeren dan wel zijn scriptie niet had kunnen afronden en daardoor de ontstane aanzienlijke 
studievertraging heeft opgelopen. 

 Hetgeen appellant voor het overige heeft aangevoerd, leidt evenmin tot het oordeel dat het 
CBE de afwijzing van zijn verlengingsverzoek ten onrechte in stand heeft gelaten. 
 Het betoog faalt.  
   
2.4.2 Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het toekennen van schadevergoeding dan wel 
het restitueren van wettelijk collegegeld of vergoeden van studiefinanciering, zoals appellant heeft 

verzocht.  
 

2.5 Het beroep is ongegrond. 
 
2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond.  
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Zaaknummer : CBHO 2016/105 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 21 november 2016 

Partijen : appellante en CBE Universiteit Twente 

Trefwoorden : beoordeling 
cum laude 
eindpresentatie 
feedback 
kennen en kunnen 

kritiek 
masterthesis 
positieve feedback 
procedurele aard 
toezeggingen 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid,  
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1.Uit de stukken blijkt dat appellante op 1 oktober 2014 is 
gestart met haar masterthesis. Op 1 mei 2015 heeft zij een ‘groen 
licht’ bijeenkomst gehad met haar begeleiders van de opleiding, de 
heer Folmer en de heer Hofman, en met haar bedrijfsbegeleider van 
TNO, de heer Roes. Tijdens die bijeenkomst is besloten dat een 

aanvulling nodig was met een eigen conceptueel model. Vervolgens 
is op 10 juni 2015 een tweede ‘groen-licht’ bijeenkomst gehouden, 
zodat ook de aanvullingen konden worden beoordeeld. Verweerder 
heeft ter zitting toegelicht dat, hoewel er op 10 juni 2015 nog geen 
volledige masterthesis gereed was, appellante toch groen licht heeft 
gekregen voor de eindpresentatie met daarbij de opdracht de 

ontbrekende onderdelen van de masterthesis alsnog aan te vullen. 
De verwachting bestond dat zij de ontbrekende onderdelen alsnog 
tijdig zou aanvullen. Volgens verweerder was naar het oordeel van 
de begeleiders bij de eindpresentatie van de masterthesis 
onvoldoende aan de opdracht tot aanvulling voldaan en is de 

masterthesis daarom met een 8,0 gewaardeerd. Uit de door de 
begeleiders ingevulde beoordeling blijkt dat zij van oordeel waren 

dat appellante een onvoldoende zelfstandige werkhouding had 
getoond en dat vele instructies en gesprekken nodig waren om tot 
het eindresultaat te komen. Ook bleek TNO maar gedeeltelijk 
tevreden te zijn. 
2.3.2 Naar het oordeel van het College blijkt uit deze gang van 
zaken niet dat appellante zonder meer een 9,0 zou krijgen voor haar 
masterthesis. Uit de stukken blijkt evenmin dat de heer Folmer zou 

hebben toegezegd dat appellante een 9,0 zou krijgen voor haar 
masterthesis of dat het een gezamenlijke doelstelling was dat zij 
cum laude zou afstuderen, daargelaten of voorafgaand aan een 
beoordeling bindende toezeggingen over een te behalen cijfer 
kunnen worden gedaan. Ook verder is op basis van de stukken niet 
gebleken dat bij de beoordeling van de masterthesis is gehandeld in 

strijd met de voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens 
de Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld. 

Verweerder heeft dan ook met juistheid geen aanleiding gezien de 
beoordeling niet in stand te laten. De verwijzing van appellante naar 
de Letter of Recommendation van TNO leidt niet tot een ander 
oordeel. Daaruit blijkt niet meer dan dat appellante haar 
masterthesis bij TNO heeft verricht en het zegt niets over de wijze 

waarop zij daar heeft gepresteerd. Uit de stukken blijkt zelfs dat de 
bedrijfsbegeleider van TNO de masterthesis met een 7,0 wilde 
waarderen. 
Het betoog faalt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Twente, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 8 juli 2015 heeft de examencommissie BMS aan appellante een 8,0 
toegekend voor haar masterthesis. Ook heeft zij bij die beslissing haar masterdiploma voor de 
opleiding Business Administration ontvangen. 
 

  Bij beslissing van 2 mei 2016 heeft verweerder het daartegen door appellante ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante bij brief, bij het College ingekomen op 15 juni 2016, 
beroep ingesteld. Appellante heeft nadere stukken ingediend. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2016 waar verweerder, 
vertegenwoordigd  door R. Idema Msc, is verschenen. Namens de examencommissie was door dr. 
R.P.A. Loohuis aanwezig. Appellante is met kennisgeving van afwezigheid niet verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van 
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een 
besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter 

zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling 
van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze 

bepalingen staan eraan in de weg dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van 
verweerder een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als 
zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. Dit betekent dat het College 
slechts kan onderzoeken of verweerder terecht de vaststelling van het cijfer in stand heeft gelaten 
omdat bij de beoordeling van de masterthesis is voldaan aan de voorschriften van procedurele aard 

die bij of krachtens de Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn gesteld. 
 
2.2 Verweerder heeft bij de beslissing van 2 mei 2016 geoordeeld dat geen grond bestaat voor 
het oordeel dat de beslissing van 8 juli 2015 in strijd met het recht is genomen en de beoordeling 
van de masterthesis in stand gelaten. Volgens verweerder is gebleken van een beargumenteerde 
en gedeelde opvatting van de beoordelaars dat met een toekenning van het cijfer 8,0 zowel wat 
betreft het proces van werkzaamheden als de kwaliteit van het werk, sprake is geweest van een 

ruimhartige maar verdedigbare beoordeling van de masterthesis.  
 
2.3 Appellante bestrijdt het oordeel van verweerder. Zij voert daartoe aan dat het haar doel 
was om een 9,0 te behalen voor de masterthesis, zodat zij cum laude zou afstuderen. Volgens 
appellante heeft zij dit besproken met de heer Folmer, één van haar begeleiders, en zou hij ook 
hebben toegezegd dat hij feedback zou geven met als doel het behalen van een 9,0 voor de 

masterthesis. Appellante stelt dat zij tot aan de presentatie van haar masterthesis steeds positieve 
feedback kreeg en dat haar begeleiders pas tijdens die presentatie kritiek hebben geuit en haar 
masterthesis vervolgens met een 8,0 hebben gewaardeerd. Gedurende het proces van 
totstandkoming van de masterthesis tot aan de presentatie ervan wees niets er op dat zij geen 9,0 
voor de masterthesis zou behalen, aldus appellante. Ook stelt zij dat de heer Folmer gedurende de 
eindpresentatie steeds terug kwam op zijn kritiek en bevestigde dat de door appellante gegeven 
antwoorden juist waren. Ter onderbouwing van haar standpunt dat alles goed ging gedurende haar 

masterthesis heeft appellante gewezen op de Letter of Recommendation die zij heeft gekregen van 
TNO, het bedrijf waar zij stage heeft gelopen en het onderzoek ten behoeve van haar masterthesis 
heeft verricht. 
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2.3.1. Uit de stukken blijkt dat appellante op 1 oktober 2014 is gestart met haar masterthesis. Op 

1 mei 2015 heeft zij een ‘groen licht’ bijeenkomst gehad met haar begeleiders van de opleiding, de 
heer Folmer en de heer Hofman, en met haar bedrijfsbegeleider van TNO, de heer Roes. Tijdens 
die bijeenkomst is besloten dat een aanvulling nodig was met een eigen conceptueel model. 
Vervolgens is op 10 juni 2015 een tweede ‘groen-licht’ bijeenkomst gehouden, zodat ook de 
aanvullingen konden worden beoordeeld. Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat, hoewel er op 
10 juni 2015 nog geen volledige masterthesis gereed was, appellante toch groen licht heeft 

gekregen voor de eindpresentatie met daarbij de opdracht de ontbrekende onderdelen van de 
masterthesis alsnog aan te vullen. De verwachting bestond dat zij de ontbrekende onderdelen 
alsnog tijdig zou aanvullen. Volgens verweerder was naar het oordeel van de begeleiders bij de 
eindpresentatie van de masterthesis onvoldoende aan de opdracht tot aanvulling voldaan en is de 
masterthesis daarom met een 8,0 gewaardeerd. Uit de door de begeleiders ingevulde beoordeling 
blijkt dat zij van oordeel waren dat appellante een onvoldoende zelfstandige werkhouding had 

getoond en dat vele instructies en gesprekken nodig waren om tot het eindresultaat te komen. Ook 
bleek TNO maar gedeeltelijk tevreden te zijn. 
  
2.3.2 Naar het oordeel van het College blijkt uit deze gang van zaken niet dat appellante zonder 
meer een 9,0 zou krijgen voor haar masterthesis. Uit de stukken blijkt evenmin dat de heer Folmer 

zou hebben toegezegd dat appellante een 9,0 zou krijgen voor haar masterthesis of dat het een 
gezamenlijke doelstelling was dat zij cum laude zou afstuderen, daargelaten of voorafgaand aan 

een beoordeling bindende toezeggingen over een te behalen cijfer kunnen worden gedaan. Ook 
verder is op basis van de stukken niet gebleken dat bij de beoordeling van de masterthesis is 
gehandeld in strijd met de voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de Awb, de WHW 
of enig andere wet in formele zin zijn gesteld. Verweerder heeft dan ook met juistheid geen 
aanleiding gezien de beoordeling niet in stand te laten. De verwijzing van appellante naar de Letter 
of Recommendation van TNO leidt niet tot een ander oordeel. Daaruit blijkt niet meer dan dat 
appellante haar masterthesis bij TNO heeft verricht en het zegt niets over de wijze waarop zij daar 

heeft gepresteerd. Uit de stukken blijkt zelfs dat de bedrijfsbegeleider van TNO de masterthesis 
met een 7,0 wilde waarderen. 
 Het betoog faalt. 
 
2.4 Het beroep is ongegrond. 
 

2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

  
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/106 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 24 oktober 2016 

Partijen : appellante en Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : advies 
buitenproportioneel 
Commissie Studentendecanen 
extra herkansing 
hardheidsclausule 

instellingscollegegeld 
rechtsmiddelen 
studievertraging 
wettelijk collegegeld 

Artikelen : WHW: artikel 7.45 
WHW: artikel 7:46 
Inschrijvingsbesluit 2015-2016: artikel 21.113 

Inschrijvingsbesluit 2015-2016: artikel 2.4 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.6.1 Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat de door appellante aangevoerde omstandigheden niet 
leiden tot vaststelling van een lager tarief met toepassing van de 
hardheidsclausule. Bij aanvang van de masteropleiding in 2013-

2014 was het instellingscollegegeldtarief reeds op appellante van 
toepassing. Appellante wist derhalve bij aanvang van de 
masteropleiding dat zij dit tarief diende te betalen. Zij is niet in de 
loop van de masteropleiding onverwachts geconfronteerd met dit 
tarief. Verweerder heeft zich verder in redelijkheid op het standpunt 
kunnen stellen dat het aangevoerde inzake de gezondheid van 

appellante, haar vader en haar tante niet zodanig bijzonder is dat dit 
dient te leiden tot toepassing van de hardheidsclausule. Daarbij 
heeft verweerder zich mogen baseren op het advies van de 
Commissie Studentendecanen van 31 augustus 2015, die aan de 
Centrale Studentenadministratie negatief heeft geadviseerd over 

toepassing van de hardheidsclausule. Uit eerdervermeld advies van 
de studentendecaan van 2 september 2015 kan niet worden 

opgemaakt dat appellante, zo zij dit heeft betoogd, ervan is 
weerhouden rechtsmiddelen aan te wenden tegen de beslissing van 
de examencommissie inzake de afwijzing van een extra herkansing 
voor haar laatste vak. Dat appellante nog maar één vak dient te 
behalen, maakt in dit geval verder ook niet dat sprake is van 
bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard dat tot 
toepassing van de hardheidsclausule noopt. Verder is op grond van 

de stukken en het verhandelde ter zitting niet aannemelijk 
geworden dat appellante verkeerd is voorgelicht over het door haar 
te volgen curriculum.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van, verweerder. 
 

het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 9 december 2015 heeft het Hoofd Centrale Studentenadministratie 
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appellante namens verweerder medegedeeld dat zij voor de masteropleiding Fiscale Economie voor 

het studiejaar 2015-2016 een bedrag van € 7.000,00 verschuldigd is.  

  
 Bij beslissing van 9 mei 2016 heeft verweerder het daartegen door appellante gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 september 2016, waar appellante, 
bijgestaan door M. Van Ooijen en mr. R. Brouwer, beiden werkzaam bij SRK Rechtsbijstand, en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. E.L.C.M. Rijnders, werkzaam bij de Universiteit van 
Amsterdam, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.46, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) is een student die niet voldoet aan de voorwaarden, als bedoeld in 

artikel 7.45a, eerste, tweede, derde of zesde lid, en niet is ingeschreven voor een 
onderwijseenheid bij de Open Universiteit, het instellingscollegegeld verschuldigd. 
 Ingevolge het tweede lid wordt de hoogte van het instellingscollegegeld door het 
instellingsbestuur vastgesteld. Het instellingsbestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of 
per groep of groepen studenten een verschillend instellingscollegegeld vaststellen. 
 Ingevolge het derde lid bedraagt het instellingscollegegeld, onverminderd  
artikel 7.3c, vierde lid, ten minste het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste 

lid. 
 Ingevolge het vijfde lid stelt het instellingsbestuur regels vast met betrekking tot de 
toepassing van dit artikel. 
 
2.2 Verweerder heeft krachtens artikel 7.46, vijfde lid, van de WHW het Inschrijvingsbesluit 
2015-2016 (hierna: het Inschrijvingsbesluit) vastgesteld. Uit artikel 2.4 van dit besluit volgt dat 

het tarief van het instellingscollegegeld voor de masteropleiding Fiscale Economie voor het 
studiejaar 2015-2016 € 12.000 bedraagt. Nu de inschrijving van appellante ziet op de periode per 

1 februari 2016, is haar een tarief van € 7.000,00 in rekening gebracht.  
 
2.3 Ingevolge artikel 1.113 van het Inschrijvingsbesluit kan verweerder van deze regeling 
afwijken, indien een bepaling in deze regeling zou leiden tot een bijzonder geval van onbillijkheid 
van overwegende aard.   

 
2.4 Appellante is in het studiejaar 2013-2014 gestart met de éénjarige masteropleiding Fiscale 
Economie. Omdat zij de opleiding aan het einde van dit jaar niet heeft kunnen afronden, heeft zij 
zich opnieuw ingeschreven voor het studiejaar 2014-2015. Aan het einde van dit studiejaar had zij 
één vak nog niet behaald. Derhalve heeft zij zich opnieuw ingeschreven voor het studiejaar 2015-
2016. 
 

2.5 Tussen partijen is niet in geschil dat appellante op grond van artikel 2.4 van het 
Inschrijvingsbesluit voor het studiejaar 2015-2016 een tarief van € 7000,00 aan 
instellingscollegegeld verschuldigd is. Het geschil spitst zich toe op de vraag of het tarief, met 
toepassing van voormelde hardheidsclausule, op een lager bedrag moet worden vastgesteld.  
 
2.6 Appellante betoogt dat verweerder haar ten onrechte geen lager bedrag in rekening heeft 

gebracht. Volgens haar is geen rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden die tot haar 
studievertraging hebben geleid. Daarbij doelt zij op het volgende. Vanaf het eerste studiejaar van 
de masteropleiding kampt zij met gezondheidsproblemen, waaronder vermoeidheid, slecht slapen 
en slechte concentratie. Verder was haar tante tijdens het eerste studiejaar ernstig ziek. In het 
tweede studiejaar werd ook haar vader ernstig ziek. Onder die omstandigheden kon zij zich niet 
volledig toeleggen op haar studie en heeft zij het tentamen van haar laatste vak alsmede de 
herkansing voor dit vak niet kunnen behalen aan het einde van het tweede studiejaar. Mede gelet 

op de financiële gevolgen, heeft zij de examencommissie verzocht om een extra herkansing. De 
examencommissie heeft dit afgewezen. Zij heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, gezien de 
gezondheidssituatie van haar vader en gelet op het advies van de studentendecaan van 2 
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september 2015. Er bestond verder onduidelijkheid over het curriculum van de masteropleiding. 

Hierdoor was zij veel tijd kwijt aan het uitzoeken welke vakken zij moest volgen. Verder komt het 

er feitelijk op neer dat appellante nu € 1.000,00 per maand aan collegegeld moet betalen, hetgeen 
niet in redelijke verhouding staat tot de kosten van het onderwijs. Indien een student 
contractonderwijs volgt, betaalt een student feitelijk € 200,00 per studiepunt. Dit zou betekenen 
dat appellante voor het nog openstaande vak van negen studiepunten, middels het 
contractonderwijs slechts € 1.800,00 zou dienen te betalen. Het voorgaande leidt tot het oordeel 
dat het in rekening gebrachte tarief van € 7.000 buitenproportioneel is, aldus appellante.  

 
2.6.1 Verweerder heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de door 
appellante aangevoerde omstandigheden niet leiden tot vaststelling van een lager tarief met 
toepassing van de hardheidsclausule. Bij aanvang van de masteropleiding in 2013-2014 was het 
instellingscollegegeldtarief reeds op appellante van toepassing. Appellante wist derhalve bij 
aanvang van de masteropleiding dat zij dit tarief diende te betalen. Zij is niet in de loop van de 

masteropleiding onverwachts geconfronteerd met dit tarief. Verweerder heeft zich verder in 
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het aangevoerde inzake de gezondheid van 
appellante, haar vader en haar tante niet zodanig bijzonder is dat dit dient te leiden tot toepassing 
van de hardheidsclausule. Daarbij heeft verweerder zich mogen baseren op het advies van de 
Commissie Studentendecanen van 31 augustus 2015, die aan de Centrale Studentenadministratie 

negatief heeft geadviseerd over toepassing van de hardheidsclausule. Uit eerdervermeld advies van 
de studentendecaan van 2 september 2015 kan niet worden opgemaakt dat appellante, zo zij dit 

heeft betoogd, ervan is weerhouden rechtsmiddelen aan te wenden tegen de beslissing van de 
examencommissie inzake de afwijzing van een extra herkansing voor haar laatste vak. Dat 
appellante nog maar één vak dient te behalen, maakt in dit geval verder ook niet dat sprake is van 
bijzonder geval van onbillijkheid van overwegende aard dat tot toepassing van de 
hardheidsclausule noopt. Verder is op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting niet 
aannemelijk geworden dat appellante verkeerd is voorgelicht over het door haar te volgen 
curriculum.  

 Het betoog faalt. 
 
2.7 Het beroep is ongegrond. 
 
2.8 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/107 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Spoel en Streefkerk 

Datum uitspraak : 12 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Rotterdam 

Trefwoorden : extra herkansing 
ongeldigverklaring 
reguliere herkansingsmogelijkheden 
tentamenvorm 

Artikelen : WHW: artikel 7:12b, eerste lid, aanhef en onder a 

Reglement examencommissies en examinatoren: artikel 4 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Appellant betwist niet dat het op 1 februari 2016 afgenomen 
tentamen bestond uit opgaven die tijdens een eerdere toets zijn 
gebruikt. Evenmin betwist hij dat deze opgaven voorafgaand aan 
het tentamen gepubliceerd waren op ‘N@Tschool’, waardoor 

studenten deze konden raadplegen. Onder deze omstandigheden 
was de examencommissie, gelet op haar hiervoor onder 2.3 
vermelde taken, bevoegd het tentamen ongeldig te verklaren. Dat 
appellant het alternatieve tentamen van 17 februari 2016 slecht 
heeft gemaakt, doet hieraan niet af en maakt evenmin dat de 
examencommissie van ongeldigverklaring had behoren af te zien. 
De wijze waarop appellant het alternatieve tentamen heeft gemaakt, 

is voor de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de 
ongeldigverklaring niet van belang. 
Aan appellant is de mogelijkheid geboden om op 4 februari 2016 of 
17 februari 2016 een alternatief tentamen te maken. Aan het 
alternatieve tentamen van 17 februari 2016 heeft hij deelgenomen. 
Hij heeft verder deel kunnen nemen aan de reguliere 

herkansingsmogelijkheden. Dat de examencommissie appellant een 
extra herkansing had moeten bieden vanwege de gemaakte fout bij 
het op 1 februari 2016 afgenomen tentamen, kan niet worden 
gevolgd. Het Reglement verplicht niet tot het bieden van een 
dergelijke extra mogelijkheid en van bijzondere feiten of 

omstandigheden die de examencommissie aanleiding hadden 
behoren te geven om appellant bij wijze van uitzondering die 

mogelijkheid te bieden is geen sprake.  
Het betoog faalt.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, 
verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 2 februari 2016 heeft de examencommissie van het Instituut voor 

Financieel Management het op 1 februari 2016 afgenomen tentamen FBEBAD0221 (hierna: het 
tentamen) ongeldig verklaard. 
 
 Bij beslissing van 9 mei 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 oktober 2016, waar verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. J.H. Trimpe, secretaris van verweerder, en de examencommissie, 

vertegenwoordigd door mr. J.A.M. Lemans, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. In de beslissing van 9 mei 2016 heeft verweerder de beslissing van 2 februari 2016 in 
stand gelaten. Hieraan heeft verweerder ten grondslag gelegd dat het tentamen bestond uit 

opgaven die tijdens een eerdere toets zijn gebruikt en die voorafgaand aan het afgelegde tentamen 
voor studenten raadpleegbaar waren. 
 
2.2. Volgens appellant is hij door de ongeldigverklaring benadeeld. Hij was ten tijde van het 
tentamen goed voorbereid en had het gevoel dat hij het tentamen goed had gemaakt. Het door de 
examencommissie georganiseerde alternatieve tentamen van 17 februari 2016 heeft hij als gevolg 

van alle door de examencommissie veroorzaakte onzekerheid slecht gemaakt. Volgens appellant 
had verweerder de ongeldigverklaring ongedaan moeten maken, dan wel moeten bepalen dat hij 
een extra herkansing krijgt. 
 
2.3. Ingevolge artikel 7:12b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek heeft de examencommissie tot taak het borgen van de kwaliteit 
van de tentamens en examens. 

 Ingevolge artikel 4, eerste lid, aanhef en onder l, van het Reglement examencommissies en 
examinatoren (hierna: het Reglement) is het de taak van de examencommissie te voorkomen dat 
toetsen identieke vraagstellingen bevatten. 
 
2.4. Appellant betwist niet dat het op 1 februari 2016 afgenomen tentamen bestond uit opgaven 
die tijdens een eerdere toets zijn gebruikt. Evenmin betwist hij dat deze opgaven voorafgaand aan 
het tentamen gepubliceerd waren op ‘N@Tschool’, waardoor studenten deze konden raadplegen. 

Onder deze omstandigheden was de examencommissie, gelet op haar hiervoor onder 2.3 vermelde 
taken, bevoegd het tentamen ongeldig te verklaren. Dat appellant het alternatieve tentamen van 
17 februari 2016 slecht heeft gemaakt, doet hieraan niet af en maakt evenmin dat de 
examencommissie van ongeldigverklaring had behoren af te zien. De wijze waarop appellant het 
alternatieve tentamen heeft gemaakt, is voor de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de 
ongeldigverklaring niet van belang. 

 Aan appellant is de mogelijkheid geboden om op 4 februari 2016 of 17 februari 2016 een 
alternatief tentamen te maken. Aan het alternatieve tentamen van 17 februari 2016 heeft hij 

deelgenomen. Hij heeft verder deel kunnen nemen aan de reguliere herkansingsmogelijkheden. 
Dat de examencommissie appellant een extra herkansing had moeten bieden vanwege de 
gemaakte fout bij het op 1 februari 2016 afgenomen tentamen, kan niet worden gevolgd. Het 
Reglement verplicht niet tot het bieden van een dergelijke extra mogelijkheid en van bijzondere 
feiten of omstandigheden die de examencommissie aanleiding hadden behoren te geven om 

appellant bij wijze van uitzondering die mogelijkheid te bieden is geen sprake.  
 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  572 

 

Zaaknummer : CBHO 2016/108 en  

  CBHO 2016/109 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Van der Spoel en Streefkerk 

Datum uitspraak : 13 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : belang 
beoordeeld 
eerstvolgende herkansing 

fraude 
inzage 
niet tijdig nemen van beslissingen 
onevenredig 
onregelmatigheden 
persoonlijke omstandigheden 
sanctie 

uitgesloten 
Artikelen : Awb: artikel 6:20, derde lid 

OER: artikel 27 
Uitspraak : niet ontvankelijk / ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.2. De examinator heeft de antwoorden van appellant 

voorafgaand aan de inzage gekopieerd. Tussen partijen is niet in 
geschil dat de antwoorden op de vragen 12, 16 en 18 nadien op enig 
moment zijn aangepast, uiterlijk op het moment waarop appellant 
zich tijdens de inzage tegenover de examinator op de aangepaste 
antwoorden heeft beroepen.  
Het College is van oordeel dat voldoende bewijs bestaat dat 
appellant heeft gefraudeerd. Het College acht hiervoor redengevend 

dat appellant zich op de aangepaste antwoorden heeft beroepen, 
terwijl hij wist of behoorde te weten dat deze afweken van de 
antwoorden die hij bij het maken van de toets zelf had gegeven. Of 
appellant de antwoorden zelf heeft aangepast, acht het College niet 
van belang. Niettemin overweegt het College ten overvloede dat niet 

aannemelijk is dat appellant niet betrokken is geweest bij de 
aanpassingen. Dat een medestudent het antwoordblad per ongeluk 

zou hebben aangepast is niet aannemelijk, aangezien de naam van 
appellant daarop staat vermeld. Dat een derde heeft geprobeerd 
appellant “erin te luizen”, zoals appellant heeft gesteld, is niet op 
enigerlei wijze geconcretiseerd. 
Dat het antwoordblad pas is gewijzigd na de toets betekent, gelet op 
voormeld artikel 27, vierde lid, van het OER, niet dat geen sprake 

kan zijn van fraude. 
Appellant kan evenmin worden gevolgd in zijn betoog dat de sanctie 
onevenredig is omdat deze een BNSA tot gevolg heeft. Dat de toets 
Criminologie niet is beoordeeld en dat appellant is uitgesloten van 
deelname aan de eerstvolgende herkansing van die toets, zijn 
immers omstandigheden die appellant zelf in het leven heeft 
geroepen (vergelijk de uitspraak van het College van 5 november 

2015, in zaak nr. 2015/149/CBE; www.cbho.nl). 
De tegenwerping dat appellant heeft gefraudeerd, kan de beslissing 

van 5 januari 2016 zelfstandig dragen. De door appellant 
aangevoerde inhoudelijke bezwaren tegen vragen van de toets zijn 
daarom verder niet relevant. 
Het betoog faalt. 2.4. Het College stelt vast dat het vak 
Criminologie het enige vak van de propedeuse is dat appellant nog 

niet heeft behaald. Het niet behalen van de studiepunten van dat 
vak is het rechtstreekse gevolg van de hiervoor besproken sanctie 
wegens fraude. Reeds hierom faalt het betoog van appellant dat het 
niet behalen van de propedeuse het gevolg is van persoonlijke 
omstandigheden en dat de directeur daarom had moeten afzien van 
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het BNSA. 

2.5. De door appellant aangehaalde uitspraken van het College van 

16 november 2015, CBHO 2015/003/CBE en 8 januari 2016, CBHO 
2015/269/CBE (www.cbho.nl), kunnen hem niet baten. In die zaken 
ging het om studenten die na het eerste studiejaar een brief van de 
instelling hadden ontvangen waarin was vastgesteld dat zij de op 
artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) gebaseerde en in het 

OER vastgelegde norm van het minimaal aantal te behalen 
studiepunten hadden behaald en om die reden de studie konden 
voortzetten. De door appellant aangehaalde brief van 7 april 2015 
bevat een dergelijke mededeling niet. In die brief is vastgesteld dat 
zich in het geval van appellant studiebelemmerende persoonlijke 
omstandigheden hebben voorgedaan. Verder is appellant daarin een 

termijn gegund om alsnog aan de vereisten van de opleiding te 
voldoen. De WHW verzet zich er niet tegen dat in een geval als hier 
aan de orde na het eerste jaar van inschrijving een BNSA wordt 
gegeven zolang de propedeutische fase niet is afgerond (vergelijk de 
uitspraken van het College van 3 oktober 2016, CBHO 2016/127.5 

en 2016/118; www.cbho.nl). 
 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 5 januari 2016 heeft de examencommissie Law bij wijze van sanctie 
wegens fraude besloten dat de door appellant gemaakte toets Criminologie niet wordt beoordeeld 
en dat appellant is uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende herkansing van die toets. 

 
 Bij beslissing van 24 februari 2016 heeft de directeur van het domein Management, Finance 

en Recht (hierna: de directeur) aan appellant een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) 
gegeven voor de opleiding Sociaal-Juridische Dienst.  
 
 Tegen die beslissingen heeft appellant administratieve beroepen ingesteld. Tegen het niet 
tijdig nemen van beslissingen op deze administratieve beroepen, heeft appellant beroep ingesteld 

bij het College. 
 
 Bij beslissing van 20 juli 2016 heeft verweerder de door appellant ingestelde 
administratieve beroepen alsnog ongegrond verklaard. 
 
 Appellant heeft zijn beroepschrift aangevuld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 oktober 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. C.G. Matze, advocaat te Breda, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 
S.E. van Oosterhout, secretaris zijn verschenen. Namens de Examencommissie zijn T. Franssen en 
mr. S. Mieras verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Het door appellant bij het College ingestelde beroep heeft krachtens artikel 6:20, derde lid, 
van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op de door verweerder alsnog genomen 
beslissing van 20 juli 2016 op de door hem ingestelde administratieve beroepen. Met die beslissing 
heeft appellant geen belang meer bij een inhoudelijke behandeling van zijn beroep tegen het niet 

nemen daarvan. 
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2.2. In de beslissing van 20 juli 2016 heeft verweerder de beslissingen van 5 januari 2016 en 

24 februari 2016 in stand gelaten. Aan de instandlating van de beslissing van 5 januari 2016 heeft 

verweerder ten grondslag gelegd dat voldoende bewijs bestaat dat appellant tijdens de inzage van 
de toets Criminologie antwoorden heeft aangepast. Aan de instandlating van de beslissing van 
24 februari 2016 heeft verweerder ten grondslag gelegd dat appellant niet voldoet aan de norm dat 
hij zijn propedeuse moet hebben afgerond en dat niet aannemelijk is dat dit is veroorzaakt door de 
door appellant gemelde persoonlijke omstandigheden.  
 

De sanctie van 5 januari 2016 wegens fraude 
 
2.3. Appellant voert aan dat onvoldoende bewijs bestaat dat hij heeft gefraudeerd. Bovendien 
kan geen sprake zijn van fraude, nu het antwoordblad pas na de toets is aangepast. De sanctie is 
volgens appellant verder onevenredig.  
 

2.3.1. Volgens artikel 27, vierde lid, van de Onderwijs- en examenregeling (hierna: OER), wordt, 
wanneer voor, tijdens of na een toets door de examinator of surveillant onregelmatigheden of 
fraude worden geconstateerd of vermoed, dit onverwijld in het protocol vastgelegd. 
 Volgens het zesde lid besluit de examencommissie, wanneer zij tot het oordeel komt dat 
sprake is van onregelmatigheden of fraude, tot passende maatregelen.  

 
2.3.2. De examinator heeft de antwoorden van appellant voorafgaand aan de inzage gekopieerd. 

Tussen partijen is niet in geschil dat de antwoorden op de vragen 12, 16 en 18 nadien op enig 
moment zijn aangepast, uiterlijk op het moment waarop appellant zich tijdens de inzage tegenover 
de examinator op de aangepaste antwoorden heeft beroepen.  
 Het College is van oordeel dat voldoende bewijs bestaat dat appellant heeft gefraudeerd. 
Het College acht hiervoor redengevend dat appellant zich op de aangepaste antwoorden heeft 
beroepen, terwijl hij wist of behoorde te weten dat deze afweken van de antwoorden die hij bij het 
maken van de toets zelf had gegeven. Of appellant de antwoorden zelf heeft aangepast, acht het 

College niet van belang. Niettemin overweegt het College ten overvloede dat niet aannemelijk is 
dat appellant niet betrokken is geweest bij de aanpassingen. Dat een medestudent het 
antwoordblad per ongeluk zou hebben aangepast is niet aannemelijk, aangezien de naam van 
appellant daarop staat vermeld. Dat een derde heeft geprobeerd appellant “erin te luizen”, zoals 
appellant heeft gesteld, is niet op enigerlei wijze geconcretiseerd. 
Dat het antwoordblad pas is gewijzigd na de toets betekent, gelet op voormeld artikel 27, vierde 

lid, van het OER, niet dat geen sprake kan zijn van fraude. 
 Appellant kan evenmin worden gevolgd in zijn betoog dat de sanctie onevenredig is omdat 

deze een BNSA tot gevolg heeft. Dat de toets Criminologie niet is beoordeeld en dat appellant is 
uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende herkansing van die toets, zijn immers 
omstandigheden die appellant zelf in het leven heeft geroepen (vergelijk de uitspraak van het 
College van 5 november 2015, in zaak nr. 2015/149/CBE; www.cbho.nl). 
 De tegenwerping dat appellant heeft gefraudeerd, kan de beslissing van 5 januari 2016 

zelfstandig dragen. De door appellant aangevoerde inhoudelijke bezwaren tegen vragen van de 
toets zijn daarom verder niet relevant. 
 Het betoog faalt.   
 
Het BNSA 
 
2.4. Het College stelt vast dat het vak Criminologie het enige vak van de propedeuse is dat 

appellant nog niet heeft behaald. Het niet behalen van de studiepunten van dat vak is het 
rechtstreekse gevolg van de hiervoor besproken sanctie wegens fraude. Reeds hierom faalt het 
betoog van appellant dat het niet behalen van de propedeuse het gevolg is van persoonlijke 
omstandigheden en dat de directeur daarom had moeten afzien van het BNSA. 
 
2.5. De door appellant aangehaalde uitspraken van het College van 16 november 2015, CBHO 

2015/003/CBE en 8 januari 2016, CBHO 2015/269/CBE (www.cbho.nl), kunnen hem niet baten. In 
die zaken ging het om studenten die na het eerste studiejaar een brief van de instelling hadden 
ontvangen waarin was vastgesteld dat zij de op artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) gebaseerde en in het OER vastgelegde 
norm van het minimaal aantal te behalen studiepunten hadden behaald en om die reden de studie 
konden voortzetten. De door appellant aangehaalde brief van 7 april 2015 bevat een dergelijke 
mededeling niet. In die brief is vastgesteld dat zich in het geval van appellant studiebelemmerende 

persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan. Verder is appellant daarin een termijn gegund 
om alsnog aan de vereisten van de opleiding te voldoen. De WHW verzet zich er niet tegen dat in 
een geval als hier aan de orde na het eerste jaar van inschrijving een BNSA wordt gegeven zolang 
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de propedeutische fase niet is afgerond (vergelijk de uitspraken van het College van 3 oktober 

2016, CBHO 2016/127.5 en 2016/118; www.cbho.nl). 

 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep voor zover gericht tegen het niet tijdig nemen van een  
  beslissing op de door appellant ingestelde administratieve beroepen niet- 
  ontvankelijk; 

 II. verklaart het beroep tegen de beslissing van 20 juli 2016 ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/113.5 

Rechter(s) : mrs. Troostwijk, Van der Spoel en Daalder 

Datum uitspraak : 22 september 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : afstudeerhandleiding 
afstudeeropdracht 
begeleiding 
beoordelingsformulier 
kennen en kunnen 

onafhankelijk 
onderzoeksplan 
probleembeschrijving 
verweerschrift 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Dat het beoordelingsformulier dat betrekking heeft op zijn 
onderzoeksplan is gedateerd op 18 mei 2016, derhalve na de 
beslissing van 28 april 2016, betekent, anders dan appellant 
aanvoert, niet dat verweerder de beslissing van 28 april 2016 ten 
onrechte in stand heeft gelaten. In de beslissing van 28 april 2016 is 
immers al gemotiveerd, zij het summier, waarom het 

onderzoeksplan niet is goedgekeurd. Bovendien heeft appellant, die 
stelt dat hij het beoordelingsformulier heeft ontvangen als bijlage bij 
het bij verweerder ingediende verweerschrift van 30 mei 2016, 
voldoende tijd gehad om ook op het beoordelingsformulier te 
reageren. De zitting bij verweerder is immers op 15 juni 2016 
gehouden. 

Zoals appellant ter zitting heeft aangevoerd, is de kolom van het 
beoordelingsformulier waarin de tweede examinator zijn oordeel kan 
invullen, niet ingevuld. Ook overigens bevat het dossier geen 
stukken waaruit blijkt dat de tweede examinator de beoordeling 
mede heeft verricht. Niettemin heeft verweerder naar het oordeel 

van het College met de ter zitting gegeven toelichting voldoende 
aannemelijk gemaakt dat de tweede examinator de beoordeling 

mede heeft verricht. 
Anders dan appellant verder stelt heeft het beoordelingsformulier 
niet uitsluitend betrekking op het onderzoeksplan dat hij begin april 
heeft ingediend, voordat hij extra begeleiding kreeg. In het 
beoordelingsformulier wordt immers uitdrukkelijk verwezen naar de 
laatste versie die appellant heeft ingediend voordat hij extra 
begeleiding kreeg en naar de versie die hij heeft ingediend na deze 

extra begeleiding. De stelling van appellant dat hij zich op 
uitdrukkelijk advies van zijn beoordelaar heeft geconcentreerd op de 
onderdelen ‘Theoretisch kader’ en ‘Methode van onderzoek en 
verantwoording’, waardoor hem niet mag worden tegengeworpen 
dat hij andere onderdelen niet dan wel onvoldoende heeft 
uitgewerkt, kan appellant niet baten. Hiervoor is reeds redengevend 

dat de onderdelen ‘Theoretisch kader’ en ‘Methode van onderzoek 
en verantwoording’ ook allebei als onvoldoende zijn beoordeeld. 

Dat de beoordelaar aan appellant heeft gevraagd om zijn 
onderzoeksplan eerst voor te leggen aan de student van de 
Universiteit van Amsterdam die was aangewezen om hem extra 
begeleiding te geven, betekent, anders dan appellant betoogt, niet 
zonder meer dat de examinator het werk van appellant niet 

onafhankelijk heeft beoordeeld. Hierbij weegt het College mee dat 
het beoordelingsformulier niet mede door die student is ingevuld en 
die student ook niet betrokken is geweest bij de communicatie over 
de beoordeling.  
Dat, zoals appellant aanvoert, volgens de opleidingsgids uitstel kan 
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worden verkregen bij de afronding van de afstudeeropdracht neemt 

niet weg dat een afstudeeronderzoek volgens de 

afstudeerhandleiding kan worden stopgezet als het onderzoeksplan 
tien weken na de start van het onderzoek niet is goedgekeurd. In 
het geval van appellant is hiertoe besloten omdat onvoldoende 
vertrouwen bestond dat het onderzoeksplan en daarmee het 
afstudeertraject zou worden afgerond, aangezien appellant ondanks 
de extra begeleiding niet beter is gaan presteren en niet in staat is 

gebleken het boogde niveau te behalen. Dat andere studenten in 
eenzelfde positie hun afstudeertraject wel hebben mogen 
voortzetten, heeft appellant niet onder verwijzing naar concrete 
gevallen gestaafd. 
Dat appellant de vakken uit de eerste drie jaren van zijn opleiding 
met een voldoende heeft afgesloten, betekent verder niet dat het 

afstudeeronderzoek ten onrechte als onvoldoende is beoordeeld. De 
afstudeeropdracht is immers aan een zelfstandige beoordeling 
onderworpen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 28 april 2016 heeft de examinator beslist dat het door appellant 
opgestelde onderzoeksplan niet is goedgekeurd en dat hij zijn afstudeeropdracht daarom niet mag 
afronden.  
 
 Bij beslissing van 23 juni 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juli 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mrs. O. Jungst zijn verschenen. Namens de opleiding was 

W.M. Maessen aanwezig. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, onder b, van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit, 

inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is 
geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van 
opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. Deze bepalingen 
staan eraan in de weg, dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van verweerder een 
oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over een beslissing die als zodanig van 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. 

 Dit betekent dat waar het de beslissing van de examinator van 28 april 2016, die in de 
beslissing van 23 juni 2016 door verweerder is beoordeeld, betreft het College slechts kan 
onderzoeken of aan voorschriften van procedurele aard die bij of krachtens de Awb, de WHW of 
enig andere wet in formele zin zijn gesteld, is voldaan. 
 
2.2. Aan de beslissing van 28 april 2016, zoals toegelicht in het bij verweerder ingediende 
verweerschrift, heeft de examinator ten grondslag gelegd dat appellant er meerdere keren op is 

gewezen dat hij onvoldoende presteerde. Naar aanleiding van de feedback van 4 en 20 april 2016 
heeft appellant uiteindelijk op 24 april 2016, de datum waarop de laatst gestelde deadline 
verstreek, een onderzoeksplan ingediend dat als onvoldoende is beoordeeld. Volgens de 
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examinator is de probleembeschrijving in dat onderzoeksplan niet scherp, het theoretisch kader 

onder de maat, de onderzoeksmethode beperkt en de competentieontwikkeling niet uitgewerkt. 

 Verweerder heeft de beslissing van 28 april 2016 in stand gelaten omdat deze zorgvuldig 
tot stand is gekomen en voldoende is gemotiveerd. 
 
2.3. Dat het beoordelingsformulier dat betrekking heeft op zijn onderzoeksplan is gedateerd op 
18 mei 2016, derhalve na de beslissing van 28 april 2016, betekent, anders dan appellant 
aanvoert, niet dat verweerder de beslissing van 28 april 2016 ten onrechte in stand heeft gelaten. 

In de beslissing van 28 april 2016 is immers al gemotiveerd, zij het summier, waarom het 
onderzoeksplan niet is goedgekeurd. Bovendien heeft appellant, die stelt dat hij het 
beoordelingsformulier heeft ontvangen als bijlage bij het bij verweerder ingediende verweerschrift 
van 30 mei 2016, voldoende tijd gehad om ook op het beoordelingsformulier te reageren. De 
zitting bij verweerder is immers op 15 juni 2016 gehouden. 
 Zoals appellant ter zitting heeft aangevoerd, is de kolom van het beoordelingsformulier 

waarin de tweede examinator zijn oordeel kan invullen, niet ingevuld. Ook overigens bevat het 
dossier geen stukken waaruit blijkt dat de tweede examinator de beoordeling mede heeft verricht. 
Niettemin heeft verweerder naar het oordeel van het College met de ter zitting gegeven toelichting 
voldoende aannemelijk gemaakt dat de tweede examinator de beoordeling mede heeft verricht. 
 Anders dan appellant verder stelt heeft het beoordelingsformulier niet uitsluitend 

betrekking op het onderzoeksplan dat hij begin april heeft ingediend, voordat hij extra begeleiding 
kreeg. In het beoordelingsformulier wordt immers uitdrukkelijk verwezen naar de laatste versie die 

appellant heeft ingediend voordat hij extra begeleiding kreeg en naar de versie die hij heeft 
ingediend na deze extra begeleiding. De stelling van appellant dat hij zich op uitdrukkelijk advies 
van zijn beoordelaar heeft geconcentreerd op de onderdelen ‘Theoretisch kader’ en ‘Methode van 
onderzoek en verantwoording’, waardoor hem niet mag worden tegengeworpen dat hij andere 
onderdelen niet dan wel onvoldoende heeft uitgewerkt, kan appellant niet baten. Hiervoor is reeds 
redengevend dat de onderdelen ‘Theoretisch kader’ en ‘Methode van onderzoek en verantwoording’ 
ook allebei als onvoldoende zijn beoordeeld. 

 Dat de beoordelaar aan appellant heeft gevraagd om zijn onderzoeksplan eerst voor te 
leggen aan de student van de Universiteit van Amsterdam die was aangewezen om hem extra 
begeleiding te geven, betekent, anders dan appellant betoogt, niet zonder meer dat de examinator 
het werk van appellant niet onafhankelijk heeft beoordeeld. Hierbij weegt het College mee dat het 
beoordelingsformulier niet mede door die student is ingevuld en die student ook niet betrokken is 
geweest bij de communicatie over de beoordeling.  

 Dat, zoals appellant aanvoert, volgens de opleidingsgids uitstel kan worden verkregen bij 
de afronding van de afstudeeropdracht neemt niet weg dat een afstudeeronderzoek volgens de 

afstudeerhandleiding kan worden stopgezet als het onderzoeksplan tien weken na de start van het 
onderzoek niet is goedgekeurd. In het geval van appellant is hiertoe besloten omdat onvoldoende 
vertrouwen bestond dat het onderzoeksplan en daarmee het afstudeertraject zou worden afgerond, 
aangezien appellant ondanks de extra begeleiding niet beter is gaan presteren en niet in staat is 
gebleken het boogde niveau te behalen. Dat andere studenten in eenzelfde positie hun 

afstudeertraject wel hebben mogen voortzetten, heeft appellant niet onder verwijzing naar 
concrete gevallen gestaafd. 
 Dat appellant de vakken uit de eerste drie jaren van zijn opleiding met een voldoende heeft 
afgesloten, betekent verder niet dat het afstudeeronderzoek ten onrechte als onvoldoende is 
beoordeeld. De afstudeeropdracht is immers aan een zelfstandige beoordeling onderworpen. 
 
2.4. Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond.  

 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/115 

Rechter(s) : mrs. Borman, Drop en Van Diepenbeek 

Datum uitspraak : 28 september 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
gedragingen 
getuigenverhoor 
handtekening 
onevenredig 

ordemaatregel 
ordemaatregelen 
origineel 
studieschuld 
tentamenfraude 
toegang tot de gebouwen 
vervalste verklaring 

vooringenomenheid 
Whatsapp-correspondentie 

Artikelen : Studentenstatuut: artikel 8.1 
Studentenstatuut: artikel 8.2 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College volgt appellant niet in zijn betoog dat de 

geschillenadviescommissie de grondslag van de beslissing van 4 
november 2015 heeft verlaten. Het College neemt daarbij in 
aanmerking dat die commissie in het advies zonder meer adviseert 
het bezwaar van appellant ongegrond te verklaren en uit de tekst 
van het advies niet blijkt dat de commissie afstand neemt van de 
verweten gedraging dat appellant in het kader van zijn beroep bij 

het College over tentamenfraude een vervalste verklaring van een 
medestudent heeft ingebracht.  
In het advies van de geschillenadviescommissie is verwezen naar de 
door de desbetreffende medestudent afgelegde verklaring, waarin 
deze ontkent de door appellant bij het College ingebrachte 

verklaring te hebben ondertekend. In aanmerking genomen dat van 
de zijde van appellant, hoewel hij daartoe ruimschoots in de 

gelegenheid is gesteld, niet het origineel van die verklaring is 
overgelegd, acht ook het College met evenbedoelde 
getuigenverklaring voldoende vast te staan dat appellant in het 
kader van zijn beroep bij het College over tentamenfraude een 
vervalste verklaring heeft overgelegd. De kanttekeningen die 
appellant heeft gemaakt over de weergave van de 
getuigenverklaring in het advies van de geschillenadviescommissie 

hebben geen betrekking op evenbedoelde vaststelling en doen 
daaraan dan ook niet af. 
Volgens het verslag van de hoorzitting van 15 april 2015 heeft 
appellant het volgende verklaard: "Ik ken [de desbetreffende 
medestudent] niet. Ik ga niet met hem om." Gezien het door 
verweerder bij de geschillenadviescommissie overgelegd afschrift 

van een Whatsapp-correspondentie tussen appellant en de 
desbetreffende medestudent van 7 en 8 april 2015 stelt het College 

vast dat appellant die medestudent wel degelijk kende, in die zin dat 
hij wist hoe betrokkene heette en met hem Whatsapp-gesprekken 
voerde en naar uit die Whatsapp-correspondentie blijkt ook in 
persoon ontmoette. Naar het oordeel van het College heeft 
verweerder dan ook terecht het standpunt gehandhaafd dat 

appellant tijdens de hoorzitting van 15 april 2015 op dit punt niet de 
waarheid heeft gesproken. Het College overweegt in dit verband dat 
hij de door appellant voorgestane betekenis van het woord 'kennen', 
die erop neerkomt dat van kennen eerst sprake is wanneer iemand 
veel specifieke kennis heeft van persoonlijke omstandigheden van 
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een persoon, zoals familieomstandigheden, niet deelt. Ook in dit 

verband geldt dat de kanttekeningen die appellant heeft gemaakt bij 

de weergave van hetgeen zich in dit verband ter zitting van de 
geschillenadviescommissie heeft afgespeeld, de vaststelling dat 
appellant niet de waarheid heeft gesproken niet raakt en daaraan 
dan ook niet afdoet. 
Het College overweegt voorts dat hij in hetgeen appellant heeft 
aangevoerd geen grond acht gelegen voor het oordeel dat bij 

verweerder sprake zou zijn van vooringenomenheid. De 
opmerkingen van appellant over de verklaring van de medewerkster 
voor de geschillenadviescommissie acht het College, gegeven ook 
hetgeen hiervoor is vastgesteld over de aan appellant verweten 
gedragingen, niet van beslissende betekenis.   
Wat betreft de evenredigheid van de opgelegde maatregel, 

overweegt het College dat hij met verweerder van oordeel is dat niet 
licht kan worden gedacht over de verweten gedragingen van 
appellant nu hij daarmee blijk heeft gegeven van het ontbreken van 
respect voor zijn medestudenten. Tegen deze achtergrond acht het 
College de opgelegde maatregel niet onevenredig in verhouding tot 

de gevolgen daarvan voor appellant. 
Het betoog faalt 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 4 november 2015 heeft de voorzitter van het domein Techniek namens 
verweerder appellant bij wijze van ordemaatregel voor de periode van 6 november 2015 tot en met 

30 april 2016 de toegang tot de gebouwen, terreinen en andere voorzieningen van de hogeschool 
ontzegd.   

  
 Bij beslissing van 19 mei 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. C. de Blaeij, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. S.C. Veenhoff, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 8.1, eerste lid, van het toepasselijke Studentenstatuut geven verweerder 
en – voor zover het een domein betreft – de faculteitsvoorzitter voorschriften voor de goede gang 
van zaken binnen de hogeschool, onderscheidenlijk de faculteit met betrekking tot: 
a. het gebruik van gebouwen en voorzieningen; 

b. ordemaatregelen. 
 Ingevolge het vierde lid wordt van studenten en medewerkers verwacht dat zij respectvol 
met elkaar omgaan en daarbij de doelstelling van de stichting zoals omschreven in artikel 1.6, 
tweede lid, in acht nemen.  
 Ingevolge het vijfde lid kan, indien een student handelt in strijd met enig wettelijk 
voorschrift of regels bij of krachtens dit hoofdstuk gesteld, dit voor verweerder onderscheidenlijk 
de faculteitsvoorzitter aanleiding zijn toepassing te geven aan het bepaalde in artikel 8.2, ongeacht 

de bevoegdheid van verweerder om van het vermoeden van een strafbaar feit aangifte te doen. 
 Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, kan een student, bij overtreding van het bepaalde in 
artikel 8.1 en de daarop gebaseerde voorschriften, de toegang tot de gebouwen, terreinen en 
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andere voorzieningen van de hogeschool worden ontzegd voor de duur van ten hoogste één jaar. 

Bij ernstige overtreding van artikel 8.1 en de daarop gebaseerde voorschriften kan de inschrijving 

aan de hogeschool van de betrokken student definitief worden beëindigd. 
 
2.2. De voorzitter heeft appellant de ordemaatregel opgelegd omdat hij tijdens een hoorzitting 
bij de examencommissie op 23 april 2015 in het kader van een onderzoek naar tentamenfraude 
heeft gelogen door te verklaren dat hij een daarbij betrokken medestudent niet kende en in de 
beroepszaak bij het College over de hem wegens die fraude opgelegde sanctie een vervalste 

verklaring van een andere medestudent heeft ingebracht.  
 Verweerder heeft de beslissing van de voorzitter gehandhaafd onder verwijzing naar een 
advies van de geschillenadviescommissie van 16 mei 2016. 
  
2.3. Appellant betoogt dat verweerder ten onrechte de beslissing van de voorzitter heeft 
gehandhaafd.  

 Appellant stelt primair dat verweerder in het voetspoor van de geschillen-adviescommissie 
de grondslag van de beslissing van 4 november 2015 heeft verlaten omdat die commissie slechts 
heeft vastgesteld dat er verschil van mening over de overgelegde verklaringen bestaat, en niet dat 
hij een valse verklaring heeft opgesteld en ingediend.  
 Subsidiair betwist hij de juistheid van de hem verweten gedragingen. Dat zich verschillende 

verklaringen van een medestudent in het dossier van verweerder bevinden, rechtvaardigt volgens 
hem niet de conclusie dat sprake is van een ontoelaatbare gedraging. Voorts doet de weergave van 

de getuigenverklaring van de desbetreffende medestudent in het advies van de 
geschillenadviescommissie volgens hem geen recht aan de feitelijke gang van zaken. Zo zijn de 
gestelde vragen en antwoorden niet weergegeven. Evenmin is de reactie van appellant op de 
antwoorden van die medestudent weergegeven. Die medestudent heeft hem er ten onrechte van 
beschuldigd dat hij diens handtekening onder een verklaring heeft geplakt, aldus appellant. 
 Ook de weergave van de getuigenverklaring in het advies van de 
geschillenadviescommissie van de andere medestudent doet volgens appellant geen recht aan de 

feitelijke gang van zaken. Appellant stelt dat hij en die medestudent elkaar slechts van naam 
kenden en verder niets van elkaar wisten.  
 Tevens wijst appellant erop dat ook de weergave van het getuigenverhoor van een 
medewerkster van de universiteit gebrekkig is. Appellant acht het opmerkelijk dat die 
medewerkster zich tijdens de hoorzitting van 18 april 2016 precies kan herinneren wat hij op 15 
april 2015 tegen haar heeft gezegd. Bovendien is die medewerkster betrokken geweest bij de 

beslissing van de voorzitter, zodat haar verklaringen niet objectief zijn. 
  Ten slotte voert appellant aan dat de zwaarte van de opgelegde ordemaatregel onevenredig 

is in verhouding tot de gevolgen van die maatregel voor hem. De hogeschool ontbeert een 
objectieve blik en voert volgens hem een persoonlijke vete tegen hem. Als gevolg van de 
maatregel blijft hij met een studieschuld zitten en heeft hij een bindend negatief studieadvies voor 
de door hem gevolgde opleiding gekregen, aldus appellant. 
 

2.4. Het College volgt appellant niet in zijn betoog dat de geschillenadviescommissie de 
grondslag van de beslissing van 4 november 2015 heeft verlaten. Het College neemt daarbij in 
aanmerking dat die commissie in het advies zonder meer adviseert het bezwaar van appellant 
ongegrond te verklaren en uit de tekst van het advies niet blijkt dat de commissie afstand neemt 
van de verweten gedraging dat appellant in het kader van zijn beroep bij het College over 
tentamenfraude een vervalste verklaring van een medestudent heeft ingebracht.  
 In het advies van de geschillenadviescommissie is verwezen naar de door de 

desbetreffende medestudent afgelegde verklaring, waarin deze ontkent de door appellant bij het 
College ingebrachte verklaring te hebben ondertekend. In aanmerking genomen dat van de zijde 
van appellant, hoewel hij daartoe ruimschoots in de gelegenheid is gesteld, niet het origineel van 
die verklaring is overgelegd, acht ook het College met evenbedoelde getuigenverklaring voldoende 
vast te staan dat appellant in het kader van zijn beroep bij het College over tentamenfraude een 
vervalste verklaring heeft overgelegd. De kanttekeningen die appellant heeft gemaakt over de 

weergave van de getuigenverklaring in het advies van de geschillenadviescommissie hebben geen 
betrekking op evenbedoelde vaststelling en doen daaraan dan ook niet af. 
 Volgens het verslag van de hoorzitting van 15 april 2015 heeft appellant het volgende 
verklaard: "Ik ken [de desbetreffende medestudent] niet. Ik ga niet met hem om." Gezien het door 
verweerder bij de geschillenadviescommissie overgelegd afschrift van een Whatsapp-
correspondentie tussen appellant en de desbetreffende medestudent van 7 en 8 april 2015 stelt het 
College vast dat appellant die medestudent wel degelijk kende, in die zin dat hij wist hoe 

betrokkene heette en met hem Whatsapp-gesprekken voerde en naar uit die Whatsapp-
correspondentie blijkt ook in persoon ontmoette. Naar het oordeel van het College heeft 
verweerder dan ook terecht het standpunt gehandhaafd dat appellant tijdens de hoorzitting van 15 
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april 2015 op dit punt niet de waarheid heeft gesproken. Het College overweegt in dit verband dat 

hij de door appellant voorgestane betekenis van het woord 'kennen', die erop neerkomt dat van 

kennen eerst sprake is wanneer iemand veel specifieke kennis heeft van persoonlijke 
omstandigheden van een persoon, zoals familieomstandigheden, niet deelt. Ook in dit verband 
geldt dat de kanttekeningen die appellant heeft gemaakt bij de weergave van hetgeen zich in dit 
verband ter zitting van de geschillenadviescommissie heeft afgespeeld, de vaststelling dat 
appellant niet de waarheid heeft gesproken niet raakt en daaraan dan ook niet afdoet. 
 Het College overweegt voorts dat hij in hetgeen appellant heeft aangevoerd geen grond 

acht gelegen voor het oordeel dat bij verweerder sprake zou zijn van vooringenomenheid. De 
opmerkingen van appellant over de verklaring van de medewerkster voor de 
geschillenadviescommissie acht het College, gegeven ook hetgeen hiervoor is vastgesteld over de 
aan appellant verweten gedragingen, niet van beslissende betekenis.   
 Wat betreft de evenredigheid van de opgelegde maatregel, overweegt het College dat hij 
met verweerder van oordeel is dat niet licht kan worden gedacht over de verweten gedragingen 

van appellant nu hij daarmee blijk heeft gegeven van het ontbreken van respect voor zijn 
medestudenten. Tegen deze achtergrond acht het College de opgelegde maatregel niet 
onevenredig in verhouding tot de gevolgen daarvan voor appellant. 
 Het betoog faalt. 
 

2.5. Het beroep is ongegrond. 
 

2.6. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/117 

Rechter(s) : mrs. Van der Spoel, Verheij en Streefkerk 

Datum uitspraak : 11 augustus 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit Leiden  

Trefwoorden : administratief beroep 
bestuurs- en beheersreglement 
bezwaar 
decentrale selectie 
geschillenadviescommissie 

rechtsmiddel 
toelatingsrechten 

Artikelen : WHW: artikel 7.57c, eerste lid 
WHW: artikel 7.57e  
WHW: artikel 7.61 
WHW: artikel 7.63a, eerste lid 
WHW: artikel 9.4  

Awb: artikel 7:13, eerste tot en met zesde lid 
Bestuurs- en Beheersreglement: artikel 31 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2. Uit artikel 7.61 gelezen in verbinding met artikel 7.63a van de 
WHW volgt dat tegen beslissingen als bedoeld in artikel 7.57e van 
de WHW het in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen 

rechtsmiddel van bezwaar openstaat, met dien verstande dat het 
College van Bestuur daarbij overeenkomstig artikel 7.63a van de 
WHW wordt geadviseerd door de geschillenadviescommissie. Het 
College van Bestuur heeft de hem toebedeelde bevoegdheid om op 
dit bezwaar te beslissen in artikel 31, tweede lid, van het 
Reglement, vervangen door een bevoegdheid van het College van 

Beroep van Examens om op administratief beroep te beslissen. 
Het College van Bestuur was daartoe niet bevoegd. Anders dan het 
College van Bestuur heeft aangevoerd, is de grondslag voor de in 
artikel 31, tweede lid, van het Reglement opgenomen 
bevoegdheidstoedeling niet te vinden in artikel 9.4 van de WHW. 

Deze bepaling strekt niet zover dat het College van Bestuur in het 
door hem vast te stellen bestuurs- en beheersreglement een van de 

WHW afwijkende regeling voor de rechtsbescherming van studenten 
kan treffen. Dit leidt tot de slotsom dat artikel 31, tweede lid, van 
het Reglement onverbindend is. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 
1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 24 mei 2016 is namens het College van Bestuur van de Universiteit 

Leiden door prof. dr. P.C.W. Hoogendoorn, lid van de Raad van Bestuur LUMC en decaan, aan 
appellante meegedeeld dat haar in het kader van de decentrale selectie voor de bachelor 
Geneeskunde het rangnummer 367 is toegekend. 
 
 Bij beslissing, verzonden op 24 juni 2016, heeft het College van Beroep voor de Examens 

het door appellante tegen die beslissing ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
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 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 4 augustus 2016, waar appellante, 

vergezeld door [naam1] en het College van Beroep voor de Examens, vertegenwoordigd door 
mr. M.S.C.M. van de Loo, secretaris. Tevens was aanwezig prof. dr. P.C.W. Hogendoorn.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Het College van Bestuur heeft appellante bij zijn beslissing van 24 mei 2016 meegedeeld 

dat aan haar in het kader van de decentrale selectie rangnummer 367 is toegekend. Tegen die 
beslissing heeft appellante een rechtsmiddel aangewend. Vervolgens heeft het College van Beroep 
voor de Examens (hierna ook: het CBE) het geschrift van appellante behandeld als administratief 
beroep en dat beroep bij de bestreden beslissing ongegrond verklaard. 
 
2.2. Het College overweegt wat betreft de bevoegdheid van het CBE tot het nemen van de 

bestreden beslissing, ambtshalve het volgende. 
 
2.2.1. Ingevolge artikel 7.57e, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) kan een instellingsbestuur met inachtneming van de toelatingsrechten, 
bedoeld in artikel 7.57c, eerste lid, een door hem te bepalen percentage van de opleidingsplaatsen 

van een opleiding toewijzen aan door hemzelf geselecteerde gegadigden die naar zijn oordeel 
beschikken over bijzondere kwalificaties. 

 Ingevolge artikel 7.61 is het college van beroep voor de examens bevoegd ten aanzien van 
de volgende beslissingen: 
a. beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid, en 7.9, eerste lid, 
b. beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen, bedoeld in 
artikel 7.9d, 
c. beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van het bepaalde 
bij of krachtens titel 2 van dit hoofdstuk, met het oog op de toelating tot examens, 

d. beslissingen, genomen op grond van het aanvullend onderzoek, bedoeld in de artikelen 7.25, 
vijfde lid, en 7.28, vierde lid, 
e. beslissingen van examencommissies en examinatoren, 
f. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid, en 
g. beslissingen, genomen op grond van artikel 7.30b met het oog op de toelating tot de in dat 
artikel bedoelde opleidingen.  

 Ingevolge artikel 7.63a, eerste lid, heeft de instelling voor hoger onderwijs een 
geschillenadviescommissie. Op een geschillenadviescommissie is artikel 7:13, eerste tot en met 

zesde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.  
 Ingevolge het tweede lid brengt de geschillenadviescommissie aan het instellingsbestuur 
advies uit over bezwaren met betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op 
grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen dan die, bedoeld in artikel 7.61. 
 

 Ingevolge artikel 9.4 van de WHW stelt het college van bestuur een bestuurs- en 
beheersreglement ter regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit 
vast. 
 Ingevolge artikel 31, tweede lid, van het Bestuurs- en Beheersreglement van de 
Universiteit Leiden (hierna: het Reglement) stelt het College van Bestuur tegen besluiten genomen 
krachtens artikel 7.57e van de WHW administratief beroep open. Dit wordt behandeld door een 
kamer van het College van Beroep voor de Examens. 

 
2.2.2. Uit artikel 7.61 gelezen in verbinding met artikel 7.63a van de WHW volgt dat tegen 
beslissingen als bedoeld in artikel 7.57e van de WHW het in de Algemene wet bestuursrecht 
opgenomen rechtsmiddel van bezwaar openstaat, met dien verstande dat het College van Bestuur 
daarbij overeenkomstig artikel 7.63a van de WHW wordt geadviseerd door de 
geschillenadviescommissie. Het College van Bestuur heeft de hem toebedeelde bevoegdheid om op 

dit bezwaar te beslissen in artikel 31, tweede lid, van het Reglement, vervangen door een 
bevoegdheid van het College van Beroep van Examens om op administratief beroep te beslissen. 
 Het College van Bestuur was daartoe niet bevoegd. Anders dan het College van Bestuur 
heeft aangevoerd, is de grondslag voor de in artikel 31, tweede lid, van het Reglement opgenomen 
bevoegdheidstoedeling niet te vinden in artikel 9.4 van de WHW. Deze bepaling strekt niet zover 
dat het College van Bestuur in het door hem vast te stellen bestuurs- en beheersreglement een 
van de WHW afwijkende regeling voor de rechtsbescherming van studenten kan treffen. Dit leidt 

tot de slotsom dat artikel 31, tweede lid, van het Reglement onverbindend is. 
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2.3. Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing, verzonden op 24 juni 2016, is onbevoegd 

genomen en komt om die reden voor vernietiging in aanmerking. Het College van Bestuur dient, na 

daartoe te zijn geadviseerd door de geschillenadviescommissie, alsnog een beslissing op het door 
appellante gemaakte bezwaar tegen de beslissing van 24 mei 2016 te nemen. 
 
2.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is het College niet gebleken.  
 
3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de  
  Universiteit Leiden met kenmerk CBE/2016-101; 
 III. gelast dat verweerder aan appellante het door haar betaalde griffierecht voor de 
  behandeling van het beroep ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/118 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten-Hinloopen en Streefkerk 

Datum uitspraak : 3 oktober 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : afwijzing 
behaalde studieresultaten 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
eerstejaarsprogramma 

fasetoets 
kwantitatieve norm 
laat gemeld 
minimumnorm 
neutraal advies 
ongeschiktheid 
onverbindend 

persoonlijke omstandigheden 
positief studieadvies 
studievoortgang 
tweede jaar van inschrijving 
wetsgeschiedenis 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008:  

OER: artikel 12 
OER: artikel 13 
OER: artikel 17 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Het College stelt in dit verband voorop dat de situatie waarin 

appellante verkeert, verschilt van de situatie waarover het College 
eerder heeft geoordeeld in onder andere de in overweging 2.3.1 
vermelde uitspraken. Laatstbedoelde situatie betrof studenten die na 
het eerste studiejaar een brief van de instelling hadden ontvangen 
waarin was vastgesteld dat zij de op artikel 7.8b, derde lid, 

gebaseerde en in de OER vastgelegde norm van het minimaal aantal 
te behalen credits wel hadden behaald en om die reden de studie 

konden voortzetten. Niettemin ontvingen deze studenten een 
bindend negatief studieadvies, omdat zij na het tweede studiejaar 
de propedeuse niet hadden behaald. Omdat de WHW zich verzet 
tegen een zodanige handelwijze, heeft het College hiertoe 
strekkende bepalingen uit de OER onverbindend verklaard. Bij dit 
oordeel heeft het College de aan het einde van het eerste studiejaar 
aan studenten verstuurde brief, waarin werd vastgesteld dat zij aan 

de norm hadden voldaan en om die reden de studie konden 
voortzetten, gekwalificeerd als positief studieadvies. 
2.3.4. Wat de vraag betreft of de WHW zich verzet tegen een 
handelwijze waarbij het instellingsbestuur na het eerste studiejaar 
vaststelt dat een student niet aan de op artikel 7.8b, derde lid, van 
de WHW gebaseerde en in de OER vastgelegde norm voldoet als 

gevolg van persoonlijke omstandigheden en dat het 
instellingsbestuur daaropvolgend in het tweede studiejaar in geval 

van het niet-voldoen aan de gestelde norm een bindend negatief 
studieadvies verstrekt, overweegt het College als volgt.  
Uit artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW volgt de verplichting voor 
het instellingsbestuur om aan iedere student aan het einde van 
diens eerste jaar van inschrijving een advies uit te brengen over de 

voortzetting van de studie. Op grond van het tweede lid kan het 
instellingsbestuur het advies aan de student uitbrengen zolang deze 
het propedeutische examen nog niet heeft behaald. Deze in het 
tweede lid neergelegde bevoegdheid, laat de in het eerste lid van 
voormeld artikel neergelegde verplichting onverlet. Dit betekent dat 
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de WHW zich niet verzet tegen het uitbrengen van twee adviezen 

over de voortzetting van de studie. In de geschiedenis van de 

totstandkoming van deze bepaling is vermeld dat “[d]e mogelijkheid 
wordt geboden ook na het einde van het eerste studiejaar nog een 
bindend studieadvies te geven, zolang een student het 
propedeutisch examen nog niet heeft behaald.” (kamerstukken II 
1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6). Niettemin kan op grond van artikel 
7.8b van de WHW, zoals het College eerder heeft overwogen in zijn 

uitspraak van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 
(www.cbho.nl) aan een student slechts eenmaal een advies worden 
verstrekt waaraan een bindende afwijzing is verbonden. Die 
bindende afwijzing kan worden verstrekt zolang de student de 
propedeutische fase nog niet heeft afgerond. 
Aan zo’n bindende afwijzing dient, zoals uit artikel 7.8b, derde lid, 

van de WHW volgt, een oordeel van het instellingsbestuur vooraf te 
gaan over de ongeschiktheid van de desbetreffende student voor de 
opleiding. 
2.3.5. In de situatie van appellante is aan de brief van 
24 februari 2015 geen oordeel over haar ongeschiktheid 

voorafgegaan. Verweerder vond immers dat zich in de situatie van 
appellante studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden 

hebben voorgedaan als gevolg waarvan haar ongeschiktheid op dat 
moment niet goed was te beoordelen. Haar is in dat verband een 
termijn gegund om alsnog aan de vereisten omtrent de opleiding te 
voldoen. 
De beoordeling over de ongeschiktheid heeft eerst plaatsgevonden 
bij de afgifte van het studieadvies na het tweede studiejaar. 
De WHW verzet zich er niet tegen dat in een geval als hier aan de 

orde na het eerste jaar van inschrijving een bindend negatief 
studieadvies wordt gegeven zolang de propedeutische fase niet is 
afgerond. Zoals uit het voorgaande volgt, dient het 
instellingsbestuur zich voorafgaande aan de bindende afwijzing een 
oordeel te vormen over de ongeschiktheid van de student voor de 
opleiding. In een situatie als de onderhavige, waarin aan het einde 

van het eerste jaar van inschrijving aan appellante is bericht dat als 
gevolg van persoonlijke omstandigheden een oordeel over de 

ongeschiktheid nog niet kan worden gegeven, kan het 
instellingsbestuur zich dit oordeel vormen voorafgaande aan een 
advies aan het einde van het tweede jaar. Dit is in overeenstemming 
met artikel 7.8b, derde lid, van de WHW dat het mogelijk maakt aan 
een advies als bedoeld in het tweede lid een afwijzing te verbinden. 

2.3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, anders dan 
appellante betoogt, de domeindirecteur in de gegeven situatie 
bevoegd is over te gaan tot de afgifte van een studieadvies waaraan 
een bindende afwijzing is verbonden.  
[…] 
2.4.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in 
artikel 7.8b van de WHW slechts een bindend negatief studieadvies 

geven, indien de student, met inachtneming van diens persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de 
opleiding, doordat de studieresultaten niet voldoen aan de vereisten 
die daaromtrent zijn vastgesteld.  
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt 
dat in geval een beoordeling van de ongeschiktheid niet aan het 

einde van het eerste jaar van inschrijving wordt gemaakt, maar 
later, ook nadien behaalde studieresultaten kunnen meewegen, voor 
zover de propedeuse nog niet is behaald (Kamerstukken II 1996/97, 
25 370, nr. 3, p. 5-6).  
2.4.2. Niet in geschil is dat appellante aan het einde van het 
tweede jaar van inschrijving de propedeutische fase niet volledig 
had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden op 

ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval 
aannemen van ongeschiktheid is tevens een op de persoon 
toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk, 
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waarbij in een situatie als de onderhavige onder meer van belang is 

of appellante ten gevolge van de persoonlijke omstandigheden in 

het eerste jaar van inschrijving (her)kansen voor het afleggen van 
tentamens niet heeft kunnen benutten. 
Verweerder heeft zich, ook ter zitting van het College, op het 
standpunt gesteld dat appellante niet heeft voldaan aan de in de 
OER vastgelegde kwantitatieve norm en evenmin aan de 
kwalitatieve norm. Verweerder heeft vastgesteld dat zij 55 

studiepunten van het eerste studiejaar heeft behaald en 26 
studiepunten van het tweede. Daarnaast, en dat heeft verweerder 
appellante zwaar aangerekend, heeft zij binnen de haar gegunde 
termijn de fasetoets 1.4.2 wederom niet behaald. Deze toets is, 
aldus verweerder, nu juist een bepalende toets voor het 
beroepsgeschiktheidsniveau. Wat de persoonlijke omstandigheden 

betreft, heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat deze 
omstandigheden door de studentendecaan zijn beoordeeld en dat 
deze niet van invloed zijn geweest op de opgelopen 
studievertraging.  
Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van 

de domeindirecteur tot afgifte van een bindend negatief studieadvies 
in stand mogen laten. De stelling van appellante dat haar 

persoonlijke omstandigheden onjuist zijn gewogen, leidt niet tot een 
ander oordeel. In dat verband heeft verweerder gemotiveerd dat 
deze persoonlijke omstandigheden laat zijn gemeld, maar, anders 
dan appellante betoogt, niettemin zijn meegewogen. Deze 
omstandigheden zijn evenwel, zo heeft verweerder in navolging van 
de studentedecaan overwogen, niet de oorzaak voor de opgelopen 
studievertraging. Appellante heeft haar standpunt dat verweerder in 

dat kader een onjuiste afweging heeft gemaakt niet nader 
gemotiveerd.  
Het betoog faalt. 
 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 februari 2016 heeft de directeur van het Domein Gezondheid, Sport en 
Welzijn (hierna: de domeindirecteur) appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor 
de door haar gevolgde opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. 
 
 Bij beslissing van 4 april 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 

beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 28 juli 2016, waar appellante, 
vertegenwoordigd door mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.H.P. de Jong en mr. C.W. Elbers zijn verschenen. Namens de 
opleiding was aanwezig G.P.F. van den Broek, werkzaam bij Hogeschool Inholland. 
 
 Het College heeft de zaak vervolgens van een enkelvoudige naar een meervoudige kamer 
verwezen.  
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 Partijen hebben toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet 

bestuursrecht, om in het geding uitspraak te doen zonder nadere zitting. Vervolgens heeft het 

College bepaald dat een nader onderzoek ter zitting achterwege blijft. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 

hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 

kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd. 
 Ingevolge het vierde lid, geeft het instellingsbestuur, voordat het tot afwijzing overgaat, de 
desbetreffende student een waarschuwing onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de 
studieresultaten ten genoegen van dat bestuur moeten zijn verbeterd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de Hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 
van de studie binnen of buiten de opleiding. 

 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 

bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur alsnog een bindend negatief 
studieadvies, indien de student niet aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 

als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 De hiervoor aangehaalde bepalingen zijn verkort weergegeven. 
 
2.2. De domeindirecteur achtte voor zijn beslissing om appellante een bindend negatief 
studieadvies te verstrekken redengevend dat zij niet binnen de aan haar gegunde termijn het 
eerstejaarsprogramma volledig heeft afgerond. De domeindirecteur heeft bij zijn beslissing 
betrokken dat appellante geen persoonlijke omstandigheden heeft gemeld. 

 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 4 april 2016 de beslissing van de domeindirecteur 
in stand gelaten. Volgens verweerder bevatte een eerder aan appellante verzonden brief geen 
positief studieadvies en was de domeindirecteur om die reden onder de gegeven omstandigheden 
bevoegd aan het einde van het tweede jaar een bindend negatief studieadvies te verstrekken. Wat 
de door appellante alsnog gemelde persoonlijke omstandigheden betreft, heeft verweerder 
overwogen dat deze niet leiden tot de conclusie dat het bindend negatief studieadvies ten onrechte 

is verstrekt.  
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met deze beslissing van verweerder. Zij betoogt dat 
verweerder ten onrechte niet heeft onderkend dat de brief van 24 februari 2015 dient te worden 
gekwalificeerd als een positief studieadvies. Daarbij is volgens appellante van belang dat zij een 
studieadvies heeft ontvangen zonder afwijzing. Aangezien de regelgeving geen neutraal advies 
kent, kan het aan appellante bij voormelde brief van 24 februari 2015 verstrekte advies niet anders 

worden gekwalificeerd dan als een positief advies. Uit jurisprudentie van het College volgt dat na 
zo’n positief advies niet een tweede bindend negatief studieadvies mag volgen.  
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2.3.1. Het College stelt vast dat appellante de bevoegdheid van de domeindirecteur om haar 

onder de gegeven omstandigheden een bindend negatief studieadvies te verstrekken, betwist. Het 

College heeft namelijk, bijvoorbeeld in zijn uitspraken van 25 augustus 2014 in zaak nr. CBHO 
2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/003 (www.cbho.nl), bepalingen die ertoe 
strekken dat het instellingsbestuur aan een tweede advies een bindende afwijzing kan verbinden, 
onverbindend geacht wegens strijd met artikel 7.8b van de WHW. In dat verband heeft het College 
overwogen dat uit de wetsgeschiedenis niet volgt dat de wetgever heeft beoogd om na een 
uitgebracht positief studieadvies na het eerste jaar, de instelling de bevoegdheid te geven alsnog 

een bindend negatief studieadvies te geven zolang de propedeuse niet met goed gevolg is 
afgerond. Appellante voert aan dat nu haar bij brief van 24 februari 2015 reeds een positief 
studieadvies is verstrekt, de domeindirecteur niet meer de bevoegdheid toekwam haar aan het 
einde van het tweede studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies te verstrekken. 
Verweerder heeft in dit verband het standpunt ingenomen dat geen positief studieadvies is 
verstrekt. Volgens hem is daarbij van belang dat appellante in voormelde brief is geïnformeerd 

over studievoortgang na het eerste jaar, dat zij daarbij is gewezen op het feit dat zij nog niet aan 
de daartoe gestelde norm heeft voldaan en dat haar vanwege relevante persoonlijke 
omstandigheden nog geen bindend negatief advies is verstrekt omdat haar ongeschiktheid voor de 
studie nog niet kon worden beoordeeld. 
 

2.3.2. Bij bedoelde brief is appellante te kennen gegeven dat zij in het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase niet het vereiste minimumaantal van de in totaal 60 te behalen credits 

heeft behaald, maar dat is gebleken dat zich persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan. In 
die brief is voorts vermeld dat appellante mag doorgaan met de studie, maar dat zij tijdens of aan 
het einde van het tweede jaar van inschrijving het eerstejaarsprogramma dient te hebben 
afgerond, en dat haar, indien zij daarin niet slaagt en behoudens persoonlijke omstandigheden, 
alsnog een bindend negatief studieadvies zal worden verstrekt. 
 
2.3.3. Het College stelt in dit verband voorop dat de situatie waarin appellante verkeert, verschilt 

van de situatie waarover het College eerder heeft geoordeeld in onder andere de in overweging 
2.3.1 vermelde uitspraken. Laatstbedoelde situatie betrof studenten die na het eerste studiejaar 
een brief van de instelling hadden ontvangen waarin was vastgesteld dat zij de op artikel 7.8b, 
derde lid, gebaseerde en in de OER vastgelegde norm van het minimaal aantal te behalen credits 
wel hadden behaald en om die reden de studie konden voortzetten. Niettemin ontvingen deze 
studenten een bindend negatief studieadvies, omdat zij na het tweede studiejaar de propedeuse 

niet hadden behaald. Omdat de WHW zich verzet tegen een zodanige handelwijze, heeft het 
College hiertoe strekkende bepalingen uit de OER onverbindend verklaard. Bij dit oordeel heeft het 

College de aan het einde van het eerste studiejaar aan studenten verstuurde brief, waarin werd 
vastgesteld dat zij aan de norm hadden voldaan en om die reden de studie konden voortzetten, 
gekwalificeerd als positief studieadvies. 
 
2.3.4. Wat de vraag betreft of de WHW zich verzet tegen een handelwijze waarbij het 

instellingsbestuur na het eerste studiejaar vaststelt dat een student niet aan de op artikel 7.8b, 
derde lid, van de WHW gebaseerde en in de OER vastgelegde norm voldoet als gevolg van 
persoonlijke omstandigheden en dat het instellingsbestuur daaropvolgend in het tweede studiejaar 
in geval van het niet-voldoen aan de gestelde norm een bindend negatief studieadvies verstrekt, 
overweegt het College als volgt.  
 Uit artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW volgt de verplichting voor het instellingsbestuur om 
aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving een advies uit te brengen 

over de voortzetting van de studie. Op grond van het tweede lid kan het instellingsbestuur het 
advies aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutische examen nog niet heeft behaald. 
Deze in het tweede lid neergelegde bevoegdheid, laat de in het eerste lid van voormeld artikel 
neergelegde verplichting onverlet. Dit betekent dat de WHW zich niet verzet tegen het uitbrengen 
van twee adviezen over de voortzetting van de studie. In de geschiedenis van de totstandkoming 
van deze bepaling is vermeld dat “[d]e mogelijkheid wordt geboden ook na het einde van het 

eerste studiejaar nog een bindend studieadvies te geven, zolang een student het propedeutisch 
examen nog niet heeft behaald.” (kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6). Niettemin kan 
op grond van artikel 7.8b van de WHW, zoals het College eerder heeft overwogen in zijn uitspraak 
van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 (www.cbho.nl) aan een student slechts eenmaal een 
advies worden verstrekt waaraan een bindende afwijzing is verbonden. Die bindende afwijzing kan 
worden verstrekt zolang de student de propedeutische fase nog niet heeft afgerond. 
 Aan zo’n bindende afwijzing dient, zoals uit artikel 7.8b, derde lid, van de WHW volgt, een 

oordeel van het instellingsbestuur vooraf te gaan over de ongeschiktheid van de desbetreffende 
student voor de opleiding. 
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2.3.5. In de situatie van appellante is aan de brief van 24 februari 2015 geen oordeel over haar 

ongeschiktheid voorafgegaan. Verweerder vond immers dat zich in de situatie van appellante 

studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg waarvan haar 
ongeschiktheid op dat moment niet goed was te beoordelen. Haar is in dat verband een termijn 
gegund om alsnog aan de vereisten omtrent de opleiding te voldoen. 
 De beoordeling over de ongeschiktheid heeft eerst plaatsgevonden bij de afgifte van het 
studieadvies na het tweede studiejaar. 
 De WHW verzet zich er niet tegen dat in een geval als hier aan de orde na het eerste jaar 

van inschrijving een bindend negatief studieadvies wordt gegeven zolang de propedeutische fase 
niet is afgerond. Zoals uit het voorgaande volgt, dient het instellingsbestuur zich voorafgaande aan 
de bindende afwijzing een oordeel te vormen over de ongeschiktheid van de student voor de 
opleiding. In een situatie als de onderhavige, waarin aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving aan appellante is bericht dat als gevolg van persoonlijke omstandigheden een oordeel 
over de ongeschiktheid nog niet kan worden gegeven, kan het instellingsbestuur zich dit oordeel 

vormen voorafgaande aan een advies aan het einde van het tweede jaar. Dit is in 
overeenstemming met artikel 7.8b, derde lid, van de WHW dat het mogelijk maakt aan een advies 
als bedoeld in het tweede lid een afwijzing te verbinden. 
 
2.3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, anders dan appellante betoogt, de 

domeindirecteur in de gegeven situatie bevoegd is over te gaan tot de afgifte van een studieadvies 
waaraan een bindende afwijzing is verbonden.  

 
2.4. Appellante betoogt, wat het oordeel van het instellingsbestuur over haar ongeschiktheid 
betreft, dat haar persoonlijke omstandigheden onjuist zijn gewogen. Weliswaar zijn deze 
omstandigheden laat gemeld, maar dat laat onverlet dat verweerder deze omstandigheden dient te 
wegen bij zijn beslissing, aldus appellante. 
 
2.4.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in artikel 7.8b van de WHW slechts 

een bindend negatief studieadvies geven, indien de student, met inachtneming van diens 
persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat de 
studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daaromtrent zijn vastgesteld.  
 Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt dat in geval een 
beoordeling van de ongeschiktheid niet aan het einde van het eerste jaar van inschrijving wordt 
gemaakt, maar later, ook nadien behaalde studieresultaten kunnen meewegen, voor zover de 

propedeuse nog niet is behaald (Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6).  
 

2.4.2. Niet in geschil is dat appellante aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase niet volledig had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden 
op ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval aannemen van ongeschiktheid 
is tevens een op de persoon toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk, 
waarbij in een situatie als de onderhavige onder meer van belang is of appellante ten gevolge van 

de persoonlijke omstandigheden in het eerste jaar van inschrijving (her)kansen voor het afleggen 
van tentamens niet heeft kunnen benutten. 
 Verweerder heeft zich, ook ter zitting van het College, op het standpunt gesteld dat 
appellante niet heeft voldaan aan de in de OER vastgelegde kwantitatieve norm en evenmin aan de 
kwalitatieve norm. Verweerder heeft vastgesteld dat zij 55 studiepunten van het eerste studiejaar 
heeft behaald en 26 studiepunten van het tweede. Daarnaast, en dat heeft verweerder appellante 
zwaar aangerekend, heeft zij binnen de haar gegunde termijn de fasetoets 1.4.2 wederom niet 

behaald. Deze toets is, aldus verweerder, nu juist een bepalende toets voor het 
beroepsgeschiktheidsniveau. Wat de persoonlijke omstandigheden betreft, heeft verweerder zich 
op het standpunt gesteld dat deze omstandigheden door de studentendecaan zijn beoordeeld en 
dat deze niet van invloed zijn geweest op de opgelopen studievertraging.  
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de domeindirecteur tot 
afgifte van een bindend negatief studieadvies in stand mogen laten. De stelling van appellante dat 

haar persoonlijke omstandigheden onjuist zijn gewogen, leidt niet tot een ander oordeel. In dat 
verband heeft verweerder gemotiveerd dat deze persoonlijke omstandigheden laat zijn gemeld, 
maar, anders dan appellante betoogt, niettemin zijn meegewogen. Deze omstandigheden zijn 
evenwel, zo heeft verweerder in navolging van de studentedecaan overwogen, niet de oorzaak voor 
de opgelopen studievertraging. Appellante heeft haar standpunt dat verweerder in dat kader een 
onjuiste afweging heeft gemaakt niet nader gemotiveerd.  
 Het betoog faalt. 

 
2.5. Het beroep is ongegrond. 
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2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/119 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 23 november 2016 

Partijen : appellant en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam  

Trefwoorden : bevoegdheid  
discretionaire bevoegdheid 
instellingsbestuur 
professioneel functioneren 
schorsing 

toelating 
Artikelen : WHW: artikel 7.30b, eerste lid 

WHW: artikel 7.32, eerste lid 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Het College stelt vast dat de examencommissie zich, wat 
betreft haar bevoegdheid om over het verzoek van appellant te 

oordelen, op het standpunt heeft gesteld dat toelating tot de 
opleiding formeel een beslissing van het instellingsbestuur is. Indien 
een student al heeft gestudeerd, de studie heeft gestaakt en hij 
nadien de studie weer wil hervatten, wordt de beslissing omtrent de 
toelating tot de studie echter aan haar overgelaten, aldus de 
examencommissie. Ter zitting van het College heeft verweerder 
bevestigd dat appellant sinds enkele jaren is uitgeschreven van de 

studie. Daarnaast kon verweerder ter zitting geen bepaling 
aanwijzen op grond waarvan de examencommissie bevoegd zou zijn 
een verzoek als het onderhavige te beoordelen.  
Vaststaat dat appellant, nadat hij reeds meerdere jaren was 
uitgeschreven van de opleiding Geneeskunde, heeft verzocht om 
(weder)toelating tot een hoger studiejaar aan die opleiding. Zoals de 

examencommissie terecht heeft gesteld, ligt de bevoegdheid tot 
toelating aan een opleiding niet bij haar, maar bij het 
instellingsbestuur. Het instellingsbestuur kan het verzoek van 
appellant, gelet op hetgeen de examencommissie heeft aangevoerd 
en indien het bestuur hiertoe termen aanwezig acht, in het licht van 

artikel 7.42a, eerste lid, van de WHW beoordelen. Bij zo’n beslissing 
is de examencommissie verplicht het instellingsbestuur te adviseren.  

Het betoog slaagt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 25 februari 2016 heeft de examencommissie Geneeskunde (hierna: de 

examencommissie) het verzoek van appellant tot toelating tot een hoger jaar van de opleiding 
Geneeskunde aan de instelling afgewezen.  

 
 Bij beslissing van 30 mei 2016 heeft verweerder het door appellant tegen die beslissing 
ingestelde beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. S. Klootwijk, en verweerder vertegenwoordigd door mr. drs.  W.A. Kleinjan, 
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vergezeld door dr. T.J.H. Ruigrok, beiden werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn 

verschenen.  

 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs- en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) geldt voor de inschrijving voor een masteropleiding in 
het wetenschappelijk onderwijs of voor een masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs als 

toelatingseis: 
a. het bezit van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk een graad 
Bachelor in het hoger beroepsonderwijs; of 
b. het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het 
wetenschappelijk onderwijs onderscheidenlijk een graad Bachelor in het hoger beroepsonderwijs. 
 Ingevolge het tweede lid, kan het instellingsbestuur naast de eisen, bedoeld in het eerste 

lid, kwalitatieve toelatingseisen vaststellen. Deze eisen worden opgenomen in de onderwijs- en 
examenregeling. 
 Ingevolge het derde lid laat het instellingsbestuur degenen die aan de gestelde eisen 
voldoen toe tot een masteropleiding. 
 Ingevolge artikel 7.32, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: WHW) dient een ieder die wenst gebruik te kunnen maken van 
onderwijsvoorzieningen, examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van 

initieel onderwijs aan een instelling, zich door het instellingsbestuur als student of extraneus te 
laten inschrijven. 
 
2.2. De examencommissie heeft aan de afwijzing van het verzoek van appellant om te worden 
toegelaten tot een hoger jaar van de opleiding Geneeskunde ten grondslag gelegd dat hij niet aan 
de voorwaarde voldoet die hem bij brieven van 11 november 2005, 12 mei 2006 en 14 mei 2007 is 
opgelegd. Uit die brieven volgt volgens de examencommissie dat appellant zijn studie pas kan 

voortzetten indien hij gehoor zou geven aan het advies van prof. dr. Hengeveld om zijn 
persoonlijke situatie en het door Hengeveld opgestelde rapport te bespreken met een erkend 
psycholoog. Daarbij heeft de examencommissie tevens verwezen naar de afwijzing van eenzelfde 
verzoek van appellant voor het studiejaar 2013-2014. 
 Bij beslissing van 30 mei 2016 heeft verweerder voormelde afwijzing gehandhaafd. Daartoe 
heeft hij overwogen dat appellant op grond van de destijds geldende Onderwijs- en 

Examenregeling in het studiejaar 2005-2006 is geschorst van de opleiding Geneeskunde vanwege 
onvoldoende professioneel functioneren. Deze schorsing is volgens verweerder niet opgeheven. 

Vervolgens heeft de examencommissie toentertijd als bevoegde instantie voorwaarden gesteld aan 
het hervatten van de opleiding. Die voorwaarden zijn niet vervuld, aldus verweerder. Dat de 
examencommissie nog altijd vasthoudt aan die voorwaarden voor het hervatten van de studie, 
heeft verweerder niet onredelijk geacht. Onder de gegeven omstandigheden heeft de 
examencommissie het verzoek van appellant dan ook terecht afgewezen, aldus verweerder. 

 
2.3. Appellant kan zich niet verenigen met laatstbedoelde beslissing. Hij betoogt in dat verband 
dat hij voldoet aan alle voorwaarden voor toelating tot een hoger studiejaar. De voorwaarde die 
door de examencommissie aan de hervatting van de studie is gesteld, is volgens hem in strijd met 
de discretionaire bevoegdheid van de instelling bij de beoordeling of hij kan worden toegelaten. 
Daarbij is evenmin verwezen naar een grondslag in de wet- en regelgeving. Daarenboven is niet de 
examencommissie bevoegd zich over zijn verzoek te buigen, maar het instellingsbestuur of de 

Commissie Toelating Bijzondere Gevallen.  
 
2.3.1 Het College stelt vast dat de examencommissie zich, wat betreft haar bevoegdheid om over 
het verzoek van appellant te oordelen, op het standpunt heeft gesteld dat toelating tot de opleiding 
formeel een beslissing van het instellingsbestuur is. Indien een student al heeft gestudeerd, de 
studie heeft gestaakt en hij nadien de studie weer wil hervatten, wordt de beslissing omtrent de 

toelating tot de studie echter aan haar overgelaten, aldus de examencommissie. Ter zitting van het 
College heeft verweerder bevestigd dat appellant sinds enkele jaren is uitgeschreven van de studie. 
Daarnaast kon verweerder ter zitting geen bepaling aanwijzen op grond waarvan de 
examencommissie bevoegd zou zijn een verzoek als het onderhavige te beoordelen.  
 Vaststaat dat appellant, nadat hij reeds meerdere jaren was uitgeschreven van de opleiding 
Geneeskunde, heeft verzocht om (weder)toelating tot een hoger studiejaar aan die opleiding. Zoals 
de examencommissie terecht heeft gesteld, ligt de bevoegdheid tot toelating aan een opleiding niet 

bij haar, maar bij het instellingsbestuur. Het instellingsbestuur kan het verzoek van appellant, gelet 
op hetgeen de examencommissie heeft aangevoerd en indien het bestuur hiertoe termen aanwezig 
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acht, in het licht van artikel 7.42a, eerste lid, van de WHW beoordelen. Bij zo’n beslissing is de 

examencommissie verplicht het instellingsbestuur te adviseren.  

 Het betoog slaagt. 
 
2.4. Het beroep is gegrond. Nu de beslissing van 25 februari 2016 onbevoegd is genomen en 
verweerder dit ten onrechte niet heeft onderkend, komt de bestreden beslissing van 30 mei 2016 
voor vernietiging in aanmerking. Het College ziet tevens aanleiding om zelf in de zaak te voorzien. 
Het College zal het door appellant bij verweerder ingestelde administratief beroep gegrond 

verklaren en de beslissing van de examencommissie van 25 februari 2016 vernietigen. 
 Het instellingsbestuur zal alsnog een beslissing op het door appellant ingediende verzoek 
moeten nemen. 
 
2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  

 
 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van 30 mei 
  2016 van de Erasmus Universiteit Rotterdam; 
 III. verklaart het bij het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus  
  Universiteit Rotterdam ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie van 25 februari 2016; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 30 
  mei 2016; 

 VI. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit 
  Rotterdam tot vergoeding aan appellant van bij hem in verband met de behandeling 
  van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1984,00 (zegge: 
  negentienhonderd vierentachtig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VII. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Erasmus Universiteit 

  Rotterdam aan appellant het door hem voor de behandeling van het beroep  
  betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: zes en veertig euro)  

  vergoedt. 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  596 

 

Zaaknummer : CBHO 2016/121 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 19 oktober 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies, 
griffierecht 
niet-ontvankelijk 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
WHW: artikel 7.67 

Awb: artikel 8:41, eerste en derde lid 
Uitspraak : Niet-ontvankelijk 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellante is bij brief van 12 juli 2016 op de verschuldigdheid 
van het griffierecht gewezen. Haar is verzocht het verschuldigde 
bedrag uiterlijk op 10 augustus 2016 te voldoen. Gebleken is dat 
appellante het griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn 

heeft voldaan. Vervolgens heeft het College appellante bij brief van 
10 augustus 2016 nogmaals in de gelegenheid gesteld het 
verschuldigde griffierecht op uiterlijk 15 augustus 2016 te voldoen. 
Daarbij is zij er op gewezen dat, indien het verschuldigde bedrag 
niet binnen die termijn is bijgeschreven of gestort, haar beroep niet-
ontvankelijk wordt verklaard. 
2.3. Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 

15 augustus 2016 bijgeschreven dan wel gestort had moeten zijn. 
Op die dag was het een noch het ander gebeurd. 
2.4.Het is het College niet gebleken van feiten of omstandigheden 
die tot de conclusie kunnen leiden dat redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat appellante aldus in verzuim is geweest. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 februari 2016 heeft de directeur van het domein Management, Finance 
en Recht appellante een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding B Sociaal-
Juridische Dienst. 
 

 Bij beslissing van 9 mei 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  

 
 Het College heeft het beroep ter zitting van 18 augustus 2016 aan de orde gesteld. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:41, eerste en 
derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.67 van de WHW, wordt van de indiener 
van een beroepschrift door de secretaris van het College een griffierecht ten bedrage van € 46,00 
geheven. 
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2.2.  Appellante is bij brief van 12 juli 2016 op de verschuldigdheid van het griffierecht gewezen. 

Haar is verzocht het verschuldigde bedrag uiterlijk op 10 augustus 2016 te voldoen. Gebleken is 
dat appellante het griffierecht niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft voldaan. Vervolgens 
heeft het College appellante bij brief van 10 augustus 2016 nogmaals in de gelegenheid gesteld het 
verschuldigde griffierecht op uiterlijk 15 augustus 2016 te voldoen. Daarbij is zij er op gewezen 
dat, indien het verschuldigde bedrag niet binnen die termijn is bijgeschreven of gestort, haar 
beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. 

 
2.3.  Uit het vorenstaande volgt dat het griffierecht uiterlijk op 15 augustus 2016 bijgeschreven 
dan wel gestort had moeten zijn. Op die dag was het een noch het ander gebeurd. 
 
2.4. Het is het College niet gebleken van feiten of omstandigheden die tot de conclusie kunnen 
leiden dat redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat appellante aldus in verzuim is geweest. 

 
2.5. Gelet op het vorenstaande, moet het beroep niet-ontvankelijk worden verklaard. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
 
Zaaknummer : CBHO 2016/122 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 7 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Christelijke Hogeschool Windesheim 

Trefwoorden : beoordeling 
onderwijseenheid 
studiepunten 
toets 

Artikelen : OER: artikel 3 

OER: artikel 6.6 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 Nu appellant in zijn beroepschrift erkent dat de door hem op 
21 januari 2015 behaalde 4,0 voor de onderwijseenheid Rijen en 
reeksen niet meer geldig was en er een omzetting van het 
curriculum heeft plaatsgevonden, treft zijn stelling dat hij 

onvoldoende was ingelicht over het feit dat de door hem behaalde 
4,0 niet meer geldig was geen doel. Daarnaast is in artikel 3, 
achtste lid, van bijlage 4 van de OER vermeld dat bij de conversie 
naar het BA2010-curriculum alleen de met een voldoende cijfer 
afgeronde onderwijseenheden worden betrokken. Gelet hierop kon 
en behoorde het voor appellant dan ook duidelijk zijn dat zijn op 

21 januari 2015 behaalde 4,0 voor de onderwijseenheid Rijen en 
reeksen niet meer geldig zou zijn na de conversie naar het BA2010-
curriculum. Voor zover appellant betoogt dat de door hem op 29 
januari 2016 behaalde 7,8 voor het onderdeel Functies van meer 

variabelen van de onderwijseenheid Voortgezette analyse geldig 
blijft en hij uitsluitend het onderdeel Rijen en reeksen nog 
overnieuw hoeft te doen, geldt, zoals verweerder ter zitting ook 

heeft toegelicht, dat de onderwijseenheid Voortgezette analyse een 
integraal vak is waarvan, indien het vak niet behaald is, beide 
onderdelen, opnieuw gemaakt moeten worden. Dat beide 
onderdelen op zichzelf worden beoordeeld doet hier niet aan af. Dit 
laat onverlet dat daarna het hoogst behaalde cijfer voor elk 
onderdeel zal gelden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.6, 
vierde lid, van de OER. 
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Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Windesheim, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 29 januari 2016 is aan appellant een onvoldoende beoordeling toegekend 

voor de onderwijseenheid Voortgezette analyse. 
 
 Bij beslissing van 14 april 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 4 juni 2016, 

beroep ingesteld.  

 
 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2016 waar verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.W. Gerritsen, is verschenen.  

 
  Het College heeft appellant schriftelijk om een nadere onderbouwing van zijn beroepschrift 
gevraagd.  
 
 Bij brief van 30 oktober 2016 heeft appellant hierop gereageerd. 
 

  Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft verweerder daarop gereageerd.  
 
 Appellant en verweerder hebben toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:57 van de 

Algemene wet bestuursrecht om in het geding uitspraak te doen zonder nadere zitting. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 6.6, vierde lid, van de Onderwijs- en Examenregeling (hierna: de OER) 
kan een tentamen dat met een voldoende resultaat is afgelegd niet opnieuw worden afgelegd. 
Indien het cijfer van een onderwijseenheid is gebaseerd op de beoordeling van meer dan één 
onderdeel en een onderdeel meer dan eenmaal wordt afgelegd, telt het hoogst behaalde cijfer van 
elk onderdeel, onverlet lid 2 en lid 3.  
 
2.2 Op 19 januari 2016 heeft appellant de toets van de onderwijseenheid Voortgezette analyse 

gemaakt, bestaande uit de onderdelen Functies van meer variabelen en Rijen en reeksen. Voor het 
onderdeel Functies van meer variabelen had appellant een 7,8 behaald en voor het onderdeel Rijen 
en Reeksen een 1,0. Dat laatste onderdeel had appellant niet ingevuld. Het eindcijfer voor de 
onderwijseenheid Voortgezette analyse was derhalve een 4,4. In administratief beroep bij 
verweerder heeft appellant aangevoerd dat een eerder door hem op 21 januari 2015 behaalde 4,0 
voor de onderwijseenheid Rijen en reeksen nog geldig was, zodat hij met de op 19 januari 2016 

behaalde 7,8 voor het onderdeel Functies van meer variabelen alsnog gemiddeld een voldoende 
heeft behaald. Verweerder heeft het administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
2.3 Uit de stukken blijkt dat appellant op het moment dat hij startte met de opleiding in 
september 2011 is ingestroomd in het BA2006-curriculum. De onderwijseenheden Rijen en reeksen 
en Functies van meer variabelen maakten op dat moment deel uit van dit curriculum met voor 
iedere onderwijseenheid drie te behalen studiepunten. Op 23 augustus 2013 zijn deze 

onderwijseenheden vervangen door de onderwijseenheid Voortgezette analyse uit het BA2010-
curriculum. In dat curriculum bestaat de onderwijseenheid Voortgezette analyse dus uit twee 
onderdelen: Rijen en reeksen en Functies van meer variabelen met in totaal vier te behalen 
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studiepunten. In de Elektronische Leeromgeving is vermeld dat beide onderdelen binnen het 

schriftelijk tentamen van Voortgezette analyse apart worden beoordeeld en dat het eindcijfer het 

gemiddelde is van beide onderdelen.  
  Op 21 januari 2015 heeft appellant het tentamen gemaakt van de onderwijseenheid Rijen 
en reeksen. Daarvoor heeft hij een 4,0 behaald. Op 10 juni 2015 is appellant volledig overgaan 
naar het BA2010-curriculum. Overeenkomstig de overgangsregeling uit de Onderwijs- en 
Examenregeling 2014-2015 zijn de onderwijseenheden uit het BA2006-curriculum die niet met een 
voldoende waren afgerond vervangen door onderwijseenheden uit het BA2010-curriculum. 

Appellant had ten tijde van de omzetting beide onderwijseenheden Rijen en reeksen en Functies 
van meer variabelen niet behaald. De examencommissie heeft voorts expliciet besloten dat die 
beide onderwijseenheden werden vervangen door de onderwijseenheid Voortgezette analyse. 
Appellant heeft ook ingestemd met die omzetting. Dit betekende dat de door hem behaalde 4,0 
voor de onderwijseenheid Rijen en reeksen niet meer geldig was. 
 

2.4 In zijn beroepschrift bij het College erkent appellant dat de door hem op 21 januari 2015 
behaalde 4,0 voor de onderwijseenheid Rijen en reeksen niet meer geldig was, omdat hij is 
overgegaan van het BA2006-curriculum naar het BA2010-curriculum. In zijn nadere toelichting, die 
appellant na de zitting op verzoek van het College heeft ingediend, heeft hij gesteld dat hij, gelet 
op het bepaalde in artikel 6.6, vierde lid, van de OER, het onderdeel Functies van meer variabelen 

van de onderwijseenheid Voortgezette analyse niet meer opnieuw hoeft te maken, omdat de door 
hem behaalde 7,8 voor dat vak geldig blijft. Ook stelt hij dat hij onvoldoende was ingelicht over het 

feit dat de door hem behaalde 4,0 voor Rijen en reeksen niet meer geldig was.  
 
2.4.1 Nu appellant in zijn beroepschrift erkent dat de door hem op 21 januari 2015 behaalde 4,0 
voor de onderwijseenheid Rijen en reeksen niet meer geldig was en er een omzetting van het 
curriculum heeft plaatsgevonden, treft zijn stelling dat hij onvoldoende was ingelicht over het feit 
dat de door hem behaalde 4,0 niet meer geldig was geen doel. Daarnaast is in artikel 3, achtste lid, 
van bijlage 4 van de OER vermeld dat bij de conversie naar het BA2010-curriculum alleen de met 

een voldoende cijfer afgeronde onderwijseenheden worden betrokken. Gelet hierop kon en 
behoorde het voor appellant dan ook duidelijk zijn dat zijn op 21 januari 2015 behaalde 4,0 voor 
de onderwijseenheid Rijen en reeksen niet meer geldig zou zijn na de conversie naar het BA2010-
curriculum. Voor zover appellant betoogt dat de door hem op 29 januari 2016 behaalde 7,8 voor 
het onderdeel Functies van meer variabelen van de onderwijseenheid Voortgezette analyse geldig 
blijft en hij uitsluitend het onderdeel Rijen en reeksen nog overnieuw hoeft te doen, geldt, zoals 

verweerder ter zitting ook heeft toegelicht, dat de onderwijseenheid Voortgezette analyse een 
integraal vak is waarvan, indien het vak niet behaald is, beide onderdelen, opnieuw gemaakt 

moeten worden. Dat beide onderdelen op zichzelf worden beoordeeld doet hier niet aan af. Dit laat 
onverlet dat daarna het hoogst behaalde cijfer voor elk onderdeel zal gelden, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 6.6, vierde lid, van de OER. 
 Het betoog faalt. 
 

2.5 Appellant stelt voorts in zijn nadere toelichting dat in administratief beroep het verweer 
door de examencommissie van de Lerarenopleiding Voortgezet Onderwijs Wiskunde te laat is 
ingediend. Het verweerschrift diende voor 6 april 2016 binnen te zijn, maar is pas op 12 april 2016 
verstuurd terwijl de zitting op 14 april 2016 plaatsvond, aldus appellant.  
 
2.5.1 Niet is gebleken dat appellant in zijn belangen is geschaad doordat de examencommissie 
het verweerschrift op 12 april 2016 heeft ingediend. Daartoe wordt in aanmerking genomen dat 

appellant niet eerder tegen deze gang van zaken is opgekomen dan in zijn op verzoek van het 
College gegeven nadere toelichting.  
  Het betoog faalt. 
 
2.6 Het beroep is ongegrond. 
 

2.7 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
  
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/123 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 21 november 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam 

Trefwoorden : fast track 
gemiddelde eindcijfer 
gerechtvaardigd vertrouwen 
ingeloot 
inschrijving 

nadeel 
numerus fixus 
redelijkheid en billijkheid 
risico 
toelatingseisen 
vergissing 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.1 Met verweerder is het College van oordeel dat het niet 
evident was dat de inschrijving van appellant voor de IBMS opleiding 
fast track een vergissing was en dat hij beoogde zich in te schrijven 

voor de reguliere variant van de opleiding IBMS. Uit de stukken 
blijkt dat appellant op 30 april 2015 een e-mailbericht heeft 
ontvangen van de studentenadministratie waarin hij wordt gewezen 
op de daarbij gevoegde informatie met betrekking tot het 
inschrijfproces. In die bijgevoegde informatie wordt appellant onder 
meer er op attent gemaakt de toelatingseisen voor de opleiding 
IBMS fast track te controleren met daarbij een link naar de website 

van de hogeschool. Op de website is vermeld dat studenten over 
een VWO-diploma of een HAVO-diploma met een gemiddelde 
eindcijfer 8,0 dienen te beschikken om te kunnen worden toegelaten 
tot de opleiding IBMS fast track. Appellant kon en behoorde dan ook 
tijdig te weten wat de toelatingseisen voor die opleiding waren. Tot 

en met 15 mei 2015 kon hij de door hem gekozen opleidingsvariant 
nog wijzigen. Het komt voor rekening en risico van appellant dat hij 

niet eerder dan eind augustus 2015 heeft ontdekt dat hij zich voor 
de verkeerde variant van de opleiding IBMS had aangemeld. Zoals 
ter zitting is besproken heeft appellant eerst in juli 2015 zijn HAVO-
diploma behaald, zodat verweerder niet eerder dan vanaf dat 
moment kon vaststellen dat appellant niet aan de toelatingseisen 
voldeed. Het college oordeelt dat appellant bij zijn inschrijving voor 

de fast-track variant al dan niet welbewust een risico heeft genomen 
dat voor zijn rekening komt. 
Ook het feit dat appellant door DUO was ingeloot voor de opleiding 
IBMS fast track betekent niet dat hij er gerechtvaardigd op kon en 
mocht vertrouwen dat zijn inschrijving daarmee was voltooid en dat 
hij die opleiding daadwerkelijk zou mogen volgen. De loting door 
DUO vindt plaats met alle studenten die zich hebben aangemeld 

voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt zonder dat 
door DUO wordt gecontroleerd of die studenten voldoen aan de 

toelatingseisen die gelden voor de opleiding waarvoor zij zich 
hebben aangemeld. Het is aan de student om ervoor te zorgen dat 
hij voldoet aan de toelatingsvereisten van een opleiding waarvoor hij 
zich heeft aangemeld. Verweerder heeft verder met juistheid geen 
aanleiding gezien appellant alsnog toe te laten tot de reguliere 

variant van de opleiding IBMS. Ook voor die opleiding had zich meer 
dan het maximaal aantal toelaatbare studenten aangemeld. Het 
alsnog toelaten van appellant voor die opleiding zou nadelig zijn ten 
opzichte van aspirant-studenten die zich wel tijdig daarvoor hadden 
aangemeld en niet waren ingeloot voor het studiejaar 2015-2016. 
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De verwijzing van appellant naar de uitspraak van de rechtbank 

Noord-Nederland biedt geen grond voor een ander oordeel. Anders 

dan in die uitspraak het geval was zou herstel van de door appellant 
gemaakte fout in dit geval wel nadeel voor anderen opleveren, 
namelijk voor de aspirant-studenten die ook op de wachtlijst 
stonden voor de reguliere variant van de opleiding IBMS. Van strijd 
met redelijkheid en billijkheid is dan ook geen sprake. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

  Bij beslissing van 28 augustus 2015 is het verzoek van appellant om inschrijving voor de 
opleiding IBMS fast track afgewezen. 

 
  Bij beslissing van 24 mei 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 6 juli 2016, 
beroep ingesteld. Appellant heeft zijn gronden van beroep aangevuld bij brief van 14 oktober 2016. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2016 waar appellant, 
vertegenwoordigd door mr. J.J. van Gijssel, advocaat te Amsterdam, en verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. M.S Tissingh, zijn verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
   
2.1 Appellant heeft zich op 21 april 2015 aangemeld voor de opleiding IBMS fast track. Dit is 
een driejarige HBO-opleiding. De opleiding IBMS kent ook een reguliere variant bestaande uit vier 
studiejaren. Voor beide opleidingen geldt een numerus fixus. Voor de opleiding IBMS fast track 

geldt als toelatingsvereiste een VWO-diploma of een HAVO diploma met een 8,0 als gemiddelde 
eindcijfer. Appellant heeft in juli 2015 zijn HAVO diploma behaald zonder een 8,0 als gemiddelde 
eindcijfer. Derhalve voldeed hij niet aan de toelatingsvereisten voor de opleiding IBMS fast track.  
  Verweerder heeft bij de beslissing van 24 mei 2016 de weigering appellant in te schrijven 
voor de opleiding IBMS fast track in stand gelaten, omdat hij niet voldeed aan de 
toelatingsvereisten voor die opleiding. Naar het oordeel van verweerder kon en behoorde appellant 
te weten dat hij gemiddeld een 8,0 diende te behalen als eindcijfer voor zijn HAVO-diploma om 

toegelaten te kunnen worden voor de opleiding IBMS fast track.  
 
2.2 Appellant betoogt dat verweerder de weigering hem in te schrijven voor de opleiding IBMS 
fast track ten onrechte heeft gehandhaafd. Hiertoe stelt hij in de eerste plaats dat verweerder heeft 
miskend dat het evident is dat hij zich per ongeluk voor de IMBS opleiding fast track heeft 
ingeschreven in plaats van de reguliere variant van die opleiding. Het moest voor de hogeschool 

duidelijk zijn dat hij niet voldeed aan de toelatingseisen voor de verkorte opleiding, omdat hij niet 
gemiddeld een 8,0 had behaald als eindcijfer voor zijn HAVO-diploma, aldus appelant. Tevens stelt 
hij dat het voor hem niet duidelijk was dat hij gemiddeld een 8,0 als eindcijfer voor zijn HAVO-
diploma diende te behalen om te kunnen worden toegelaten voor de opleiding IBMS fast track. 
Volgens appellant waren de toelatingsvereisten voor de twee verschillende varianten van de 
opleiding niet duidelijk vermeld op de website van de hogeschool. Ook voert appellant aan dat hij 
wel door de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) is ingeloot voor de opleiding en dat daarbij 

is verzuimd te controleren of zijn diploma voldeed aan de toelatingsvereisten. Doordat hij door 
DUO was ingeloot voor de opleiding IBMS fast track mocht hij er op vertrouwen dat hij die 
opleiding ook daadwerkelijk zou mogen volgen, aldus appellant. Voorts stelt hij dat verweerder 
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hem alsnog had kunnen toelaten tot de reguliere variant van de opleiding IBMS. In dit verband 

brengt hij naar voren dat er een plekje voor hem was bij de opleiding IBMS fast track, omdat hij 

was ingeloot door DUO. Volgens hem wordt in die variant vrijwel hetzelfde lesprogramma gevolgd 
als in de reguliere variant van de opleiding IBMS, zodat het geen probleem had hoeven zijn hem 
alsnog toe te laten tot de reguliere variant. Eventuele organisatorische of technische 
belemmeringen waren niet onoverkoombaar, aldus appellant. Het hem niet alsnog toelaten tot de 
reguliere variant van de opleiding IBMS is volgens appellant in strijd met de redelijkheid en 
billijkheid. Dat de redelijkheid en billijkheid hogescholen er soms toe dwingt studenten alsnog toe 

te laten tot een opleiding ondanks dat niet is voldaan aan alle vereisten uit de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, blijkt volgens appellant uit een uitspraak van de 
rechtbank Noord-Nederland van 31 augustus 2016 in zaak nr. LEE 16/3411 en LEE 16/3412 
(www.rechtspraak.nl; ECLI 2016: 4001).  
 
2.2.1 Met verweerder is het College van oordeel dat het niet evident was dat de inschrijving van 

appellant voor de IBMS opleiding fast track een vergissing was en dat hij beoogde zich in te 
schrijven voor de reguliere variant van de opleiding IBMS. Uit de stukken blijkt dat appellant op 30 
april 2015 een e-mailbericht heeft ontvangen van de studentenadministratie waarin hij wordt 
gewezen op de daarbij gevoegde informatie met betrekking tot het inschrijfproces. In die 
bijgevoegde informatie wordt appellant onder meer er op attent gemaakt de toelatingseisen voor 

de opleiding IBMS fast track te controleren met daarbij een link naar de website van de 
hogeschool. Op de website is vermeld dat studenten over een VWO-diploma of een HAVO-diploma 

met een gemiddelde eindcijfer 8,0 dienen te beschikken om te kunnen worden toegelaten tot de 
opleiding IBMS fast track. Appellant kon en behoorde dan ook tijdig te weten wat de 
toelatingseisen voor die opleiding waren. Tot en met 15 mei 2015 kon hij de door hem gekozen 
opleidingsvariant nog wijzigen. Het komt voor rekening en risico van appellant dat hij niet eerder 
dan eind augustus 2015 heeft ontdekt dat hij zich voor de verkeerde variant van de opleiding IBMS 
had aangemeld. Zoals ter zitting is besproken heeft appellant eerst in juli 2015 zijn HAVO-diploma 
behaald, zodat verweerder niet eerder dan vanaf dat moment kon vaststellen dat appellant niet 

aan de toelatingseisen voldeed. Het college oordeelt dat appellant bij zijn inschrijving voor de fast-
track variant al dan niet welbewust een risico heeft genomen dat voor zijn rekening komt. 
 Ook het feit dat appellant door DUO was ingeloot voor de opleiding IBMS fast track 
betekent niet dat hij er gerechtvaardigd op kon en mocht vertrouwen dat zijn inschrijving daarmee 
was voltooid en dat hij die opleiding daadwerkelijk zou mogen volgen. De loting door DUO vindt 
plaats met alle studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding waarvoor een numerus 

fixus geldt zonder dat door DUO wordt gecontroleerd of die studenten voldoen aan de 
toelatingseisen die gelden voor de opleiding waarvoor zij zich hebben aangemeld. Het is aan de 

student om ervoor te zorgen dat hij voldoet aan de toelatingsvereisten van een opleiding waarvoor 
hij zich heeft aangemeld. Verweerder heeft verder met juistheid geen aanleiding gezien appellant 
alsnog toe te laten tot de reguliere variant van de opleiding IBMS. Ook voor die opleiding had zich 
meer dan het maximaal aantal toelaatbare studenten aangemeld. Het alsnog toelaten van 
appellant voor die opleiding zou nadelig zijn ten opzichte van aspirant-studenten die zich wel tijdig 

daarvoor hadden aangemeld en niet waren ingeloot voor het studiejaar 2015-2016. De verwijzing 
van appellant naar de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland biedt geen grond voor een 
ander oordeel. Anders dan in die uitspraak het geval was zou herstel van de door appellant 
gemaakte fout in dit geval wel nadeel voor anderen opleveren, namelijk voor de aspirant-studenten 
die ook op de wachtlijst stonden voor de reguliere variant van de opleiding IBMS. Van strijd met 
redelijkheid en billijkheid is dan ook geen sprake. 
  Het betoog faalt. 

 
2.3 Het beroep is ongegrond. 
 
2.4 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

http://www.rechtspraak.nl/
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
  
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/126 en  

  CBHO 2016/126.1 

Rechter(s) : mr. Van der Spoel 

Datum uitspraak : 18 juli 2016 

Partijen : appellant en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : criteria 
decentrale selectie 
herbeoordeling 

motivering 
selectiecommissie 
selectieprocedure 
toelatingsrechten 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.57c, eerste lid 
WHW: artikel 7.57e, eerste lid 

WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:81  
Awb: artikel 8:86, eerste lid 

Uitspraak : Ongegrond/verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder, 

mede gelet op de bij verweerder en ter zitting van de voorzieningen-
rechter door [Naam 1] gegeven toelichting op de selectieprocedure 
en op de beoordeling van de motivatie van verzoeker, terecht de 
beslissing om verzoeker niet te selecteren, gehandhaafd. Het 
behoort tot de taak en de deskundigheid van de door verweerder 
ingestelde selectiecommissie om aan de hand van de vooraf bekend 
gemaakte criteria volgens de voorgeschreven procedure motivaties 

te beoordelen. Dat de selectiecommissie die criteria heeft toegepast 
en die procedure heeft gevolgd, is niet in geschil. Hetgeen verzoeker 
heeft aangevoerd, biedt geen grond voor het oordeel dat de 
gestelde vragen, de gehanteerde criteria of de gevolgde procedure 
zelf onjuist of onzorgvuldig zijn. Dat de vragen en criteria anders 

hadden kunnen luiden en dat er een verklaring voor de huidige 
uitkomst kan worden gegeven, is immers inherent aan elke 

selectieprocedure en maakt de thans gevolgde wijze van selecteren 
niet gebrekkig. Het is niet aan de voorzieningenrechter om de 
beoordeling van de selectiecommissie over te doen. Er bestaat 
voorts geen grond voor het oordeel dat het advies en het verslag 
van de hoorzitting van de geschillenadviescommissie onjuist zijn. 
Dat de standpunten van verzoeker daarin wellicht niet geheel 

precies zijn weergegeven, maakt die stukken niet onjuist. Gelet op 
de door [Naam 1] zowel bij verweerder als bij de voorzieningen-
rechter gegeven toelichting, bestaat evenmin grond voor het oordeel 
dat verweerder er ten onrechte vanuit is gegaan dat bij de 
herbeoordeling de motivatie van verzoeker met driemaal 'nee, niet 
toelaten' is beoordeeld. Geen rechtsregel verplichtte de 
herbeoordelaars om ieder een cijfer voor de motivatie van verzoeker 

te geven. Dit volgt ook niet uit de door verzoeker aangehaalde 
uitspraak. Verzoeker heeft verder niet gestaafd dat de motivaties 

van andere deelnemers niet individueel zijn geschreven. Dat dit het 
geval kan zijn, omdat het formulier thuis moet worden ingevuld, 
maakt nog niet dat een geschreven motivatie een ondeugdelijk en 
onbruikbaar selectiemiddel is. De selectiecommissie mag er daarbij 
in beginsel vanuit gaan dat de beoordeelde motivaties door de 

deelnemers zelf zijn geschreven. Gelet op het voorgaande is 
verweerder terecht van een eindscore van de motivatie van 
verzoeker van 17,5 bij de eerste beoordelingsronde uitgegaan. 
Hetgeen hij over de in zijn geval aan te houden drempelscore heeft 
aangevoerd, behoeft geen bespreking, omdat de motivatie met deze 
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eindscore ook bij een drempelscore van 17,5 herbeoordeeld had 

moeten worden. 

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 

 Bij e-mail van 15 april 2015 heeft de voorzitter van de selectiecommissie Geneeskunde van 
de Universiteit Utrecht namens de selectiecommissie verzoeker geïnformeerd over de uitslag van 
de decentrale selectie Geneeskunde Utrecht en hem te kennen gegeven dat hij niet is geselecteerd 
voor de bacheloropleiding Geneeskunde, studiejaar 2016-2017. 
  

 Bij beslissing van 11 juli 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
daartegen door verzoeker gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.  

 
 Tegen de bestreden beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld. Voorts heeft hij de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.   
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 juli 2016, waar 

verzoeker, bijgestaan door mr. J.M. Hoogsteen, advocaat te Ede, en verweerder, vertegenwoordigd 
door X.L. Westenburg LLB, werkzaam bij de universiteit, zijn verschenen. Voorts is [Naam 1], 
voorzitter van de selectiecommissie, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb), kan op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen, indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 
eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 
een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 

bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
2.2. In dit geval kan nader onderzoek naar het oordeel van de voorzieningenrechter 
redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen 
beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb onmiddellijk uitspraak te doen 
in de hoofdzaak. 
 

2.3. Ingevolge artikel 7.57e, eerste lid, van de WHW kan een instellingsbestuur, met 
inachtneming van de toelatingsrechten, bedoeld in artikel 7.57c, eerste lid, een door hem te 
bepalen percentage van de opleidingsplaatsen van een opleiding toewijzen aan door hemzelf 
geselecteerde gegadigden die naar zijn oordeel beschikken over bijzondere kwalificaties. 
 
2.4. De door verweerder ingestelde selectiecommissie heeft verzoeker niet geselecteerd voor de 

opleiding omdat het motivatiedeel van het in het kader van de selectieprocedure in te vullen cv- en 
motivatieformulier (hierna: de motivatie) als onvoldoende is beoordeeld. In de eerste 
beoordelingsronde, waarin de motivatie door twee beoordelaars met de score 16 onderscheidenlijk 
19 is beoordeeld en door middeling van die scores de eindscore 17,5 is toegekend, viel zijn 
eindscore in de onderste 10% van de eindscores van alle 350 beoordeelde motivaties. De motivatie 
van verzoeker is vervolgens, net als de motivaties van de andere deelnemers aan de 
selectieprocedure die hierop in de onderste 10% hebben gescoord, door een panel van drie andere 

beoordelaars herbeoordeeld. Bij de herbeoordeling wordt het oordeel 'ja, toelaten', 'twijfel' of 'nee, 
niet toelaten' gegeven. De herbeoordeling van de motivatie van verzoeker heeft bij alle drie 
herbeoordelaars geresulteerd in het oordeel 'nee, niet toelaten'. Net als de vier andere deelnemers 
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van wie de motivatie met driemaal 'nee, niet toelaten' is herbeoordeeld, is verzoeker daarom niet 

geselecteerd. 

 Verweerder heeft de beslissing om verzoeker niet te selecteren in de bestreden beslissing 
gehandhaafd. Voor de motivering van de bestreden beslissing heeft verweerder verwezen naar een 
advies van de Geschillenadviescommissie Studentbezwaren van 8 juli 2016. Volgens dat advies 
heeft de selectiecommissie voldoende inzichtelijk gemaakt waarom verzoeker niet is geselecteerd 
en bestaat geen grond voor het oordeel dat de gevolgde procedure onzorgvuldig is geweest of tot 
een onredelijke uitkomst heeft geleid. 

 
2.5. Verzoeker betoogt dat de bestreden beslissing onzorgvuldig tot stand is gekomen, omdat 
het verslag van de hoorzitting op een aantal punten onjuist is. Voorts is volgens verzoeker in het 
advies niet op alle punten van zijn bezwaarschrift ingegaan en is het bezwaarschrift soms niet juist 
weergegeven. Verweerder had moeten uitgaan van de hem aanvankelijk medegedeelde 
drempelscore 17,5, en niet de later medegedeelde 18, voor het moeten meedoen aan de 

herbeoordeling. Verweerder heeft voorts niet gemotiveerd waarom bij de eerste beoordeling de ene 
beoordelaar het onderdeel 'truthfulness' met drie en de andere beoordelaar dat onderdeel met vijf 
punten heeft beoordeeld. Volgens verzoeker is alles in zijn motivatie waar en hadden beide 
beoordelaars dus de maximale vijf punten moeten geven. Het is voorts niet eerlijk dat hem slechts 
twee onderscheidenlijk drie punten voor het onderdeel 'inzet' zijn gegeven. Aangezien hij eerst op 

7 januari 2016 had besloten Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht te gaan studeren en hij het 
cv- en motivatieformulier op 31 januari 2016 heeft ingevuld, kon van hem niet worden verwacht 

een zinnig antwoord te geven op de daarbij gestelde vraag wat hij sedert zijn besluit om 
geneeskunde te gaan studeren heeft ondernomen om zijn doel te bereiken. Voorts is de vraag 
"Waarom wil je in Utrecht studeren" onduidelijk. Hem kan dus niet worden verweten dat hij 
"Utrecht" heeft opgevat als de stad Utrecht in plaats van de Universiteit Utrecht, temeer nu hij vijf 
punten zou hebben behaald indien hij de informatie over de bijzonderheden van de Utrechtse 
opleiding Geneeskunde van de website van de universiteit had overgeschreven, aldus verzoeker. 
 Hij voert voorts aan dat verweerder geen stukken heeft overgelegd waarin het resultaat 

van de herbeoordeling is neergelegd. Volgens hem had ieder van de herbeoordelaars voorts een 
cijfer moeten geven. Uit de uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBHO van 20 juli 2015 
in zaak nrs. 2015/122 en 2015/122.1 blijkt het belang van een numerieke beoordeling. Een 
geschreven motivatie is voorts geen goed selectiemiddel, omdat veel motivaties van andere 
deelnemers niet individueel zijn geschreven, aldus verzoeker.  
 

2.6. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder, mede gelet op de bij 
verweerder en ter zitting van de voorzieningenrechter door [Naam 1] gegeven toelichting op de 

selectieprocedure en op de beoordeling van de motivatie van verzoeker, terecht de beslissing om 
verzoeker niet te selecteren, gehandhaafd. Het behoort tot de taak en de deskundigheid van de 
door verweerder ingestelde selectiecommissie om aan de hand van de vooraf bekend gemaakte 
criteria volgens de voorgeschreven procedure motivaties te beoordelen. Dat de selectiecommissie 
die criteria heeft toegepast en die procedure heeft gevolgd, is niet in geschil. Hetgeen verzoeker 

heeft aangevoerd, biedt geen grond voor het oordeel dat de gestelde vragen, de gehanteerde 
criteria of de gevolgde procedure zelf onjuist of onzorgvuldig zijn. Dat de vragen en criteria anders 
hadden kunnen luiden en dat er een verklaring voor de huidige uitkomst kan worden gegeven, is 
immers inherent aan elke selectieprocedure en maakt de thans gevolgde wijze van selecteren niet 
gebrekkig. Het is niet aan de voorzieningenrechter om de beoordeling van de selectiecommissie 
over te doen. Er bestaat voorts geen grond voor het oordeel dat het advies en het verslag van de 
hoorzitting van de geschillenadviescommissie onjuist zijn. Dat de standpunten van verzoeker 

daarin wellicht niet geheel precies zijn weergegeven, maakt die stukken niet onjuist. Gelet op de 
door [Naam 1] zowel bij verweerder als bij de voorzieningenrechter gegeven toelichting, bestaat 
evenmin grond voor het oordeel dat verweerder er ten onrechte vanuit is gegaan dat bij de 
herbeoordeling de motivatie van verzoeker met driemaal 'nee, niet toelaten' is beoordeeld. Geen 
rechtsregel verplichtte de herbeoordelaars om ieder een cijfer voor de motivatie van verzoeker te 
geven. Dit volgt ook niet uit de door verzoeker aangehaalde uitspraak. Verzoeker heeft verder niet 

gestaafd dat de motivaties van andere deelnemers niet individueel zijn geschreven. Dat dit het 
geval kan zijn, omdat het formulier thuis moet worden ingevuld, maakt nog niet dat een 
geschreven motivatie een ondeugdelijk en onbruikbaar selectiemiddel is. De selectiecommissie mag 
er daarbij in beginsel vanuit gaan dat de beoordeelde motivaties door de deelnemers zelf zijn 
geschreven. Gelet op het voorgaande is verweerder terecht van een eindscore van de motivatie 
van verzoeker van 17,5 bij de eerste beoordelingsronde uitgegaan. Hetgeen hij over de in zijn 
geval aan te houden drempelscore heeft aangevoerd, behoeft geen bespreking, omdat de motivatie 

met deze eindscore ook bij een drempelscore van 17,5 herbeoordeeld had moeten worden. 
 Het betoog faalt. 
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2.7. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop moet het verzoek om een voorlopige voorziening 

worden afgewezen.  

 
2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 De voorzieningenrechter van het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep ongegrond; 
 II. wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/127.5 

Rechter(s) : mrs. Borman, Scholten-Hinloopen en Streefkerk 

Datum uitspraak : 3 oktober 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : Aangehouden advies 
afwijzing 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
eerstejaarsprogramma 

herbeoordeling 
herkansing 
herzien 
jurisprudentie 
motivering 
norm 
ongeschiktheid 

persoonlijke omstandigheden 
positief studieadvies 
propedeuse 
studieadvies 
studieresultaten 
tweede studiejaar 
uitgesteld 

waarschuwing 
wetsgeschiedenis 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
Awb: artikel 7:26  
OER: artikel 12 
OER: artikel 13 

OER: artikel 17 
Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.3. Het College stelt in dit verband voorop dat de situatie waarin 
appellante verkeert, verschilt van de situatie waarover het College 

eerder heeft geoordeeld in onder andere de in overweging 2.3.1 
vermelde uitspraken. Laatstbedoelde situatie betrof studenten die na 

het eerste studiejaar een brief van de instelling hadden ontvangen 
waarin was vastgesteld dat zij de op artikel 7.8b, derde lid, 
gebaseerde en in de OER vastgelegde norm van het minimaal aantal 
te behalen credits wel hadden behaald en om die reden de studie 
konden voortzetten. Niettemin ontvingen deze studenten een 
bindend negatief studieadvies, omdat zij na het tweede studiejaar 
de propedeuse niet hadden behaald. Omdat de WHW zich verzet 

tegen een zodanige handelwijze, heeft het College hiertoe 
strekkende bepalingen uit de OER onverbindend verklaard. Bij dit 
oordeel heeft het College de aan het einde van het eerste studiejaar 
aan studenten verstuurde brief, waarin werd vastgesteld dat zij aan 
de norm hadden voldaan en om die reden de studie konden 
voortzetten, gekwalificeerd als positief studieadvies. 

2.3.4. Wat de vraag betreft of de WHW zich verzet tegen een 
handelwijze waarbij het instellingsbestuur na het eerste studiejaar 

vaststelt dat een student niet aan de op artikel 7.8b, derde lid, van 
de WHW gebaseerde en in de OER vastgelegde norm voldoet als 
gevolg van persoonlijke omstandigheden en dat het 
instellingsbestuur daaropvolgend in het tweede studiejaar in geval 
van het niet-voldoen aan de gestelde norm een bindend negatief 

studieadvies verstrekt, overweegt het College als volgt.  
Uit artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW volgt de verplichting voor 
het instellingsbestuur om aan iedere student aan het einde van 
diens eerste jaar van inschrijving een advies uit te brengen over de 
voortzetting van de studie. Op grond van het tweede lid kan het 
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instellingsbestuur het advies aan de student uitbrengen zolang deze 

het propedeutische examen nog niet heeft behaald. Deze in het 

tweede lid neergelegde bevoegdheid, laat de in het eerste lid van 
voormeld artikel neergelegde verplichting onverlet. Dit betekent dat 
de WHW zich niet verzet tegen het uitbrengen van twee adviezen 
over de voortzetting van de studie. In de geschiedenis van de 
totstandkoming van deze bepaling is vermeld dat “[d]e mogelijkheid 
wordt geboden ook na het einde van het eerste studiejaar nog een 

bindend studieadvies te geven, zolang een student het 
propedeutisch examen nog niet heeft behaald.” (kamerstukken II 
1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6). Niettemin kan op grond van artikel 
7.8b van de WHW, zoals het College eerder heeft overwogen in zijn 
uitspraak van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 
(www.cbho.nl) aan een student slechts eenmaal een advies worden 

verstrekt waaraan een bindende afwijzing is verbonden. Die 
bindende afwijzing kan worden verstrekt zolang de student de 
propedeutische fase nog niet heeft afgerond. 
Aan zo’n bindende afwijzing dient, zoals uit artikel 7.8b, derde lid, 
van de WHW volgt, een oordeel van het instellingsbestuur vooraf te 

gaan over de ongeschiktheid van de betreffende student voor de 
opleiding. 

2.3.5. In de situatie van appellante, die in februari 2014 met haar 
studie is begonnen, is aan de brief van 24 februari 2015 geen 
oordeel over haar ongeschiktheid voorafgegaan. Verweerder vond 
immers dat zich in de situatie van appellante studiebelemmerende 
persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan als gevolg 
waarvan haar ongeschiktheid op dat moment niet goed was te 
beoordelen. Haar is in dat verband een termijn gegund om alsnog 

aan de vereisten omtrent de opleiding te voldoen.  
De beoordeling over de ongeschiktheid heeft eerst plaatsgevonden 
bij de afgifte van het studieadvies na het tweede studiejaar. 
De WHW verzet zich er niet tegen dat in een geval als hier aan de 
orde na het eerste jaar van inschrijving een bindend negatief 
studieadvies wordt gegeven zolang de propedeutische fase niet is 

afgerond. Zoals uit het voorgaande volgt, dient het 
instellingsbestuur zich voorafgaande aan de bindende afwijzing een 

oordeel te vormen over de ongeschiktheid van de student voor de 
opleiding. In een situatie als de onderhavige, waarin aan het einde 
van het eerste jaar van inschrijving aan appellante is bericht dat als 
gevolg van persoonlijke omstandigheden een oordeel over de 
ongeschiktheid nog niet kan worden gegeven, kan het 

instellingsbestuur zich dit oordeel vormen voorafgaande aan een 
advies aan het einde van het tweede jaar. Dit is in overeenstemming 
met artikel 7.8b, derde lid, van de WHW dat het mogelijk maakt aan 
een advies als bedoeld in het tweede lid een afwijzing te verbinden. 
2.3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, anders dan 
appellante betoogt, de domeindirecteur in de gegeven situatie 
bevoegd was over te gaan tot de afgifte van een studieadvies 

waaraan een bindende afwijzing is verbonden. 
[…] 
2.4.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in 
artikel 7.8b van de WHW slechts een bindend negatief studieadvies 
geven, indien de student, met inachtneming van diens persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de 

opleiding, doordat de studieresultaten niet voldoen aan de vereisten 
die daaromtrent zijn vastgesteld.  
Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt 
dat in geval een beoordeling van de ongeschiktheid niet aan het 
einde van het eerste jaar van inschrijving wordt gemaakt, maar 
later, ook nadien behaalde studieresultaten kunnen meewegen, voor 
zover de propedeuse nog niet is behaald (Kamerstukken II 1996/97, 

25 370, nr. 3, p. 5-6).  
2.4.2. Niet in geschil is dat appellante aan het einde van het 
tweede jaar van inschrijving de propedeutische fase niet volledig 
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had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden op 

ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval 

aannemen van ongeschiktheid is tevens een op de persoon 
toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk, 
waarbij in een situatie als de onderhavige onder meer van belang is 
of appellante ten gevolge van de persoonlijke omstandigheden in 
het eerste jaar van inschrijving (her)kansen voor het afleggen van 
tentamens niet heeft kunnen benutten.  

Tussen partijen is niet in geschil dat appellante in het eerste 
studiejaar, terwijl zij te kampen heeft gehad met bijzondere 
omstandigheden, 46 van het vereiste minimumaantal van 50 
studiepunten heeft behaald. In het tweede studiejaar heeft 
appellante alsnog 12 studiepunten van het eerste studiejaar 
behaald, zodat zij slechts één vak verwijderd is van het afronden 

van de propedeutische fase. Voor dit vak heeft appellante bij 
verweerder aangedrongen op een herkansing. Daarnaast heeft 
appellante nog eens 37 studiepunten van het tweede studiejaar 
weten te behalen.  
Ter motivering van de bestreden beslissing heeft verweerder slechts 

overwogen dat de beoordeling van het verslag “Pedagogische 
interactie”, het ontbrekende vak van de propedeutische fase, op 

juiste gronden tot stand is gekomen. Wat de afgifte van het bindend 
negatief studieadvies betreft, heeft verweerder, in navolging van de 
domeindirecteur, slechts overwogen dat het terecht is afgegeven nu 
appellante de norm niet heeft behaald. Dat standpunt heeft 
verweerder ter zitting van het College herhaald. Met deze motivering 
heeft de domeindirecteur, noch verweerder blijk gegeven van de 
vereiste op de persoon toegesneden beoordeling omtrent de 

ongeschiktheid voor de opleiding. De beslissing van verweerder van 
18 april 2016 dient dan ook wegens strijd met artikel 7:26, eerste 
lid, van de Awb, te worden vernietigd. Verweerder dient opnieuw te 
beslissen op het beroepschrift van 14 maart 2016. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het College van Beroep voor de Examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 22 februari 2016 heeft de directeur van het Domein Gezondheid, Welzijn 
en Sport (hierna: de domeindirecteur) appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor 
de opleiding pedagogiek. 
 
 Bij beslissing van 18 april 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 

beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 29 juli 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. S. Jurkovich, advocaat te Amsterdam en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. S.E. van Oosterhout en mr. C.W. Elbers, beiden werkzaam bij Hogeschool Inholland, zijn 
verschenen. 
 
 Het College heeft de zaak vervolgens van een enkelvoudige naar een meervoudige kamer 
verwezen.  
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 Partijen hebben toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb), om in het geding uitspraak te doen zonder nadere zitting. Vervolgens 

heeft het College bepaald dat een nader onderzoek ter zitting achterwege blijft. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 

hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 
of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 

omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 

kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd. 
 Ingevolge het vierde lid, geeft het instellingsbestuur, voordat het tot afwijzing overgaat, de 
desbetreffende student een waarschuwing onder bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de 
studieresultaten ten genoegen van dat bestuur moeten zijn verbeterd.  
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 

nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 
van de studie binnen of buiten de opleiding. 

 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 

bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 Ingevolge het vijfde lid verstrekt de domeindirecteur alsnog een bindend negatief 
studieadvies, indien de student niet aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase volledig met goed gevolg heeft afgerond en geen persoonlijke omstandigheden 

als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 De hiervoor aangehaalde bepalingen zijn verkort weergegeven. 
 
2.2. De domeindirecteur achtte voor zijn beslissing om appellante een bindend negatief 
studieadvies te verstrekken redengevend dat zij niet binnen de aan haar gegunde termijn het 
eerstejaarsprogramma volledig heeft afgerond. De door appellante opgeworpen persoonlijke 
omstandigheden behoren volgens de domeindirecteur niet meegewogen te worden of vormen niet 

de (hoofd)oorzaak voor het niet-voldoen aan de norm.  
 Verweerder heeft bij zijn beslissing van 18 april 2016 de beslissing van de domeindirecteur 
in stand gelaten. Voor zover appellante heeft betwist niet aan de norm te hebben voldaan, heeft 
verweerder overwogen dat de vierde beoordeling van het verslag ‘Pedagogische interactie’, anders 
dan appellante betoogt, op juiste gronden tot stand is gekomen. Verweerder heeft geen aanleiding 
gezien om het verzoek van appellante om een herbeoordeling te honoreren, noch om de beslissing 

tot afgifte van het bindend negatief studieadvies te herzien.  
 
2.3. Appellante kan zich niet verenigen met de beslissing van verweerder. Zij betoogt dat 
verweerder ten onrechte niet heeft onderkend dat uit jurisprudentie van het College volgt dat door 
een instelling voor hoger onderwijs slechts één keer een studieadvies mag worden verstrekt. Onder 
zo’n advies wordt volgens appellante ook verstaan een zogenaamd ‘uitgesteld’ of ‘aangehouden’ 
advies, zoals zij bij brief van 24 februari 2015 aan het einde van haar eerste jaar van inschrijving 

heeft ontvangen. De artikelen 12 en 13 van de OER bevatten onverbindende bepalingen, omdat 
daarin de mogelijkheid is vervat om in het eerste jaar een waarschuwing te geven. Die 
waarschuwing houdt feitelijk een advies in dat de studie kan worden voortgezet, aldus appellante.  
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2.3.1. Het College stelt vast dat appellante de bevoegdheid van de domeindirecteur om haar 

onder de gegeven omstandigheden een bindend negatief studieadvies te verstrekken, betwist. Het 
College heeft namelijk, bijvoorbeeld in zijn uitspraken van 25 augustus 2014 in zaak nr. CBHO 
2014/022 en 16 november 2015 in zaak nr. CBHO 2015/003 (www.cbho.nl), bepalingen die ertoe 
strekken dat het instellingsbestuur aan een tweede advies een bindende afwijzing kan verbinden, 
onverbindend geacht wegens strijd met artikel 7.8b van de WHW. In dat verband heeft het College 
overwogen dat uit de wetsgeschiedenis niet volgt dat de wetgever heeft beoogd om na een 

uitgebracht positief studieadvies na het eerste jaar, de instelling de bevoegdheid te geven alsnog 
een bindend negatief studieadvies te geven zolang de propedeuse niet met goed gevolg is 
afgerond. Appellante voert aan dat nu haar bij brief van 24 februari 2015 reeds een studieadvies is 
verstrekt, de domeindirecteur niet meer de bevoegdheid toekwam haar aan het einde van het 
tweede studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies te verstrekken. Verweerder heeft in dit 
verband het standpunt ingenomen dat geen positief studieadvies is verstrekt. Appellante is in 

voormelde brief van 24 februari 2015 gewezen op het feit dat zij nog niet aan de daartoe gestelde 
norm heeft voldaan en dat haar vanwege relevante persoonlijke omstandigheden nog geen bindend 
negatief advies is verstrekt. 
 
2.3.2. Bij bedoelde brief is appellante te kennen gegeven dat zij in het eerste jaar van inschrijving 

voor de propedeutische fase niet het vereiste minimumaantal van de in totaal 60 te behalen credits 
heeft behaald, maar dat is gebleken dat zich persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan. In 

die brief is voorts vermeld dat appellante tijdens of aan het einde van het tweede jaar van 
inschrijving het eerstejaarsprogramma dient te hebben afgerond, en dat, indien zij daarin niet 
slaagt en behoudens persoonlijke omstandigheden, haar alsnog een bindend negatief studieadvies 
zal worden verstrekt. 
 
2.3.3. Het College stelt in dit verband voorop dat de situatie waarin appellante verkeert, verschilt 
van de situatie waarover het College eerder heeft geoordeeld in onder andere de in overweging 

2.3.1 vermelde uitspraken. Laatstbedoelde situatie betrof studenten die na het eerste studiejaar 
een brief van de instelling hadden ontvangen waarin was vastgesteld dat zij de op artikel 7.8b, 
derde lid, gebaseerde en in de OER vastgelegde norm van het minimaal aantal te behalen credits 
wel hadden behaald en om die reden de studie konden voortzetten. Niettemin ontvingen deze 
studenten een bindend negatief studieadvies, omdat zij na het tweede studiejaar de propedeuse 
niet hadden behaald. Omdat de WHW zich verzet tegen een zodanige handelwijze, heeft het 

College hiertoe strekkende bepalingen uit de OER onverbindend verklaard. Bij dit oordeel heeft het 
College de aan het einde van het eerste studiejaar aan studenten verstuurde brief, waarin werd 

vastgesteld dat zij aan de norm hadden voldaan en om die reden de studie konden voortzetten, 
gekwalificeerd als positief studieadvies. 
 
2.3.4. Wat de vraag betreft of de WHW zich verzet tegen een handelwijze waarbij het 
instellingsbestuur na het eerste studiejaar vaststelt dat een student niet aan de op artikel 7.8b, 

derde lid, van de WHW gebaseerde en in de OER vastgelegde norm voldoet als gevolg van 
persoonlijke omstandigheden en dat het instellingsbestuur daaropvolgend in het tweede studiejaar 
in geval van het niet-voldoen aan de gestelde norm een bindend negatief studieadvies verstrekt, 
overweegt het College als volgt.  
 Uit artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW volgt de verplichting voor het instellingsbestuur om 
aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving een advies uit te brengen 
over de voortzetting van de studie. Op grond van het tweede lid kan het instellingsbestuur het 

advies aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutische examen nog niet heeft behaald. 
Deze in het tweede lid neergelegde bevoegdheid, laat de in het eerste lid van voormeld artikel 
neergelegde verplichting onverlet. Dit betekent dat de WHW zich niet verzet tegen het uitbrengen 
van twee adviezen over de voortzetting van de studie. In de geschiedenis van de totstandkoming 
van deze bepaling is vermeld dat “[d]e mogelijkheid wordt geboden ook na het einde van het 
eerste studiejaar nog een bindend studieadvies te geven, zolang een student het propedeutisch 

examen nog niet heeft behaald.” (kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6). Niettemin kan 
op grond van artikel 7.8b van de WHW, zoals het College eerder heeft overwogen in zijn uitspraak 
van 25 augustus 2014 in zaak nr. 2014/022 (www.cbho.nl) aan een student slechts eenmaal een 
advies worden verstrekt waaraan een bindende afwijzing is verbonden. Die bindende afwijzing kan 
worden verstrekt zolang de student de propedeutische fase nog niet heeft afgerond. 
 Aan zo’n bindende afwijzing dient, zoals uit artikel 7.8b, derde lid, van de WHW volgt, een 
oordeel van het instellingsbestuur vooraf te gaan over de ongeschiktheid van de betreffende 

student voor de opleiding. 
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2.3.5. In de situatie van appellante, die in februari 2014 met haar studie is begonnen, is aan de 

brief van 24 februari 2015 geen oordeel over haar ongeschiktheid voorafgegaan. Verweerder vond 

immers dat zich in de situatie van appellante studiebelemmerende persoonlijke omstandigheden 
hebben voorgedaan als gevolg waarvan haar ongeschiktheid op dat moment niet goed was te 
beoordelen. Haar is in dat verband een termijn gegund om alsnog aan de vereisten omtrent de 
opleiding te voldoen.  
 De beoordeling over de ongeschiktheid heeft eerst plaatsgevonden bij de afgifte van het 
studieadvies na het tweede studiejaar. 

 De WHW verzet zich er niet tegen dat in een geval als hier aan de orde na het eerste jaar 
van inschrijving een bindend negatief studieadvies wordt gegeven zolang de propedeutische fase 
niet is afgerond. Zoals uit het voorgaande volgt, dient het instellingsbestuur zich voorafgaande aan 
de bindende afwijzing een oordeel te vormen over de ongeschiktheid van de student voor de 
opleiding. In een situatie als de onderhavige, waarin aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving aan appellante is bericht dat als gevolg van persoonlijke omstandigheden een oordeel 

over de ongeschiktheid nog niet kan worden gegeven, kan het instellingsbestuur zich dit oordeel 
vormen voorafgaande aan een advies aan het einde van het tweede jaar. Dit is in 
overeenstemming met artikel 7.8b, derde lid, van de WHW dat het mogelijk maakt aan een advies 
als bedoeld in het tweede lid een afwijzing te verbinden. 
 

2.3.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat, anders dan appellante betoogt, de 
domeindirecteur in de gegeven situatie bevoegd was over te gaan tot de afgifte van een 

studieadvies waaraan een bindende afwijzing is verbonden. 
 
2.4. Appellante heeft zich ter zitting van het College gemotiveerd op het standpunt gesteld dat 
verweerder heeft miskend dat de domeindirecteur, mede gezien het aantal studiepunten dat zij 
alsnog heeft behaald, ten onrechte heeft geoordeeld dat zij ongeschikt is. Verweerder heeft daarop 
ter zitting een reactie gegeven.  
 

2.4.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in artikel 7.8b van de WHW slechts 
een bindend negatief studieadvies geven, indien de student, met inachtneming van diens 
persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat de 
studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daaromtrent zijn vastgesteld.  
 Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling volgt dat in geval een 
beoordeling van de ongeschiktheid niet aan het einde van het eerste jaar van inschrijving wordt 

gemaakt, maar later, ook nadien behaalde studieresultaten kunnen meewegen, voor zover de 
propedeuse nog niet is behaald (Kamerstukken II 1996/97, 25 370, nr. 3, p. 5-6).  

 
2.4.2. Niet in geschil is dat appellante aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase niet volledig had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden 
op ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval aannemen van ongeschiktheid 
is tevens een op de persoon toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk, 

waarbij in een situatie als de onderhavige onder meer van belang is of appellante ten gevolge van 
de persoonlijke omstandigheden in het eerste jaar van inschrijving (her)kansen voor het afleggen 
van tentamens niet heeft kunnen benutten.  
 Tussen partijen is niet in geschil dat appellante in het eerste studiejaar, terwijl zij te 
kampen heeft gehad met bijzondere omstandigheden, 46 van het vereiste minimumaantal van 50 
studiepunten heeft behaald. In het tweede studiejaar heeft appellante alsnog 12 studiepunten van 
het eerste studiejaar behaald, zodat zij slechts één vak verwijderd is van het afronden van de 

propedeutische fase. Voor dit vak heeft appellante bij verweerder aangedrongen op een 
herkansing. Daarnaast heeft appellante nog eens 37 studiepunten van het tweede studiejaar weten 
te behalen.  
 Ter motivering van de bestreden beslissing heeft verweerder slechts overwogen dat de 
beoordeling van het verslag “Pedagogische interactie”, het ontbrekende vak van de propedeutische 
fase, op juiste gronden tot stand is gekomen. Wat de afgifte van het bindend negatief studieadvies 

betreft, heeft verweerder, in navolging van de domeindirecteur, slechts overwogen dat het terecht 
is afgegeven nu appellante de norm niet heeft behaald. Dat standpunt heeft verweerder ter zitting 
van het College herhaald. Met deze motivering heeft de domeindirecteur, noch verweerder blijk 
gegeven van de vereiste op de persoon toegesneden beoordeling omtrent de ongeschiktheid voor 
de opleiding. De beslissing van verweerder van 18 april 2016 dient dan ook wegens strijd met 
artikel 7:26, eerste lid, van de Awb, te worden vernietigd. Verweerder dient opnieuw te beslissen 
op het beroepschrift van 14 maart 2016. 

 
2.5. Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
  
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van  

  Hogeschool Inholland van 18 april 2016; 
 III. veroordeelt het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 
  tot vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderd tweeënnegentig euro) geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand;  

 IV. gelast dat het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland 
  aan appellante het door haar betaalde griffierecht voor de behandeling van het 
  beroep ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/129 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 14 september 2016 

Partijen : appellant en CBE Universiteit van Amsterdam 

Trefwoorden : beëindigen 
deadlines 
e-mail 
gemotiveerd 
onafhankelijk 

onderzoeksstage 
partijdig 
supervisor 
zakelijke relatie 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de 
examencommissie in het geval van appellant partijdig heeft 
gehandeld. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door 
hem gestelde contacten tussen de voorzitter en de bij de stage 
betrokken personen, van dien aard zijn dat deze een dergelijke 

conclusie rechtvaardigen. 
Dat de ‘timeline’, zoals appellant verder heeft aangevoerd, 
onjuistheden bevat, neemt, wat van dat betoog ook zij, niet weg dat 
appellant ter zitting heeft erkend dat hij in oktober 2015 gedurende 
in ieder geval twee weken geen contact heeft gezocht met zijn 
supervisor en evenmin zijn e-mail heeft bekeken, waardoor hij 
meerdere e-mailberichten van zijn supervisor eerst op 28 oktober 

2015 heeft gelezen. Het College is reeds op grond hiervan van 
oordeel dat verweerder terecht tot de conclusie is gekomen dat 
appellant onvoldoende contact heeft onderhouden met zijn 
supervisor. Anders dan appellant heeft aangevoerd was de 
supervisor niet gehouden naar andere manieren te zoeken om 

contact te krijgen met appellant. Het College is van oordeel dat de 
verantwoordelijkheid voor het contact primair bij appellant ligt. Hij 

had derhalve zelf tijdig contact moeten opnemen met de supervisor, 
en in ieder geval zijn e-mail moeten lezen, te meer nu uit het 
dossier blijkt dat appellant en de supervisor vaker via e-mail contact 
hebben onderhouden, zodat hij erop bedacht moest zijn dat de 
supervisor op die wijze contact met hem zou zoeken. 
Dat verweerder niet uitdrukkelijk op alle afzonderlijke argumenten 

van appellant is ingegaan, brengt niet met zich dat verweerder zijn 
beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. Verweerder heeft zich 
beperkt tot weerlegging van de argumenten die volgens hem 
noodzakelijk zijn geweest om zijn conclusie, dat de beslissing van 
3 maart 2016 de toets in rechte kan doorstaan, te kunnen dragen. 
Die weerlegging is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, 
afdoende. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 

het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam, 
verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 3 maart 2016 heeft de examencommissie van de Research Master Brain 

and Cognitive Science de onderzoeksstage van appellant voortijdig beëindigd.  

 
 Bij beslissing van 7 juli 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 augustus 2016, waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. N. van den Brink, secretaris zijn verschenen. Tevens was 

aanwezig Prof. dr. M.W. van der Molen, voorzitter van de examencommissie. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1.  Aan zijn beslissing van 7 juli 2016, waarbij de beëindiging van de stage bij beslissing van 3 

maart 2016 in stand is gelaten, heeft verweerder ten grondslag gelegd dat uit de ‘timeline’ die als 
bijlage is gevoegd bij de beslissing van 3 maart 2016, blijkt dat appellant onvoldoende contact 

heeft onderhouden met de supervisor van zijn stage en dat hij afspraken en deadlines niet heeft 
nageleefd. Volgens verweerder zijn de onderdelen ‘process' en 'attitude’ van de stage daarom op 
juiste gronden niet beoordeeld. Bij zijn oordeel heeft verweerder meegewogen dat appellant de 
mogelijkheid is geboden een korte aanvullende stage te doen om op deze onderdelen alsnog 
voldoende te presteren, en het stageverslag van de afgebroken stage voor het overige wel is 
beoordeeld. Dat tussen de voorzitter van de examencommissie en de supervisor een zakelijke 
relatie bestaat heeft verweerder verder onvoldoende geacht voor het oordeel dat de 

examencommissie als partijdig moet worden aangemerkt.  
 
2.2.  Volgens appellant heeft verweerder ten onrechte geen inhoudelijke reactie gegeven op alle 
door hem aangevoerde beroepsgronden en is verweerder mede daarom van onjuiste feiten 
uitgegaan. Verder heeft verweerder niet onderkend dat de examencommissie, gelet op de 
contacten tussen de voorzitter daarvan en personen die verantwoordelijkheid droegen voor de 

stage, niet als onafhankelijk kan worden aangemerkt.     
 

2.3. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de examencommissie in het geval van 
appellant partijdig heeft gehandeld. Appellant heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door hem 
gestelde contacten tussen de voorzitter en de bij de stage betrokken personen, van dien aard zijn 
dat deze een dergelijke conclusie rechtvaardigen. 
Dat de ‘timeline’, zoals appellant verder heeft aangevoerd, onjuistheden bevat, neemt, wat van dat 

betoog ook zij, niet weg dat appellant ter zitting heeft erkend dat hij in oktober 2015 gedurende in 
ieder geval twee weken geen contact heeft gezocht met zijn supervisor en evenmin zijn e-mail 
heeft bekeken, waardoor hij meerdere e-mailberichten van zijn supervisor eerst op 28 oktober 
2015 heeft gelezen. Het College is reeds op grond hiervan van oordeel dat verweerder terecht tot 
de conclusie is gekomen dat appellant onvoldoende contact heeft onderhouden met zijn supervisor. 
Anders dan appellant heeft aangevoerd was de supervisor niet gehouden naar andere manieren te 
zoeken om contact te krijgen met appellant. Het College is van oordeel dat de verantwoordelijkheid 

voor het contact primair bij appellant ligt. Hij had derhalve zelf tijdig contact moeten opnemen met 
de supervisor, en in ieder geval zijn e-mail moeten lezen, te meer nu uit het dossier blijkt dat 
appellant en de supervisor vaker via e-mail contact hebben onderhouden, zodat hij erop bedacht 
moest zijn dat de supervisor op die wijze contact met hem zou zoeken. 
Dat verweerder niet uitdrukkelijk op alle afzonderlijke argumenten van appellant is ingegaan, 
brengt niet met zich dat verweerder zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. Verweerder 

heeft zich beperkt tot weerlegging van de argumenten die volgens hem noodzakelijk zijn geweest 
om zijn conclusie, dat de beslissing van 3 maart 2016 de toets in rechte kan doorstaan, te kunnen 
dragen. Die weerlegging is, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, afdoende. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  

 
3.  Beslissing 
 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  618 

 Het College 

 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/130 

Rechter(s) : mrs. Lubberdink, Van der Spoel en Streefkerk 

Datum uitspraak : 14 november 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Arnhem en Nijmegen  

Trefwoorden : aanwezigheidsplicht 
bindend negatief studieadvies 
niet-ontvankelijkverklaring 
rechtsmiddelenvoorlichting 
termijnoverschrijding 

tijdig 
verschoonbaar 
verzuim 
vrijstelling 

Artikelen : WHW: artikel 7:59a, vierde lid 
Awb: artikel 6:8, eerste lid 
Awb: artikel 6:9, eerste lid 

Awb: artikel 6:11 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Onderaan de beslissing van 19 januari 2016 staat “indien u zich 
niet kunt verenigen met bovenstaand besluit, kunt u binnen 6 
weken na dagtekening van deze brief beroep instellen bij het College 
van Beroep voor de Examens HAN (...)”.  In het door appellante op 

18 februari 2016 ontvangen verslag van de ombudsman staat 
“omdat de examencommissie niet haar standpunt wil wijzigen 
adviseer ik betrokken studente een beroep in te stellen bij het 
College van Beroep voor de Examens HAN (...)”.  
De beslissing van 19 januari 2016 bevat een juiste 
rechtsmiddelenvoorlichting. Voorts geeft het verslag van de 

ombudsman anders dan appellante stelt geen aanleiding voor 
misverstand. Daarin staat niet dat de termijn voor het instellen van 
een beroep aanvangt bij de ontvangst van dat verslag. Zowel de 
beslissing van 19 januari 2016 als het verslag van de ombudsman 
vermelden het CBE als orgaan waarbij beroep kan worden ingesteld. 

Ter zitting van het College heeft appellante toegelicht dat de 
mondelinge uitlatingen van de ombudsman waarop zij zich beroept, 

zijn gedaan vóór 18 februari 2016. Na het ontvangen van het 
verslag op 18 februari 2016, ruim voordat de termijn afliep, had zij 
redelijkerwijs moeten begrijpen dat zowel de termijn genoemd in de 
beslissing van 19 januari 2016 als de termijn genoemd in het 
verslag van de ombudsman ziet op het instellen van beroep tegen 
de beslissing van de examencommissie van 19 januari 2016 bij het 
CBE en dat die termijn aanving op 27 januari 2016 en 8 maart 2016 

de laatste dag was.  
Het CBE heeft derhalve terecht overwogen dat er geen grond is voor 
het oordeel dat appellante redelijkerwijs niet in verzuim is geweest. 
Het CBE heeft het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard. Gelet 
daarop, kan het College niet toekomen aan de beoordeling van de 
inhoud van de zaak. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 

het College van Beroep voor de Examens van, verweerder. 
 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (hierna: het 
CBE), 
verweerder. 
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1. Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 19 januari 2016 heeft de examencommissie van het Instituut 
Bedrijfskunde en Rechten het verzoek van appellante om vrijstelling van de aanwezigheidsplicht 
afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 11 mei 2016 heeft het CBE het door appellante daartegen ingestelde 

administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld. 
 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 

 Het College heeft het beroep ter zitting behandeld op 12 oktober 2016, waar appellante, en 
het CBE, vertegenwoordigd door mr. L.H.J. Baars, secretaris van het CBE, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ter zitting van het College is namens het CBE een beslissing van 19 juli 2016 overgelegd 
waarbij aan appellante een bindend negatief studieadvies is gegeven. Appellante heeft gesteld dat 

zij niet van die beslissing op de hoogte was. Gelet daarop en op de omstandigheid dat het CBE dat 
nadere stuk eerst ter zitting heeft overgelegd, laat het College dit buiten beschouwing. 
 
2.2 Ingevolge artikel 7:59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of bezwaar als bedoeld 
in paragraaf 2 zes weken. 
 

Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vangt de termijn aan met 
ingang van de dag na die, waarop de beslissing op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.  
Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar-of beroepschrift tijdig ingediend, indien het voor 
het einde van de termijn is ontvangen.  
Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar-of 
beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien redelijkerwijs niet 

kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. 
 

2.3. De beslissing van 19 januari 2016 is op 26 januari 2016 aan appellante verzonden. Aan het 
slot van die beslissing is vermeld dat binnen zes weken na dagtekening van de brief beroep kan 
worden ingesteld bij het CBE. De termijn voor het indienen van een beroepschrift ving derhalve 
aan op 27 januari 2016 en de laatste dag van de termijn was 8 maart 2016. Appellante heeft op 
11 maart 2016 en derhalve na afloop van de termijn beroep ingesteld. 

 
2.4. Appellante betoogt dat het CBE de termijnoverschrijding ten onrechte niet verschoonbaar 
heeft geacht. Daartoe voert zij aan dat zij na het ontvangen van de beslissing van 19 januari 2016 
contact heeft gezocht met de ombudsman van de hogeschool. Appellante stelt dat de ombudsman 
tegen haar heeft gezegd dat hij boven de examencommissie staat en dat als zij het niet met hem 
eens is zij binnen zes weken bezwaar kan maken. Zij ging er daarom van uit dat de termijn om 
beroep in te stellen aanving bij het ontvangen van het verslag van de ombudsman op 18 februari 

2016, aldus appellante. 
2.5. Onderaan de beslissing van 19 januari 2016 staat “indien u zich niet kunt verenigen met 
bovenstaand besluit, kunt u binnen 6 weken na dagtekening van deze brief beroep instellen bij het 
College van Beroep voor de Examens HAN (...)”.  In het door appellante op 18 februari 2016 
ontvangen verslag van de ombudsman staat “omdat de examencommissie niet haar standpunt wil 
wijzigen adviseer ik betrokken studente een beroep in te stellen bij het College van Beroep voor de 

Examens HAN (...)”.  
 De beslissing van 19 januari 2016 bevat een juiste rechtsmiddelenvoorlichting. Voorts geeft 
het verslag van de ombudsman anders dan appellante stelt geen aanleiding voor misverstand. 
Daarin staat niet dat de termijn voor het instellen van een beroep aanvangt bij de ontvangst van 
dat verslag. Zowel de beslissing van 19 januari 2016 als het verslag van de ombudsman vermelden 
het CBE als orgaan waarbij beroep kan worden ingesteld. Ter zitting van het College heeft 
appellante toegelicht dat de mondelinge uitlatingen van de ombudsman waarop zij zich beroept, 

zijn gedaan vóór 18 februari 2016. Na het ontvangen van het verslag op 18 februari 2016, ruim 
voordat de termijn afliep, had zij redelijkerwijs moeten begrijpen dat zowel de termijn genoemd in 
de beslissing van 19 januari 2016 als de termijn genoemd in het verslag van de ombudsman ziet 
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op het instellen van beroep tegen de beslissing van de examencommissie van 19 januari 2016 bij 

het CBE en dat die termijn aanving op 27 januari 2016 en 8 maart 2016 de laatste dag was.  

 Het CBE heeft derhalve terecht overwogen dat er geen grond is voor het oordeel dat 
appellante redelijkerwijs niet in verzuim is geweest. Het CBE heeft het beroep terecht niet-
ontvankelijk verklaard. Gelet daarop, kan het College niet toekomen aan de beoordeling van de 
inhoud van de zaak. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. 

 
2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/131 

Rechter(s) : mrs. Scholten – Hinloopen, Van der Spoel en Hoogvliet. 

Datum uitspraak : 21 december 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Utrecht  

Trefwoorden : advies studentendecaan  
afstudeertraject 
beoordelingsnormen 
beroepschrift 
bezwaarmogelijkheid 

bezwaarschrift 
chronische ziekte 
extra herkansing 
functiebeperking 
herkansing 
kennen en kunnen 
Loket Rechtsbescherming 

onderzoeksopdracht 
passend en noodzakelijk 
praktijkopdracht 
reguliere procedure 
studentendecaan 
verlenging 
voorziening 

zorgvuldigheidsbeginsel 
Artikelen : WHW: artikel 7.13, eerste lid 

Awb: artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b 
Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 bacheloropleidingen: 
artikel 34 
Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 bacheloropleidingen: 

artikel 39  
Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 bacheloropleidingen: 
artikel 45 

Uitspraak : Gegrond /rechtsgevolgen in stand gelaten 

Hoofdoverwegingen : 2.4.2. De OER staat toe dat studenten voorafgaand aan de 
beroepsprocedure bij het college van beroep voor de examens een 

bezwaarprocedure bij de examencommissie volgen. Daarvoor biedt 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW) geen grond. Gelet op de voorgeschreven poging 
tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke bezwaarprocedure 
ook geen toegevoegde waarde, terwijl de extra procedure voor 
studenten vertragend werkt en mogelijk problemen met termijnen 
oplevert. De omstandigheid dat de bezwaarfase optioneel is 

verdraagt zich evenmin met het systeem van de WHW. 
Verweerder heeft niet onderkend dat voormelde in de OER voorziene 
bezwaarmogelijkheid in strijd is met de WHW en heeft derhalve ten 
onrechte nagelaten de door de examencommissie genomen 
beslissing op bezwaar van 11 mei 2016, beslissend op het door 
appellante daartegen ingestelde administratief beroep, om die reden 

te vernietigen. In aansluiting daarop had verweerder het 
administratief beroep moeten beschouwen als te zijn gericht tegen 

de beslissing van de examencommissie van 11 april 2016.  
[…] 
2.6.1. Verweerder heeft ter zitting van het College toegelicht dat 
artikel 34, zevende lid, van de OER ziet op reguliere tentamens en 
niet op het afstudeertraject. Voor het afleggen van een bepaald vak 

kan met toepassing van deze bepaling een extra tentamenkans 
worden geboden. Appellante beoogt met haar verzoek evenwel niet 
opnieuw een afstudeertraject met een nieuw scriptieonderwerp en 
onderzoek in te gaan, maar wil verlenging van de tijd waarbinnen 
het afstudeertraject moet zijn afgerond. Dat dit verzoek niet past 
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binnen de in art. 34, zevende lid, van de OER gegeven mogelijkheid 

acht het College een juiste toepassing van dat artikel. Verweerder 

heeft het verzoek van appellante dan ook terecht aangemerkt als 
een verzoek om een voorziening als bedoeld in artikel 39 van de 
OER. 
Het College is voorts van oordeel dat verweerder terecht heeft 
geoordeeld dat de examencommissie het verzoek heeft kunnen 
afwijzen. Daartoe wordt overwogen dat appellante onvoldoende 

heeft aangetoond dat het verstrekken van een voorziening passend 
en noodzakelijk is. In dat verband is van belang dat niet is 
aangetoond dat de problemen die appellante heeft ondervonden bij 
het schrijven van haar scriptie voortkomen uit haar dyslexie. Die 
problemen zijn veeleer inhoudelijk van aard. Nog daargelaten dat 
zich bij de aan het College overgelegde stukken geen ondersteunend 

advies van de studentendecaan bevindt, dient verweerder een eigen 
afweging te maken. Voorts is het College van oordeel dat, nog 
afgezien van het feit dat appellante niet voorafgaand aan het 
afstudeertraject om een voorziening heeft verzocht, in de 
onderhavige situatie aan appellante voldoende tijd is gegeven om 

haar afstudeertraject in de daarvoor beschikbare tijd af te ronden. 
Verweerder heeft zich in dat verband op het standpunt mogen 

stellen dat een verlenging van de beschikbare tijd ertoe leidt dat de 
kwaliteit van het afstudeertraject onvoldoende kan worden geborgd. 
Het betoog faalt. 
 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 11 april 2016 heeft de examencommissie Instituut Business 
Administration het verzoek van appellante om haar een extra herkansing voor het afstudeertraject 
te geven, afgewezen. 
  
 Bij beslissing van 11 mei 2016 heeft de examencommissie Instituut Business 

Administration het door appellante daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Bij beslissing van 4 juli 2016 heeft verweerder het tegen de beslissing van 11 mei 2016 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 november 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. K. van der Heijden, advocaat te Middelburg, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. A.C. Stam, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Appellante volgt de studie Bedrijfskunde MER aan de Hogeschool Utrecht. Zij is in blok D 
van het collegejaar 2014-2015 gestart met het afstudeertraject, inhoudende dat zij een scriptie 
moet schrijven. Zij had in blok A van het collegejaar 2015-2016 een eerste kans het traject af te 
ronden en had in Blok B het afstudeertraject eventueel kunnen herkansen. Appellante heeft van de 
eerste mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Zij heeft haar scriptie aan het einde van Blok B 

ingeleverd. Deze is beoordeeld met een 4,0. Appellante heeft daarom de examencommissie 
verzocht om een extra herkansing voor het afstudeertraject, inhoudende dat zij haar scriptie mag 
inleveren in periode D. Aan dat verzoek heeft zij ten grondslag gelegd dat zij lijdt aan dyslexie 
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hetgeen voor haar ernstige belemmeringen met zich brengt. Hierdoor kost het haar meer tijd en 

moeite om schriftelijke stukken op te stellen. Zo had zij moeite met de aanpassing van de 

praktijkopdracht naar een onderzoeksopdracht en met het verwerken van de feedback, omdat zij 
structuur miste. 
2.2. Verweerder heeft bij beslissing van 4 juli 2016 overwogen dat de examencommissie in 
redelijkheid het verzoek van appellante heeft kunnen afwijzen. Volgens verweerder dient het 
verzoek van appellante, nu zij zich beroept op een functiebeperking, in het kader te worden 
geplaatst van de vraag of zij voor een voorziening als bedoeld in artikel 39 van de Onderwijs- en 

Examenregeling HU2014-2015 bacheloropleidingen (hierna: OER) in aanmerking komt. Hiervoor is 
allereerst vereist dat wordt aangetoond dat de gevraagde voorziening passend en noodzakelijk is. 
Is dat het geval, dan dient te worden beoordeeld of toekenning van de voorziening niet tot 
aantasting van de beoordelingsnormen leidt. Het feit dat appellante haar verzoek niet via de 
reguliere procedure heeft ingediend omdat zij geen advies van een studentendecaan heeft 
overgelegd, heeft tot gevolg dat het aan haar is om de noodzaak van een voorziening aan te tonen. 

Volgens verweerder is appellante daar onvoldoende in geslaagd. Het aanpassen van de 
praktijkopdracht naar een onderzoeksopdracht is een inhoudelijk vraagstuk waar appellante moeite 
mee had en dat niet wordt beïnvloed door de dyslexie. Ten aanzien van de problemen met het 
structureren is evenmin gebleken dat dit verband houdt met de dyslexie. Nu de door appellante 
gevraagde voorziening op grond van haar beperking niet noodzakelijk is, wordt niet toegekomen 

aan de vraag of toekenning van de voorziening tot aantasting van de beoordelingsnormen leidt. 
Ten overvloede heeft verweerder hierover het standpunt ingenomen dat een voorziening er niet toe 

mag leiden dat het niet meer mogelijk is het kennen en kunnen van de student te toetsen. In het 
geval van appellante kan de vraag worden gesteld of de competenties die op het HBO-niveau 
worden geëist dezelfde blijven als de tijd voor het afstudeertraject wordt verlengd, aldus 
verweerder. 
2.3. Appellante betoogt dat de beslissing van verweerder in strijd met het 
zorgvuldigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht tot stand is 
gekomen. Daartoe voert zij allereerst aan dat zij heeft verzocht om een tentamenkans als bedoeld 

in artikel 34, zevende lid, van de OER. Voorts voert zij aan dat, voor zover het verzoek moet 
worden aangemerkt als een verzoek om een voorziening als bedoeld in artikel 39 van de OER, 
verweerder ten onrechte heeft overwogen dat het aan haar is om de noodzaak van een voorziening 
aan te tonen. Zij wijst erop dat haar verzoek, anders dan waarvan verweerder is uitgegaan, wordt 
ondersteund door de studentendecaan. Hiermee is voldoende aangetoond dat de toekenning van 
de voorziening passend en noodzakelijk is. Bovendien heeft zij wel degelijk aangetoond dat de 

ontstane problemen door dyslexie zijn veroorzaakt. Appellante verwijst in dat verband naar het 
rapport van de orthopedagoog van de Hogeschool Utrecht van 29 april 2014. Verweerder is volgens 

haar ten onrechte voorbij gegaan aan de inhoud van dat rapport. Appellante voert voorts aan dat 
de gevraagde voorziening niet leidt tot aantasting van de beoordelingsnormen, aangezien zij haar 
afstudeerscriptie overeenkomstig het advies van de examinatoren op 29 mei 2016, en derhalve 
tijdig, heeft ingediend. 
2.4. Het College stelt vast dat appellante tegen de afwijzing van haar verzoek bezwaar heeft 

gemaakt en vervolgens administratief beroep heeft ingesteld tegen de beslissing op bezwaar.  
2.4.1. Ingevolge artikel 45, eerste lid, van de OER kan de student tegen een door de examinator 
of examencommissie genomen besluit met rechtsgevolg, dan wel het achterwege blijven van een 
dergelijk besluit, een bezwaarschrift indienen bij het facultair Loket Rechtsbescherming, of 
rechtstreeks een bezwaarschrift indienen bij de examencommissie conform de in dit artikel 
beschreven procedure. De student kan desgewenst ook binnen een termijn van 6 weken in beroep 
gaan tegen het besluit conform de in hoofdstuk 9 van het Reglement Rechtsbescherming 

Studenten beschreven procedure.  
  Ingevolge het veertiende lid kan de student tegen een besluit op bezwaar als bedoeld in het 
elfde lid binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij het college van beroep voor de 
examens of de Geschillenadviescommissie door het indienen van een beroepschrift bij het HU- 
Loket Rechtsbescherming Studenten, een en ander conform de procedures als beschreven in het 
Reglement Rechtsbescherming Studenten. 

2.4.2. De OER staat toe dat studenten voorafgaand aan de beroepsprocedure bij het college van 
beroep voor de examens een bezwaarprocedure bij de examencommissie volgen. Daarvoor biedt 
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) geen grond. 
Gelet op de voorgeschreven poging tot een minnelijke schikking heeft een dergelijke 
bezwaarprocedure ook geen toegevoegde waarde, terwijl de extra procedure voor studenten 
vertragend werkt en mogelijk problemen met termijnen oplevert. De omstandigheid dat de 
bezwaarfase optioneel is verdraagt zich evenmin met het systeem van de WHW. 

 Verweerder heeft niet onderkend dat voormelde in de OER voorziene bezwaarmogelijkheid 
in strijd is met de WHW en heeft derhalve ten onrechte nagelaten de door de examencommissie 
genomen beslissing op bezwaar van 11 mei 2016, beslissend op het door appellante daartegen 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  625 

ingestelde administratief beroep, om die reden te vernietigen. In aansluiting daarop had 

verweerder het administratief beroep moeten beschouwen als te zijn gericht tegen de beslissing 

van de examencommissie van 11 april 2016.  
2.5. Het beroep is reeds hierom gegrond. De beslissing van verweerder dient daarom te worden 
vernietigd. Het College ziet uit oogpunt van finale geschilbeslechting aanleiding om te onderzoeken 
of het met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) zelf in de zaak kan voorzien. 
 

2.6. Ingevolge artikel 7.13, eerste lid, van de WHW stelt het instellingsbestuur voor elke door 
de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling 
vast. 
 Ingevolge het tweede lid, aanhef en onder m, worden in de onderwijs- en examenregeling, 
onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, per opleiding of groep van opleidingen 
de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met betrekking tot het onderwijs en de 

examens. Daaronder wordt ten minste begrepen de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk 
gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen. 
 
Ingevolge artikel 34, zevende lid, van de OER kan de examencommissie tevens een extra 
tentamenkans toekennen indien; 

a. de student ten minste al eenmaal heeft deelgenomen aan het tentamen; én 
b. er een studievertraging of afstudeervertraging van ten minste 3 maanden dreigt te ontstaan. 

De examencommissie kan binnen deze kaders eventueel nader beleid vaststellen dat wordt 
opgenomen in de studiegids. 
Ingevolge artikel 39, eerste lid heeft een student met een functiebeperking en/of chronische ziekte 
naar redelijkheid recht op passende voorzieningen bij het volgen van onderwijs en het afleggen van 
tentamens en examens. De studentendecaan kan de student hier begeleiding bij bieden. 
 Ingevolge het tweede lid kan de desbetreffende student de examencommissie verzoeken 
een voorziening te treffen ten aanzien van het in het vorige lid gestelde. Een verzoek dient 

schriftelijk, met redenen omkleed en zo mogelijk van bewijsstukken voorzien, bij de 
examencommissie te worden ingediend. 
 
2.6.1. Verweerder heeft ter zitting van het College toegelicht dat artikel 34, zevende lid, van de 
OER ziet op reguliere tentamens en niet op het afstudeertraject. Voor het afleggen van een bepaald 
vak kan met toepassing van deze bepaling een extra tentamenkans worden geboden. Appellante 

beoogt met haar verzoek evenwel niet opnieuw een afstudeertraject met een nieuw 
scriptieonderwerp en onderzoek in te gaan, maar wil verlenging van de tijd waarbinnen het 

afstudeertraject moet zijn afgerond. Dat dit verzoek niet past binnen de in art. 34, zevende lid, van 
de OER gegeven mogelijkheid acht het College een juiste toepassing van dat artikel. Verweerder 
heeft het verzoek van appellante dan ook terecht aangemerkt als een verzoek om een voorziening 
als bedoeld in artikel 39 van de OER. 
 Het College is voorts van oordeel dat verweerder terecht heeft geoordeeld dat de 

examencommissie het verzoek heeft kunnen afwijzen. Daartoe wordt overwogen dat appellante 
onvoldoende heeft aangetoond dat het verstrekken van een voorziening passend en noodzakelijk 
is. In dat verband is van belang dat niet is aangetoond dat de problemen die appellante heeft 
ondervonden bij het schrijven van haar scriptie voortkomen uit haar dyslexie. Die problemen zijn 
veeleer inhoudelijk van aard. Nog daargelaten dat zich bij de aan het College overgelegde stukken 
geen ondersteunend advies van de studentendecaan bevindt, dient verweerder een eigen afweging 
te maken. Voorts is het College van oordeel dat, nog afgezien van het feit dat appellante niet 

voorafgaand aan het afstudeertraject om een voorziening heeft verzocht, in de onderhavige situatie 
aan appellante voldoende tijd is gegeven om haar afstudeertraject in de daarvoor beschikbare tijd 
af te ronden. Verweerder heeft zich in dat verband op het standpunt mogen stellen dat een 
verlenging van de beschikbare tijd ertoe leidt dat de kwaliteit van het afstudeertraject onvoldoende 
kan worden geborgd. 
 Het betoog faalt. 

 
2.7. De conclusie is dat het beroep gegrond moet worden verklaard. De beslissing van 
verweerder van 4 juli 2016 dient te worden vernietigd. Het College zal voorts zelf in de zaak 
voorzien als bedoeld in artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b van de Awb op de hierna aan te 
geven wijze. Dit betekent dat de beslissing van de examencommissie van 11 mei 2016 wordt 
vernietigd en dat de beslissing van de examencommissie van 11 april 2016 tot afwijzing van het 
verzoek van appellante in stand blijft. 

 
2.8.  Verweerder dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. 
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van de  

  Hogeschool Utrecht van 4 juli 2016, kenmerk CBE/2016-0127; 
 III. verklaart het bij het college van beroep voor de examens van de Hogeschool  
  Utrecht ingestelde administratief beroep voor zover gericht tegen de beslissing van 
  de examencommissie Instituut Business Administration van de Hogeschool Utrecht 
  van 11 mei 2006 gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van de examencommissie Instituut Business Administration 

  van de Hogeschool Utrecht van 11 mei 2016; 
 V. verklaart het bij college van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht 
  ingestelde administratief beroep voor zover gericht tegen beslissing van de  
  examencommissie Instituut Business Administration van 11 april 2016 ongegrond; 
 VI. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 4 

  juli 2016; 
 VII. veroordeelt het College van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht tot 

  vergoeding aan appellante van bij haar in verband met de behandeling van het 
  beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:  
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
 VIII. gelast dat het College van beroep voor de examens van de Hogeschool Utrecht aan 
  appellante het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: 
  zesenveertig euro) vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/132 

Rechter(s) : mrs. Scholten-Hinloopen, Van der Spoel en Hoogvliet 

Datum uitspraak : 28 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : aanwezigheid 
feedback 
groepstentamen 
onderwijseenheid 
onregelmatigheid  

participeren 
persoonlijke omstandigheden 
privéomstandigheden 
richtlijnen 
uitsluiting 
verbeterplan 

Artikelen : WHW: artikel 7.12b, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2.2. Met verweerder is het College van oordeel dat de 
examencommissie appellante heeft mogen uitsluiten van verdere 
deelname aan de onderwijseenheid Het Leerbedrijf deel B, die wordt 

afgelegd in de vorm van een groepstentamen. Daartoe overweegt 
het College dat uit de dossierstukken voldoende blijkt dat appellante 
onvoldoende heeft geparticipeerd in het groepswerk en dat zij, 
ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, onvoldoende 
verbetering heeft laten zien. 
Geen grond bestaat voor het oordeel dat de werkgroep en de docent 
daarin tekort zijn geschoten. Appellante is meermaals 

gewaarschuwd door zowel de groepsleden als de betrokken 
docenten. Aan appellante is de mogelijkheid gegeven een 
verbeterplan op te stellen. Uit het door appellante opgestelde 
verbeterplan blijkt dat het voor haar duidelijk was waarom haar 
groepsleden van oordeel waren dat zij onvoldoende heeft 

geparticipeerd. In het verbeterplan vermeldt appellante dat zij aan 
het einde van de maand zichzelf wil evalueren door eventueel een 

persoonlijk gesprek aan te gaan met de expert uit haar werkgroep. 
Niet gebleken is dat appellante enig gevolg hieraan heeft gegeven. 
Ook anderszins is niet gebleken dat appellante enig initiatief heeft 
genomen.  
Anders dan appellante betoogt, blijkt uit de dossierstukken op basis 
van welke feiten en omstandigheden verweerder tot zijn beslissing is 

gekomen. Verweerder heeft onder meer gewezen op de e-
mailberichten van de groepsleden van 13 maart, 1 april en 
11 juni 2015. Hierin is uitgebreid gedocumenteerd waarom zij van 
oordeel zijn dat appellante onvoldoende participeert. Zo is in de e-
mail van 1 april 2015 vermeld dat de kwaliteit van de door 
appellante gemaakte stukken onvoldoende is, dat zij weinig initiatief 
toont en dat haar inzet en aanwezigheid onvoldoende zijn, onder 

meer omdat zij prioriteit legt bij herkansingen uit het eerste jaar. Bij 
e-mail van 11 juni 2015 hebben de groepsleden het functioneren 

van appellante opnieuw geëvalueerd. Hierin is vermeld dat 
appellante meermaals op dagen waarop aan het project moest 
worden gewerkt andere afspraken had ingepland. Daarnaast voldoet 
het werk van appellante volgens de groepsleden niet, omdat zij veel 
taalfouten maakt en de inhoud onder de maat is. Verder vermeldt 

de e-mail dat appellante niet kan omgaan met tips en feedback, dat 
zij niet aan de groepsleden meldt of zij last heeft van 
privéomstandigheden en dat de communicatie met de groepsleden 
onvoldoende is. Anders dan appellante betoogt, mocht verweerder 
de in de e-mails beschreven feiten en omstandigheden aan zijn 
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beslissing ten grondslag leggen. Dat appellante deze e-mails eerder 

niet heeft ontvangen, doet daaraan niet af. Zij heeft de inhoud 

daarvan onvoldoende betwist. Voorts bestaat geen grond voor de 
stelling dat onvoldoende rekening is gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden van appellanten. Uit voornoemde e-mails blijkt dat 
de groepsleden appellante hebben verzocht te melden wanneer zij 
last heeft van privéomstandigheden. Niet is gebleken dat appellante 
dit heeft gedaan. 

Het betoog faalt.  
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van beroep voor de examens Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 

 
 Bij beslissing van 16 februari 2016 heeft de examencommissie Media & Entertainment 

Management appellante uitgesloten van verdere deelname aan de onderwijseenheid Het Leerbedrijf 
deel B in onderwijsperiode 4. 
 
 Bij beslissing van 30 mei 2016 heeft verweerder het door appellante daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 

 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 november 2016, waar appellante, 
bijgestaan door mr. M.J. Zennipman, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. S.E. van Oosterhout, zijn verschenen.  

 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Aan zijn beslissing van 30 mei 2016, waarbij de beslissing van 16 februari 2016 in stand is 
gelaten, heeft verweerder ten grondslag gelegd dat appellante onvoldoende heeft geparticipeerd in 
het groepswerk bij de onderwijseenheid Het Leerbedrijf deel B, een onderwijseenheid waarbij in 
groepen moet worden samengewerkt met andere studenten. Gedurende de uitvoering van deze 

onderwijseenheid is appellante daar meermaals op gewezen hetgeen ertoe heeft geleid dat 
appellante definitief is uitgesloten van verdere deelname aan de onderwijseenheid. 
 
2.2.  Appellante betoogt dat verweerder niet heeft onderkend dat de werkgroep en de docent 
tekort zijn geschoten om haar in de gelegenheid te stellen zich te verbeteren, zodat de docent haar 
niet voor uitsluiting bij de examencommissie had mogen voordragen. Zij voert daartoe aan dat 
geen aandacht is besteed aan het wegnemen van onregelmatigheden en dat zij op geen enkele 

manier feedback heeft gekregen op haar verbeterplan, waardoor zij niet kon inschatten of zij de in 
het verbeterplan opgestelde doelen zou realiseren. Volgens appellante blijkt voorts niet op basis 
van welke feiten en omstandigheden verweerder tot zijn beslissing is gekomen. Volgens haar zijn 
de verklaringen van studenten en expertdocenten onvoldoende om de uitsluiting te kunnen dragen 
nu deze slechts voor intern gebruik zijn bedoeld. Zij heeft nooit de e-mails ontvangen die de 
groepsleden aan de expertdocenten hebben gestuurd. Daarnaast zijn de verklaringen van de 

studenten onvoldoende objectief. Verder zijn de vergaderverslagen en het tussentijdse peer-
assessment te summier om de uitsluiting te kunnen dragen. Appellante betoogt verder dat niet is 
gebleken dat rekening is gehouden met haar persoonlijke omstandigheden, ondanks dat de 
studentendecaan de examencommissie daarover heeft geadviseerd.  
 
2.2.1. Ingevolge artikel 7.12b, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek, stelt de examencommissie richtlijnen en aanwijzingen vast binnen 

het kader van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van 
tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen. 
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2.2.2. Met verweerder is het College van oordeel dat de examencommissie appellante heeft 

mogen uitsluiten van verdere deelname aan de onderwijseenheid Het Leerbedrijf deel B, die wordt 

afgelegd in de vorm van een groepstentamen. Daartoe overweegt het College dat uit de 
dossierstukken voldoende blijkt dat appellante onvoldoende heeft geparticipeerd in het groepswerk 
en dat zij, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, onvoldoende verbetering heeft laten 
zien. 
 Geen grond bestaat voor het oordeel dat de werkgroep en de docent daarin tekort zijn 
geschoten. Appellante is meermaals gewaarschuwd door zowel de groepsleden als de betrokken 

docenten. Aan appellante is de mogelijkheid gegeven een verbeterplan op te stellen. Uit het door 
appellante opgestelde verbeterplan blijkt dat het voor haar duidelijk was waarom haar groepsleden 
van oordeel waren dat zij onvoldoende heeft geparticipeerd. In het verbeterplan vermeldt 
appellante dat zij aan het einde van de maand zichzelf wil evalueren door eventueel een 
persoonlijk gesprek aan te gaan met de expert uit haar werkgroep. Niet gebleken is dat appellante 
enig gevolg hieraan heeft gegeven. Ook anderszins is niet gebleken dat appellante enig initiatief 

heeft genomen.  
Anders dan appellante betoogt, blijkt uit de dossierstukken op basis van welke feiten en 
omstandigheden verweerder tot zijn beslissing is gekomen. Verweerder heeft onder meer gewezen 
op de e-mailberichten van de groepsleden van 13 maart, 1 april en 11 juni 2015. Hierin is 
uitgebreid gedocumenteerd waarom zij van oordeel zijn dat appellante onvoldoende participeert. 

Zo is in de e-mail van 1 april 2015 vermeld dat de kwaliteit van de door appellante gemaakte 
stukken onvoldoende is, dat zij weinig initiatief toont en dat haar inzet en aanwezigheid 

onvoldoende zijn, onder meer omdat zij prioriteit legt bij herkansingen uit het eerste jaar. Bij e-
mail van 11 juni 2015 hebben de groepsleden het functioneren van appellante opnieuw 
geëvalueerd. Hierin is vermeld dat appellante meermaals op dagen waarop aan het project moest 
worden gewerkt andere afspraken had ingepland. Daarnaast voldoet het werk van appellante 
volgens de groepsleden niet, omdat zij veel taalfouten maakt en de inhoud onder de maat is. 
Verder vermeldt de e-mail dat appellante niet kan omgaan met tips en feedback, dat zij niet aan de 
groepsleden meldt of zij last heeft van privéomstandigheden en dat de communicatie met de 

groepsleden onvoldoende is. Anders dan appellante betoogt, mocht verweerder de in de e-mails 
beschreven feiten en omstandigheden aan zijn beslissing ten grondslag leggen. Dat appellante 
deze e-mails eerder niet heeft ontvangen, doet daaraan niet af. Zij heeft de inhoud daarvan 
onvoldoende betwist. Voorts bestaat geen grond voor de stelling dat onvoldoende rekening is 
gehouden met de persoonlijke omstandigheden van appellanten. Uit voornoemde e-mails blijkt dat 
de groepsleden appellante hebben verzocht te melden wanneer zij last heeft van 

privéomstandigheden. Niet is gebleken dat appellante dit heeft gedaan. 
Het betoog faalt.  

 
2.3. Het beroep is ongegrond. 
 
2.4.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/135 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 29 augustus 2016 

Partijen : appellante en Hogeschool Utrecht 

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
fasetoets 
minnelijke schikking 
norm 

persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studentenhandleiding 
studievertraging 

Artikelen : WHW: artikel 7.61, derde lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College stelt vast dat appellante haar persoonlijke 
omstandigheden tijdig heeft gemeld en dat de studentendecaan in 
ieder geval in de e-mail van 17 februari 2016 heeft vastgesteld dat 
deze omstandigheden, die zich gedurende het hele studiejaar 
hebben voorgedaan, hebben geleid tot studievertraging. Verder stelt 

het College vast dat de directeur, nadat hij door verweerder was 
uitgenodigd om in overleg met appellante een minnelijke schikking 
te beproeven, heeft volstaan met een schriftelijke herhaling van zijn 
in het besluit van 23 februari 2016 ingenomen standpunten en 
appellante niet heeft uitgenodigd voor overleg.  
Juist in een geval als het onderhavige, waarin de studentendecaan 
heeft vastgesteld dat persoonlijke omstandigheden hebben geleid 

tot studievertraging en waarin appellante bovendien een relatief 
groot aantal studiepunten heeft behaald, te weten 100 studiepunten 
waarvan 56 uit de propedeutische fase, was de directeur gehouden 
om in overleg met appellante te treden om een minnelijke schikking 
te beproeven. Daarbij had tevens aan de orde kunnen komen of de 

fasetoets, zoals appellante heeft aangevoerd, vier maal door 
dezelfde persoon is beoordeeld, en zo ja in hoeverre de 

studentenhandleiding zich hiertegen verzet.  
De beroepsgronden slagen.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 23 februari 2016 heeft de directeur van het Domein Gezondheid, Sport en 
Welzijn voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (hierna: de directeur) appellante een 

bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de opleiding Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening. 
 
 Bij beslissing van 23 mei 2016 heeft verweerder het door appellante ingestelde 
administratief beroep ongegrond verklaard.  

 
 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
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 De zaak is verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer. 

 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juli 2016, waar appellante, bijgestaan 
door mr. R.J. Michielsen, advocaat te Hoogvliet, Rotterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door 
mr. J.H.P. de Jong, secretaris, zijn verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Verweerder heeft aan de beslissing van 23 mei 2016, waarbij de beslissing van 23 februari 
2016 is gehandhaafd, ten grondslag gelegd dat appellante aan het einde van het tweede studiejaar 
56 van de 60 punten van de propedeutische fase heeft behaald, waardoor zij niet heeft voldaan 
aan de norm dat zij aan het einde van het tweede jaar haar propedeuse moet hebben behaald. Bij 
zijn beslissing heeft verweerder betrokken dat aan het niet behalen van de fasetoets uit de 
propedeutische fase – waaraan appellante vier maal heeft deelgenomen – groot gewicht toekomt, 

aangezien die toets bedoeld is om het beroepsgeschiktheidsniveau te toetsen. Appellante heeft 
volgens verweerder verder niet aannemelijk gemaakt dat het niet behalen van de propedeuse is 
toe te rekenen aan de door haar gestelde persoonlijke omstandigheden. Dat appellante tevens 44 
punten uit het tweede studiejaar heeft behaald, heeft, in het licht van het vorenstaande, voor 
verweerder geen reden gevormd om de beslissing van 23 februari 2016 te vernietigen. 

 
2.2. In haar beroepsgronden heeft appellante aangevoerd dat verweerder zich onvoldoende 

rekenschap heeft gegeven van haar persoonlijke omstandigheden. Verder heeft verweerder ten 
onrechte niet meegewogen dat de niet behaalde fasetoets vier maal door dezelfde persoon is 
beoordeeld, hetgeen in strijd is met de studentenhandleiding, waarin volgens appellante is bepaald 
dat herkansingen moet worden beoordeeld door andere assessoren. Ter zitting heeft appellante 
verder gesteld dat geen overleg met de directeur heeft plaatsgevonden om na te gaan of een 
minnelijke schikking mogelijk is. 
 

2.3. Ingevolge artikel 7.61, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW) zendt het college van beroep voor de examens, alvorens het beroep in 
behandeling te nemen, het beroepschrift aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met 
uitnodiging om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk is. 
 

2.4. Het College stelt vast dat appellante haar persoonlijke omstandigheden tijdig heeft gemeld 
en dat de studentendecaan in ieder geval in de e-mail van 17 februari 2016 heeft vastgesteld dat 

deze omstandigheden, die zich gedurende het hele studiejaar hebben voorgedaan, hebben geleid 
tot studievertraging. Verder stelt het College vast dat de directeur, nadat hij door verweerder was 
uitgenodigd om in overleg met appellante een minnelijke schikking te beproeven, heeft volstaan 
met een schriftelijke herhaling van zijn in het besluit van 23 februari 2016 ingenomen standpunten 
en appellante niet heeft uitgenodigd voor overleg.  

 Juist in een geval als het onderhavige, waarin de studentendecaan heeft vastgesteld dat 
persoonlijke omstandigheden hebben geleid tot studievertraging en waarin appellante bovendien 
een relatief groot aantal studiepunten heeft behaald, te weten 100 studiepunten waarvan 56 uit de 
propedeutische fase, was de directeur gehouden om in overleg met appellante te treden om een 
minnelijke schikking te beproeven. Daarbij had tevens aan de orde kunnen komen of de fasetoets, 
zoals appellante heeft aangevoerd, vier maal door dezelfde persoon is beoordeeld, en zo ja in 
hoeverre de studentenhandleiding zich hiertegen verzet.  

 De beroepsgronden slagen.  
      
2.5. Het beroep is gegrond. De bestreden beslissing van 23 mei 2016 dient te worden 
vernietigd. Doende hetgeen verweerder zou behoren te doen, zal het College het administratief 
beroep van appellante tegen de beslissing van de directeur van 23 februari 2016 gegrond verklaren 
en dat besluit wegens strijd met de WHW vernietigen.  

 
2.6. Verweerder moet op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten worden 
veroordeeld. 
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
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 I. verklaart het beroep gegrond; 

 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de Examens van de  

  Hogeschool Inholland Rotterdam van 23 mei 2016, registratienummer KGRS 9379; 
 III. verklaart het bij het college van beroep voor de Examens van de Hogeschool  
  Inholland Rotterdam ingestelde administratief beroep tegen de beslissing van 23 
  februari 2016 gegrond; 
 IV. vernietigt de beslissing van 23 februari 2016 van de directeur van het Domein 
  Gezondheid, Sport en Welzijn voor de opleiding Sociaal Pedagogische   

  Hulpverlening; 
 V. veroordeelt verweerder tot vergoeding van de bij appellante in verband met de 
  behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 
  (zegge: negenhonderdtweee ̈nnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een 

  derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 

 VI. gelast dat verweerder aan appellante het door haar betaalde griffierecht voor de 
  behandeling van het beroep ten bedrage van € 46,00 (zegge: zesenveertig euro) 
  vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/136 

Rechter(s) : mrs. J.A.W. Scholten-Hinloopen, Van der Spoel en Hoogvliet  

Datum uitspraak : 25 november 2016 

Partijen : appellant en Open Universiteit  

Trefwoorden : bekendmaken 
evenredigheidsbeginsel 
inschrijfduur 
inschrijfrechten 
inschrijfvoorwaarden 

inschrijving 
overgangsregeling 
rechtszekerheidsbeginsel 
studentenblad 
tentamenkans 
verlengen 
website 

wijziging 
Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Vast staat dat de Open Universiteit de inschrijfvoorwaarden 

voor de bachelor en master heeft gewijzigd per 1 september 2014. 
De wijziging heeft betrekking op de verkorting van de inschrijfduur 
per cursus van 14 naar 12 maanden en op de afschaffing van de 
mogelijkheid om de inschrijfrechten automatisch te verlengen bij de 
aankoop van een studie-, tentamenpakket of losse tentamenkans. 
De wijziging van de inschrijfvoorwaarden is op de website van de 
Open Universiteit alsook in het studentenblad Modulair gepubliceerd 

en is daarmee derhalve, anders dan appellant betoogt, 
bekendgemaakt.  
Naar het oordeel van het College staat het een opleiding vrij de 
inschrijf¬voorwaarden jaarlijks te wijzigen. De gewijzigde 
inschrijfvoorwaarden 2014/2015 zijn dan ook op appellant van 

toepassing. Een dergelijke wijziging is niet in strijd met het 
rechtszekerheidsbeginsel. Met de getroffen overgangsmaatregel is 

voldoende rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden 
van studenten die zich vóór 1 september 2014 hebben ingeschreven 
voor een cursus van de Open Universiteit. Gelet hierop is de 
beslissing van verweerder niet in strijd met het 
evenredigheidsbeginsel. De door appellant geschetste situatie is niet 
zodanig bijzonder dat het college van bestuur van die 

overgangsmaatregel had moeten afwijken.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 

het college van bestuur van de Open Universiteit, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 4 maart 2016 heeft verweerder het verzoek van appellant om een extra 

tentamenkans bij te kopen voor de cursus Biologie van cellen afgewezen.  
  
 Bij beslissing van 16 juni 2016 heeft verweerder het door appellant daartegen gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard. 
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 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 

 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 november 2016, waar verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.J.F.A. Engels, is verschenen.  
 
2.  Overwegingen 

 
2.1. Appellant heeft zich op 16 augustus 2014 ingeschreven voor de cursus Biologie van cellen 
aan de Open Universiteit. De inschrijving gaat in op de datum waarop deze is verwerkt en 
geëffectueerd. Op grond van de destijds geldende inschrijfvoorwaarden bedraagt voor elke cursus 
waarvoor een student staat ingeschreven de inschrijfduur 14 maanden ingaande op de datum die 
vermeld staat op het bewijs van inschrijving. Binnen deze periode, die op 18 oktober 2015 

verstreek, zijn appellant drie tentamenkansen aangeboden. Voor twee daarvan heeft hij zich 
aangemeld. Na het verstrijken van de inschrijfduur heeft appellant de Open Universiteit te kennen 
gegeven dat hij voor voormelde cursus een extra tentamenkans wil bijkopen. 
 
2.2. Verweerder heeft aan de in bezwaar gehandhaafde afwijzing van het verzoek ten grondslag 

gelegd dat de inschrijftermijn op 18 oktober 2015 is verlopen en dat met de wijziging van de 
inschrijfvoorwaarden per 1 september 2014 de mogelijkheid inschrijfrechten automatisch te 

verlengen door het bijkopen van een tentamenkans is afgeschaft. Verweerder heeft erop gewezen 
dat de inschrijfvoorwaarden jaarlijks kunnen worden gewijzigd en dat deze wijzigingen via het 
universiteitsblad Modulair en via Studienet aan de studenten worden bekendgemaakt. In verband 
met de ingrijpende wijzigingen die per 1 september 2014 zijn doorgevoerd, is tot 1 september 
2015 een overgangsregeling van kracht geweest, inhoudende dat studenten tot 1 september 2015 
de mogelijkheid hadden om nog een tentamenkans bij te kopen. Zij hadden dan het recht om 
binnen een periode van acht maanden, te rekenen vanaf het moment van aankoop, eenmaal deel 

te nemen aan het tentamen van de desbetreffende cursus. Appellant heeft van deze mogelijkheid 
geen gebruik gemaakt. Gelet op de overgangsregeling wordt appellant door de wijziging van de 
inschrijfvoorwaarden niet onevenredig in zijn belangen geschaad, aldus verweerder.  
 
2.3. Appellant betoogt dat de wijziging van de inschrijfvoorwaarden niet aan hem 
bekendgemaakt is. Hij voert daartoe aan dat hij het universiteitsblad Modulair niet leest en dat 

daartoe geen verplichting bestaat. Appellant betoogt daarnaast dat de overgangsmaatregel voor 
hem niet relevant is, aangezien hij tot 16 oktober 2015 drie tentamenkansen had nu hij de cursus 

Biologie van cellen op 16 augustus 2014 kocht. Appellant betoogt voorts dat de beslissing van 
verweerder in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel. Hij voert daartoe aan dat de nieuwe 
inschrijfvoorwaarden pas van toepassing zijn geworden op de cursus Biologie van cellen nadat hij 
na 1 september 2014 een andere cursus had gekocht. Appellant betoogt ten slotte dat de 
beslissing van verweerder in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, omdat hij nu voor een extra 

tentamenkans € 820,- moet betalen, terwijl het aanbieden van een extra tentamenkans voor de 
Open Universiteit geen kosten met zich brengt.  
 
2.3.1. Vast staat dat de Open Universiteit de inschrijfvoorwaarden voor de bachelor en master 
heeft gewijzigd per 1 september 2014. De wijziging heeft betrekking op de verkorting van de 
inschrijfduur per cursus van 14 naar 12 maanden en op de afschaffing van de mogelijkheid om de 
inschrijfrechten automatisch te verlengen bij de aankoop van een studie-, tentamenpakket of losse 

tentamenkans. De wijziging van de inschrijfvoorwaarden is op de website van de Open Universiteit 
alsook in het studentenblad Modulair gepubliceerd en is daarmee derhalve, anders dan appellant 
betoogt, bekendgemaakt.  
  Naar het oordeel van het College staat het een opleiding vrij de inschrijfvoorwaarden 
jaarlijks te wijzigen. De gewijzigde inschrijfvoorwaarden 2014/2015 zijn dan ook op appellant van 
toepassing. Een dergelijke wijziging is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Met de 

getroffen overgangsmaatregel is voldoende rekening gehouden met de persoonlijke 
omstandigheden van studenten die zich vóór 1 september 2014 hebben ingeschreven voor een 
cursus van de Open Universiteit. Gelet hierop is de beslissing van verweerder niet in strijd met het 
evenredigheidsbeginsel. De door appellant geschetste situatie is niet zodanig bijzonder dat het 
college van bestuur van die overgangsmaatregel had moeten afwijken.  
 Het betoog faalt. 
 

2.4. Het beroep is ongegrond. 
 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3.  Beslissing 

 
 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/138 

Rechter(s) : Mrs. Borman, Streefkerk en Daalder  

Datum uitspraak : 17 augustus 2016 

Partijen : appellant en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : feedback 
Hoofd Centrale Studentenadministratie 
inschrijfproces 
inschrijfverzoek 
inschrijving 

matching 
matchingsverplichting 
onbillijkheid van overwegende aard 
studiekeuzeactiviteit 
toegangsrecht 

Artikelen : WHW: artikel 7.31a, eerste lid 
WHW: artikel 7.31b, eerste lid 

Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017: Paragraaf 1B 
Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017: Paragraaf 1C 
Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017: Paragraaf 1E 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Anders dan appellant is het College van oordeel dat de tekst 
op de website van de universiteit Utrecht met betrekking tot de 

matchingsactiviteiten in mei niet verwarrend kon zijn. In de door 
appellant overgelegde uitdraai van de tekst van de website is 
vermeld dat deelname aan de matchingsactiviteiten verplicht is en 
dat zonder het tijdig invullen van het matchingsformulier, het maken 
van huiswerk en het deelnemen aan het volledige programma op de 
matchingsdag inschrijving bij de opleiding niet mogelijk is. Uit de 

bewoordingen op de website dat de feedback die een student 
ontvangt niet bindend is en de student zelf bepaalt of hij zich 
inschrijft, kan niet worden afgeleid dat deelname aan de 
matchingsactiviteiten niet verplicht zou zijn. Dat de feedback niet 
bindend is, betekent uitsluitend dat een student, die zich tijdig heeft 

ingeschreven en heeft deelgenomen aan de matchingsactiviteiten, 
toegangsrecht heeft tot de opleiding ongeacht of het advies naar 

aanleiding van die activiteiten positief of negatief is. Verder kon en 
behoorde appellant ook door andere informatiebronnen ervan op de 
hoogte te zijn dat deelname aan de matchingsactiviteiten verplicht 
was en dat het niet deelnemen een afwijzing van zijn inschrijving tot 
gevolg zou hebben. Dat staat met zoveel woorden in het Reglement. 
Voorts heeft appellant op 1 mei 2016 de ‘Uitnodiging 
matchingsformulier Geschiedenis’ ontvangen waarin was vermeld 

dat hij dat formulier uiterlijk 15 mei 2016 diende in te vullen en op 
te sturen. Vervolgens heeft hij op 8, 11 en 14 mei 2016 een e-
mailbericht op zijn privémail ontvangen waarin hij eraan werd 
herinnerd dat hij het matchingsformulier uiterlijk 15 mei 2016 
diende in te vullen en op te sturen. In die berichten is appellant er 
steeds op gewezen dat, indien hij het matchingsformulier niet tijdig 

retour zou sturen, zijn inschrijfverzoek zou worden afgewezen. Wat 
betreft de stelling van appellant dat er geen grond bestaat voor het 

college van bestuur hem niet alsnog toe te laten tot de 
matchingsdag die op 22 augustus 2016 plaatsvindt, geldt dat in 
paragraaf 1C van het Reglement is vermeld voor wie de late 
matchingsactiviteiten (van 15 tot en met 26 augustus 2016) 
uitsluitend toegankelijk zijn. Appellant valt niet onder de hier 

vermelde situaties. Tenslotte is het College met het college van 
bestuur van oordeel dat de door appellant naar voren gebrachte 
omstandigheden, dat hij inmiddels sociale contacten heeft gelegd in 
Utrecht en daar een kamer heeft, geen omstandigheden zijn die 
hem onderscheiden van andere studenten in een vergelijkbare 
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situatie. Derhalve heeft het college van bestuur op goede gronden 

geoordeeld dat die omstandigheden niet tot de conclusie leiden dat 

het handhaven van de afwijzing van zijn inschrijving leidt tot een 
onbillijkheid van overwegende aard. Daarbij wordt in aanmerking 
genomen dat appellant er door verschillende manieren van op de 
hoogte kon en behoorde te zijn dat hij uiterlijk  
15 mei 2016 het matchingsformulier diende in te leveren en niet is 
gebleken dat hij daartoe niet in staat is geweest.  

Het betoog faalt. 
 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, 
verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 

  Bij beslissing van 20 mei 2016 heeft het Hoofd Centrale Studentenadministratie het 
verzoek van appellant tot inschrijving voor het studiejaar 2016-2017 voor de bacheloropleiding 
Geschiedenis afgewezen. 
 
  Bij beslissing van 21 juli 2016 heeft het college van bestuur het daartegen door appellant 
gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 

 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op 1 augustus 
2016, beroep ingesteld. Appellant heeft nadere stukken ingediend.  
 
 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2016 waar appellant, 

bijgestaan door [Naam], is verschenen. Het college van bestuur is met bericht niet verschenen.  
 

2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.31a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) meldt degene die zich als student wil inschrijven voor een bepaalde 
propedeutische fase van een bacheloropleiding aan een bepaalde instelling, of, indien die fase niet 

is ingesteld, de eerste periode in een bacheloropleiding met een studielast van 60 studiepunten, 
uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar zich aan bij Onze Minister, met 
inachtneming van artikel 7.31d en overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels 
van procedurele aard.  
  Ingevolge artikel 7.31b, eerste lid, heeft betrokkene, indien hij zich uiterlijk op 1 mei voor 
een of meer bacheloropleidingen heeft aangemeld op de wijze, bedoeld in artikel 7:31a, eerste lid, 
het recht deel te nemen aan door de instelling met betrekking tot de desbetreffende 

bacheloropleidingen te organiseren studiekeuzeactiviteiten. Het instellingsbestuur kan besluiten dat 
de betrokkene verplicht is deel te nemen aan de studiekeuzeactiviteiten.  
  Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur, indien toepassing is gegeven aan de 
tweede volzin van het eerste lid en de betrokkene zonder geldige reden niet deelneemt aan de 
studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in dat lid, besluiten de inschrijving van de betrokkene te weigeren. 
  Ingevolge het vierde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van dit artikel nadere 

regels vast die in elk geval betrekking hebben op de aard en de inhoud van de 
studiekeuzeactiviteiten voor de instelling of per opleiding, de termijn waarbinnen de 
studiekeuzeactiviteiten plaatsvinden, de termijn waarbinnen en de wijze waarop het 
studiekeuzeadvies wordt uitgebracht, de gevolgen van het zonder geldige reden van verhindering 
niet deelnemen aan studiekeuzeactiviteiten en de geldige redenen van verhindering voor het 
deelnemen aan die activiteiten. 
 

 Ingevolge paragraaf 1B van het Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017 (hierna: 
het Reglement) is deelname aan de matching (studiekeuzeactiviteit) verplicht. De verplichting tot 
matching geldt niet voor: 
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- degene die toelaatbaar is op grond van een buiten Nederland behaald diploma; 

- de inschrijving voor een opleiding met loting of selectie (numerus fixus); 

- degene die volledig heeft deelgenomen aan alle onderdelen van de matchingsactviteiten van de 
betreffende opleiding in het voorgaande jaar. 
Een eerste inschrijving van een inschrijver met een Nederlandse vooropleiding voor een 
bacheloropleiding waarvoor geen numerus fixus of selectie aan de poort geldt, is uitsluitend 
mogelijk indien de opleiding in OSIRIS heeft vastgelegd dat betrokkene heeft voldaan aan de 
matchingsverplichting. Hiervan is sprake als betrokkene heeft deelgenomen aan alle onderdelen 

van de matchingsactviteiten van de opleiding en zich daarbij houdt aan de deadlines en 
verplichtingen in het proces. Hieronder wordt verstaan: 
1. Volledig invullen van het matchingsformulier en dit elektronisch terugsturen: 
● bij voorkeur binnen twee weken in ieder geval vóór uiterlijk 15 mei 2016 indien het 
inschrijfverzoek voor de opleiding uiterlijk op 1 mei 2016 via Studielink is ingediend; 
● bij voorkeur binnen twee weken en in ieder geval vóór uiterlijk 10 augustus 2106 indien het 

inschrijfverzoek voor de opleiding na 1 mei 2016 en vóór 5 augustus 2016 via Studielink is 
ingediend; 
2. Voorbereiden op de representatieve studieactiviteiten; 
3. Volledig deelnemen aan de representatieve studieactiviteiten, die over twee dagdelen zijn 
gespreid; 

4. Zo spoedig mogelijk en in ieder geval vóór aanvang van de studieactiviteiten, afmelden indien 
betrokkene vanwege overmacht niet in staat is deel te nemen aan de studieactiviteiten; daarbij 

beslist de onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding op een daartoe strekkend verzoek van de 
betrokkene of sprake is van een geldige reden van verhindering; 
5. Maken van een toets of opdracht; 
6. Deelnemen aan de nabespreking/feedback. 
 
  Ingevolge paragraaf 1C van het Reglement is de laatste ronde van matchingsactiviteiten 
(van 15 tot en met 26 augustus 2016) uitsluitend toegankelijk voor: 

- studenten die voor het studiejaar 2016-2017 zijn uitgeloot of niet geselecteerd bij een 
bacheloropleiding die op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
een numerus fixus en/of selectie hanteert; 
- studenten die na deelname aan matching voor een andere opleiding omzwaaien naar een tweede 
opleiding en voor wie gegeven het tijdstip waarop de uitkomst van de matching elders bekend 
werd c.q. de matching elders plaatsvond, niet mogelijk was deel te nemen aan de matching voor 

die tweede opleiding in juni 2016; 
- studenten die zich na 1 mei hebben aangemeld voor een andere bacheloropleiding (dan die 

waarvoor zij zich op 1 mei hebben aangemeld) voor wie het niet mogelijk was deel te nemen aan 
de matching in juni 2016; 
- studenten die op een zodanig tijdstip een bindend studieadvies hebben gekregen voor een hbo- 
of wo-bacheloropleiding dat het niet mogelijk was deel te nemen aan de matching in juni 2016; 
- studenten die naar het oordeel van de onderwijsdirecteur ten gevolge van overmacht niet hebben 

kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit in april of mei/juni 2016; 
- studenten als bedoeld in 1E van wie het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot 
inschrijving gegrond is verklaard; 
- studenten woonachtig op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderscheidenlijk 
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Wanneer deze studenten aantonen dat zij niet in staat zijn aan de 
augustus-matching deel te nemen, treft de opleiding zodanige voorzieningen dat zij kunnen 
deelnemen aan een vorm van studiekeuzeactiviteit zonder dat hun fysieke aanwezigheid op de 

instelling vereist is. 
  Ingevolge paragraaf 1E wijst het Hoofd CSA het inschrijfverzoek af van: 
- degenen die zich niet tijdig hebben aangemeld voor de opleiding door middel van een 
inschrijfverzoek in Studielink, en 
- degenen die niet (volledig) hebben deelgenomen aan de matchingsactiviteit c.q. zich niet hebben 
gehouden aan de deadlines en verplichtingen in het proces.  

 
 Bij de toepassing van het Reglement wordt als beleid gehanteerd dat een inschrijfverzoek 
ingewilligd kan worden door het Hoofd Centrale Studentenadministratie als deze heeft vastgelegd 
dat de betrokkene toch ingeschreven mag worden, ondanks het niet deelnemen aan het 
matchingstraject. Het Hoofd Centrale Studentenadministratie legt dit vast als het hoofd van oordeel 
is dat betrokkene ten gevolge van ziekte, zwangerschap, handicap, topsport of andere vormen van 
overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan de matchingsactiviteit of het hoofd van oordeel is dat 

het niet inwilligen van het inschrijfverzoek zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
 
2.2  Appellant heeft in het studiejaar 2015-2016 de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de 
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Universiteit Utrecht gevolgd. Na het eerste jaar van inschrijving wilde hij overstappen naar de 

bacheloropleiding Geschiedenis. Appellant heeft zich vóór 1 mei 2016 via Studielink ingeschreven 

voor die opleiding. Hij diende op grond van artikel 1B van het Reglement uiterlijk 15 mei 2016 het 
matchingsformulier in te vullen en te retourneren ten behoeve van de matchingsactiviteiten die de 
bacheloropleiding Geschiedenis kent als onderdeel van het inschrijfproces. Niet in geschil is dat 
appellant dit niet uiterlijk op 15 mei 2016 heeft gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft het Hoofd 
Centrale Studentenadministratie het inschrijfverzoek van appellant op grond van paragraaf 1E van 
het Reglement afgewezen. Het college van bestuur heeft die beslissing in bezwaar gehandhaafd. 

Appellant heeft zich inmiddels aan de Universiteit Leiden voor de bacheloropleiding Geschiedenis 
ingeschreven. 
 
2.3  Appellant betoogt dat het college van bestuur de afwijzing van zijn inschrijfverzoek ten 
onrechte heeft gehandhaafd. Hiertoe voert hij in de eerste plaats aan dat de informatie op de 
website van de universiteit over de matchingsactiviteiten verwarrend was, omdat vermeld was dat 

de feedback die je van de opleiding ontvangt naar aanleiding van de matchingsactiviteiten niet 
bindend is en een student uiteindelijk zelf bepaalt of hij zich inschrijft voor de opleiding. Volgens 
hem was door die tekst niet duidelijk dat deelname aan de matchingsactiviteiten verplicht is. 
Verder stelt appellant dat op 22 augustus 2016 nog een matchingsdag wordt georganiseerd voor 
de bacheloropleiding Geschiedenis en dat, blijkens de website van de universiteit, geen specifieke 

eisen worden gesteld voor deelname aan die dag, behalve tijdige inschrijving voor de opleiding. 
Volgens hem valt niet in te zien waarom hij niet alsnog aan die matchingsdag zou kunnen 

deelnemen en bestaat er ook geen grond om dat te weigeren, nu hij zich voor 1 mei 2016 voor de 
opleiding heeft ingeschreven. Tenslotte voert appellant aan dat het college van bestuur heeft 
miskend dat de afwijzing van zijn inschrijving leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. In 
dit verband brengt hij naar voren dat hij inmiddels in Utrecht zijn sociale contacten en huisvesting 
heeft en dat het daarom onbillijk zou zijn als hij genoodzaakt is bij een andere universiteit de 
bacheloropleiding Geschiedenis te volgen.  
 

2.3.1 Anders dan appellant is het College van oordeel dat de tekst op de website van de 
universiteit Utrecht met betrekking tot de matchingsactiviteiten in mei niet verwarrend kon zijn. In 
de door appellant overgelegde uitdraai van de tekst van de website is vermeld dat deelname aan 
de matchingsactiviteiten verplicht is en dat zonder het tijdig invullen van het matchingsformulier, 
het maken van huiswerk en het deelnemen aan het volledige programma op de matchingsdag 
inschrijving bij de opleiding niet mogelijk is. Uit de bewoordingen op de website dat de feedback 

die een student ontvangt niet bindend is en de student zelf bepaalt of hij zich inschrijft, kan niet 
worden afgeleid dat deelname aan de matchingsactiviteiten niet verplicht zou zijn. Dat de feedback 

niet bindend is, betekent uitsluitend dat een student, die zich tijdig heeft ingeschreven en heeft 
deelgenomen aan de matchingsactiviteiten, toegangsrecht heeft tot de opleiding ongeacht of het 
advies naar aanleiding van die activiteiten positief of negatief is. Verder kon en behoorde appellant 
ook door andere informatiebronnen ervan op de hoogte te zijn dat deelname aan de 
matchingsactiviteiten verplicht was en dat het niet deelnemen een afwijzing van zijn inschrijving 

tot gevolg zou hebben. Dat staat met zoveel woorden in het Reglement. Voorts heeft appellant op 
1 mei 2016 de ‘Uitnodiging matchingsformulier Geschiedenis’ ontvangen waarin was vermeld dat 
hij dat formulier uiterlijk 15 mei 2016 diende in te vullen en op te sturen. Vervolgens heeft hij op 
8, 11 en 14 mei 2016 een e-mailbericht op zijn privémail ontvangen waarin hij eraan werd 
herinnerd dat hij het matchingsformulier uiterlijk 15 mei 2016 diende in te vullen en op te sturen. 
In die berichten is appellant er steeds op gewezen dat, indien hij het matchingsformulier niet tijdig 
retour zou sturen, zijn inschrijfverzoek zou worden afgewezen. Wat betreft de stelling van 

appellant dat er geen grond bestaat voor het college van bestuur hem niet alsnog toe te laten tot 
de matchingsdag die op 22 augustus 2016 plaatsvindt, geldt dat in paragraaf 1C van het 
Reglement is vermeld voor wie de late matchingsactiviteiten (van 15 tot en met 26 augustus 2016) 
uitsluitend toegankelijk zijn. Appellant valt niet onder de hier vermelde situaties. Tenslotte is het 
College met het college van bestuur van oordeel dat de door appellant naar voren gebrachte 
omstandigheden, dat hij inmiddels sociale contacten heeft gelegd in Utrecht en daar een kamer 

heeft, geen omstandigheden zijn die hem onderscheiden van andere studenten in een vergelijkbare 
situatie. Derhalve heeft het college van bestuur op goede gronden geoordeeld dat die 
omstandigheden niet tot de conclusie leiden dat het handhaven van de afwijzing van zijn 
inschrijving leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Daarbij wordt in aanmerking 
genomen dat appellant er door verschillende manieren van op de hoogte kon en behoorde te zijn 
dat hij uiterlijk  
15 mei 2016 het matchingsformulier diende in te leveren en niet is gebleken dat hij daartoe niet in 

staat is geweest.  
  Het betoog faalt. 
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2.4 Het beroep is ongegrond. 

 

2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
  
 Het College 
 

 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/142 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 12 december 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : DUO 
EP-Nuffic 
inschrijven 
Studielink 
toelaatbaarheid 

toelatingsvoorwaarden 
verwachtingen 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.2. Appellante heeft de waardering van het diploma door EP-

Nuffic niet onder verwijzing naar relevante stukken bestreden. Gelet 

hierop heeft verweerder de weigering van de CSA om appellante toe 
te laten tot de opleiding terecht gehandhaafd. Dat appellante door 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) lotnummer 285 
toegewezen heeft gekregen, doet hieraan niet af. Die toewijzing zegt 
immers niets over de vraag of appellante aan de 

toelatingsvoorwaarden voor de opleiding voldoet. In de door 
appellante aangehaalde brief van 3 augustus 2016 van DUO worden, 
anders dan appellante verder betoogt, geen verwachtingen gewekt 
aangaande de toelaatbaarheid tot de opleiding. Die brief bevat 
immers louter een herinnering dat appellante nog documenten moet 
insturen. Ook in Studielink zijn, anders dan appellante betoogt, geen 
rechtens te honoreren verwachtingen gewekt. Op de door appellante 

overgelegde uitdraai daarvan is immers een uitdrukkelijk 
voorbehoud gemaakt dat het diploma van appellante nog moet 
worden gewaardeerd. De e-mails over de eventuele vrijstelling van 
de taaltest hebben verder geen betrekking op de waardering van het 
diploma van appellante en zijn daarom, in het licht van het 

vorenstaande, niet relevant. Dat appellante wel toelaatbaar is voor 
een opleiding aan het EuroCollege, is evenmin relevant. De CSA is 

immers niet gebonden aan de toelatingsvoorwaarden van andere 
instellingen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 

 
en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 16 juni 2016 heeft de Centrale Studenten Administratie het verzoek van 
appellante om te worden ingeschreven voor de opleiding International Business and Management 

Studies (hierna: de opleiding) afgewezen.  
 
 Bij beslissing van 27 juli 2016 heeft verweerder het daartegen door appellante gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.  
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  642 

 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 augustus 2016, waar verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. O. Jungst, is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Aan de beslissing van 27 juli 2016, waarin de beslissing van 16 juni 2016 in stand is 
gelaten, heeft verweerder ten grondslag gelegd dat het Rwandese diploma van appellante door EP-

Nuffic is gewaardeerd op 3 jaren havo, terwijl voor toelating tot de opleiding een afgeronde havo-
opleiding vereist is. 
 
2.2. Appellante heeft de waardering van het diploma door EP-Nuffic niet onder verwijzing naar 
relevante stukken bestreden. Gelet hierop heeft verweerder de weigering van de CSA om 
appellante toe te laten tot de opleiding terecht gehandhaafd. Dat appellante door de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) lotnummer 285 toegewezen heeft gekregen, doet hieraan niet 
af. Die toewijzing zegt immers niets over de vraag of appellante aan de toelatingsvoorwaarden 
voor de opleiding voldoet. In de door appellante aangehaalde brief van 3 augustus 2016 van DUO 
worden, anders dan appellante verder betoogt, geen verwachtingen gewekt aangaande de 
toelaatbaarheid tot de opleiding. Die brief bevat immers louter een herinnering dat appellante nog 

documenten moet insturen. Ook in Studielink zijn, anders dan appellante betoogt, geen rechtens te 
honoreren verwachtingen gewekt. Op de door appellante overgelegde uitdraai daarvan is immers 

een uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt dat het diploma van appellante nog moet worden 
gewaardeerd. De e-mails over de eventuele vrijstelling van de taaltest hebben verder geen 
betrekking op de waardering van het diploma van appellante en zijn daarom, in het licht van het 
vorenstaande, niet relevant. Dat appellante wel toelaatbaar is voor een opleiding aan het 
EuroCollege, is evenmin relevant. De CSA is immers niet gebonden aan de toelatingsvoorwaarden 
van andere instellingen. 
 

2.3. Gelet op het vorenstaande is het beroep ongegrond.  
 
2.4 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 

 Rechtdoende:  
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/146.2 

Rechter(s) : mr. Hoogvliet 

Datum uitspraak : 17 oktober 2016 

Partij : Opposant 

Trefwoorden : algemeen verbinden voorschrift 
bindend negatief studieadvies 
disfunctioneren 
eerlijk proces 
folders 

gedingstukken 
gehoord 
geloofsovertuiging 
godsdienstige aspecten 
individuele beslissing 
inspraak 
kennelijk ongegrond 

mondelinge behandeling 
ongelijkwaardig 
studieadvies 
vereenvoudigde behandeling 
verzet 

Artikelen : WHW:  
Awb: artikel 8:54 

Awb: artikel 8:55 
Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Zoals in de uitspraak van het College, waarvan verzet, is 
overwogen, bevindt zich onder de gedingstukken geen individuele, 
op de situatie van opposant betrekking hebbende, beslissing. Het 

College heeft in dit verband in de aangevallen uitspraak vastgesteld 
dat, gelet op de overige van opposant afkomstige gedingstukken, 
het bij het CBE ingediende beroepschrift van opposant niet anders 
kon worden opgevat dan als gericht tegen de algemeen verbindende 
voorschriften waarin het studieadvies is geregeld. Niet valt in te zien 

dat het College in de aangevallen uitspraak in zoverre een onjuiste 
vaststelling heeft gedaan. Opposant heeft zulks ook niet betwist in 

zijn verzetschrift. Evenmin bevindt zich onder de gedingstukken een 
individuele beslissing over de onmogelijkheid om tussentijds te 
wisselen van een voltijdstudie naar een deeltijdstudie. Opposant 
heeft bij zijn verzetschrift, noch ter zitting van het College alsnog 
een zodanige individuele beslissing overgelegd.  
Het standpunt van opposant dat het niet tijdig nemen van een 
beslissing met een beslissing gelijk wordt gesteld, kan hem in dit 

verband niet baten. Opposant heeft op geen enkele wijze 
gespecificeerd in welke, hem betreffende, situatie een besluit had 
moeten worden genomen door één van de organen van de instelling. 
Niet is gebleken dat opposant om een zodanige individuele 
beslissing heeft verzocht. Bovendien strookt dit standpunt niet met 
het standpunt van opposant dat niet een uitzonderlijke op zijn 

persoonlijke situatie afgestemde beslissing had behoren te worden 
genomen, maar dat een goede regeling tot stand had moeten 

komen waarbij de studerende persoon, ter beperking van kwalijke 
gevolgen, inspraak had moeten hebben.  
Onder de gegeven omstandigheden, heeft het College terecht beslist 
tot een kennelijke ongegrondverklaring van het door opposant 
ingestelde beroep gericht tegen de beslissing van het CBE van 7 

september 2015, waarbij het administratief beroep niet-ontvankelijk 
is verklaard. Het overige in verzet aangevoerde geeft geen grond 
voor een ander oordeel 

 
Uitspraak op het verzet van:  
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[naam], wonende te [woonplaats], opposant, 

 
tegen de uitspraak van het College van 22 juni 2016 in zaak nr. 2015/246.  
 
1.  Procesverloop 
 
 Bij uitspraak van 22 juni 2016 in zaak nr. CBHO 2015/246 heeft het College, na 

vereenvoudigde behandeling, het door opposant tegen de beslissing van het College van Beroep 
voor de Examens van de Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: het CBE) van 7 september 2015 
ingestelde beroep ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die uitspraak heeft opposant verzet gedaan. 
 

 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen. 
 
 Het College heeft het verzet ter zitting behandeld op 12 september 2016, waar opposant is 
 verschenen. 
 

2.  Beoordeling van het verzet 
 

2.1. In de uitspraak, waarvan verzet, is het beroep kennelijk ongegrond verklaard. Daartoe 
heeft het College overwogen dat het CBE het beroep op goede gronden niet-ontvankelijk heeft 
verklaard. Onder de gedingstukken bevindt zich geen individuele beslissing en opposant heeft een 
dergelijke beslissing evenmin overgelegd, aldus het College. Wel bevinden zich onder de 
gedingstukken verschillende brieven van opposant. In die brieven heeft hij zijn ongenoegen geuit 
over het beleid van verweerder wat betreft het studieadvies en over de onmogelijkheid om 
tussentijds van een voltijdstudie naar een deeltijdstudie te wisselen. Het College heeft onder de 

gegeven omstandigheden in de aangevallen uitspraak vastgesteld dat het beroep van opposant, 
ingediend bij het CBE, was gericht tegen de algemeen verbindende voorschriften waarin het 
studieadvies is geregeld. Op grond van artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, van de Algemene 
wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan, zoals het CBE terecht heeft vastgesteld, geen beroep worden 
ingesteld tegen algemeen verbindende voorschriften. Daarnaast heeft het College wat betreft de 
onmogelijkheid om tussentijds te wisselen van een voltijdstudie naar een deeltijdstudie vastgesteld 

dat zich daarover evenmin een individuele beslissing onder de gedingstukken bevindt. Nu 
verweerder in de bestreden beslissing van 7 september 2015 tot dezelfde conclusie is gekomen, 

heeft het College het beroep van appellant kennelijk ongegrond verklaard.  
 
2.2.  Opposant betoogt – beknopt weergegeven – dat hij ten onrechte niet is gehoord over het 
beroepschrift en dat hij als gevolg van die handelwijze ongelijkwaardig is behandeld. Hem is aldus 
een eerlijk proces onthouden. Ter zitting van het College heeft opposant –samengevat 

weergegeven – daaraan toegevoegd dat het beleid van het bestuur direct in samenwerking met de 
andere organen binnen de instelling een eenheidsbelang ten bate van de studerende persoon dient 
te vertegenwoordigen. Het College heeft ten onrechte in het procesverloop van de bestreden 
uitspraak het disfunctioneren van het bestuur van de Vrije Universiteit weggelaten. Opposant heeft 
verder in zijn pleitnota kritiek geuit op de wijze waarop de Vrije Universiteit in zijn folders de studie 
theologie heeft aangeprezen. Anders dan deze folders doen geloven, worden andere 
geloofsovertuigingen niet gelijkwaardig toegelaten. In dat verband heeft het CBE ongelijkwaardig, 

want vanuit een beperkte geloofsovertuiging, gehandeld door zijn beroep bij beslissing van 
7 september 2015 niet-ontvankelijk te verklaren, aldus opposant. In de bestreden uitspraak zijn 
volgens opposant het verweer van het CBE en de weergave van zijn belangen verre van compleet 
en vormen evenmin de gehele immateriële waarheid. Veel godsdienstige aspecten zijn namelijk 
niet met juridische taal weer te geven en zodoende had het College de zaak niet zonder zitting dan 
wel zonder mogelijkheden om getuigen te horen, mogen afdoen. Het College heeft in de uitspraak 

van 22 juni 2016 bovendien miskend dat niet een uitzonderlijk op zijn persoonlijke situatie 
afgestemde beslissing genomen had behoren te worden. Er had daarentegen een goede regeling 
tot stand moeten komen waarbij de studerende persoon, ter beperking van kwalijke gevolgen, 
inspraak had moeten hebben. Volgens opposant is het niet tijdig hebben genomen van een besluit 
waarmee een belanghebbende tekort is gedaan bovendien ook als besluit te kwalificeren, 
waartegen beroep kan worden ingesteld. Er zijn volgens opposant allerlei wettelijke  de universele 
natuurwet naar maximale mogelijkheden voor ontplooiing van het individu te koppelen, aldus 

opposant.  
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2.3. Ingevolge artikel 8:54 van de Awb kan de bestuursrechter, totdat partijen zijn uitgenodigd 

om op een zitting van de bestuursrechter te verschijnen, het onderzoek sluiten, indien voortzetting 

van het onderzoek niet nodig is, omdat het beroep kennelijk niet-ontvankelijk is. Een mondelinge 
behandeling blijft in dat geval achterwege. Dat opposant niet over zijn beroepschrift gericht tegen 
de beslissing van 7 september 2015 is gehoord, leidt op zichzelf dan ook niet zonder meer tot een 
gegrondverklaring van het verzet. In verzet, als bedoeld in artikel 8:55 van de Awb, dient te 
worden beoordeeld of het College terecht tot kennelijke ongegrondverklaring van het door 
opposant ingestelde beroep heeft beslist. 

 
2.3.1. Zoals in de uitspraak van het College, waarvan verzet, is overwogen, bevindt zich onder de 
gedingstukken geen individuele, op de situatie van opposant betrekking hebbende, beslissing. Het 
College heeft in dit verband in de aangevallen uitspraak vastgesteld dat, gelet op de overige van 
opposant afkomstige gedingstukken, het bij het CBE ingediende beroepschrift van opposant niet 
anders kon worden opgevat dan als gericht tegen de algemeen verbindende voorschriften waarin 

het studieadvies is geregeld. Niet valt in te zien dat het College in de aangevallen uitspraak in 
zoverre een onjuiste vaststelling heeft gedaan. Opposant heeft zulks ook niet betwist in zijn 
verzetschrift. Evenmin bevindt zich onder de gedingstukken een individuele beslissing over de 
onmogelijkheid om tussentijds te wisselen van een voltijdstudie naar een deeltijdstudie. Opposant 
heeft bij zijn verzetschrift, noch ter zitting van het College alsnog een zodanige individuele 

beslissing overgelegd.  
 Het standpunt van opposant dat het niet tijdig nemen van een beslissing met een beslissing 

gelijk wordt gesteld, kan hem in dit verband niet baten. Opposant heeft op geen enkele wijze 
gespecificeerd in welke, hem betreffende, situatie een besluit had moeten worden genomen door 
één van de organen van de instelling. Niet is gebleken dat opposant om een zodanige individuele 
beslissing heeft verzocht. Bovendien strookt dit standpunt niet met het standpunt van opposant dat 
niet een uitzonderlijke op zijn persoonlijke situatie afgestemde beslissing had behoren te worden 
genomen, maar dat een goede regeling tot stand had moeten komen waarbij de studerende 
persoon, ter beperking van kwalijke gevolgen, inspraak had moeten hebben.  

 Onder de gegeven omstandigheden, heeft het College terecht beslist tot een kennelijke 
ongegrondverklaring van het door opposant ingestelde beroep gericht tegen de beslissing van het 
CBE van 7 september 2015, waarbij het administratief beroep niet-ontvankelijk is verklaard. Het 
overige in verzet aangevoerde geeft geen grond voor een ander oordeel. 
 
2.4.  Het verzet is ongegrond. 

 
3.  Beslissing 

 
  Het College 
 
  Rechtdoende:  
 

  verklaart het verzet ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/163 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 24 oktober 2016 

Partijen : appellante en Universiteit van Amsterdam  

Trefwoorden : beleidsruimte 
Besluit Decentrale Selectie 
decentrale selectie 
deficiënties 
open dag 

persoonlijke dossier 
selectiecommissie 
selectiecriteria 
selectieprocedure 
selectieronde 
stage 
toegelaten 

vwo-certificaat 
website 

Artikelen : WHW: artikel 7.57e, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 Zoals het College eerder heeft overwogen (zie onder meer 
de uitspraken van 26 september 2013 in zaak nr. 2013/140, 10 juni 
2014 in zaak nr. 2014/009 en 5 november 2015 in zaak nr. 
2015/202; www.cbho.nl) heeft de wetgever met betrekking tot de 
decentrale selectie en derhalve tot de daarbij in aanmerking te 
nemen bijzondere kwalificaties en selectiecriteria aan het 
instellingsbestuur een zeer grote beleidsruimte toegekend.  

 Het is het College niet aannemelijk geworden dat appellante 
via de website van ACTA verkeerd over de decentrale 
selectieprocedure is voorgelicht. Ter zitting van het College heeft 
verweerder gesteld dat de vooropleidingseisen correct op de website 
stonden vermeld. Aan de selectieprocedure kon worden 

deelgenomen, ook indien nog niet alle deficiënties waren 
weggewerkt. Vermeld was dat werd uitgegaan van vwo-cijfers. 

Indien deze niet beschikbaar waren, kon de kandidaat tot augustus 
2016 deficiënties wegwerken, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk 
vergelijkbare cijfers te overleggen. Het College ziet geen aanleiding 
om te twijfelen aan hetgeen verweerder heeft gesteld, ook nu 
appellante haar stelling niet heeft gestaafd.  
 Toen appellante begin 2016 deelnam aan de eerste 

selectieronde, beschikte zij niet over vwo-cijfers dan wel 
vergelijkbare cijfers voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en 
Biologie. Zij heeft na de eerste selectieronde het vwo-certificaat 
Biologie behaald en het certificaat na de hoorzitting in bezwaar aan 
verweerder toegezonden. Verweerder heeft gesteld dat het 
certificaat voor de score van de eerste selectieronde geen rol meer 
kon spelen, nu het certificaat na die selectieronde was behaald. 

Anders dan appellante stelt, volgt dit ook uit overweging 5 van het 
advies van de Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren van 

18 juli 2016, dat deel uitmaakt van de beslissing van verweerder 
van 25 juli 2016. Het College meent dat appellante had behoren te 
begrijpen dat nu zij de selectieronde begin 2016 had doorlopen, de 
door haar hierna behaalde vwo-resultaten niet meer konden 
meetellen bij vaststelling van de score voor de eerste selectieronde.  

 Met betrekking tot het onderdeel motivatie heeft appellante 
twee punten behaald van de maximaal negen te behalen punten. 
Zoals het College eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 juli 
2016 in zaak nr. 2016/126 en 2016/126.1; www.cbho.nl) behoort 
het tot de taak en de deskundigheid van de door het 
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instellingsbestuur ingestelde selectiecommissie om aan de hand van 

de vooraf bekendgemaakte criteria volgens de voorgeschreven 

procedures motivaties te beoordelen. Ter zitting van het College 
heeft verweerder toegelicht dat in totaal 450 kandidaten hebben 
deelgenomen aan de eerste selectieronde, waarvan 265 konden 
worden doorgelaten naar de tweede ronde. De kandidaten waren in 
twee groepen verdeeld, groep A en B. Groep A bestond uit 
kandidaten die ten tijde van de selectieronde 6-vwo-ers waren. Voor 

die groep was 70% van de beschikbare plaatsen bestemd. Groep B 
bestond uit kandidaten die op een andere wijze aan de 
vooropleidingseisen voldeden. Voor die groep was 30% van de 
beschikbare plaatsen bestemd. Appellante behoorde tot groep B. 
Voor die groep was de eis voor toelating naar de tweede ronde voor 
het desbetreffende jaar vastgesteld op een score van 37 punten en 

hoger. Verweerder heeft toegelicht dat alle 450 kandidaten 
gemotiveerd waren, maar dat, gezien het beperkt aantal 
beschikbare plaatsen, kandidaten tegen elkaar moesten worden 
afgewogen, en dat naar extra aspecten is gekeken, zoals of een 
kandidaat heeft deelgenomen aan de open dag van de universiteit of 

stage heeft gelopen bij een tandarts. Voor het onderdeel motivatie is 
niet uitsluitend de motivatiebrief beoordeeld, maar is het gehele 

persoonlijke dossier van kandidaten beoordeeld. Die beoordeling is 
verricht door twee beoordelaars, die onafhankelijk en los van elkaar 
de persoonlijke dossiers hebben beoordeeld. In het geval van 
appellante kwamen beide beoordelaars voor het onderdeel motivatie 
onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde score van twee punten. 
Verweerder heeft ter zitting van het College verder toegelicht dat 
appellante een extra punt is toegekend voor de voltooide opleiding 

Psychologie. Verder heeft zij hoog gescoord op het onderdeel 
hulpverlening. Het vorenstaande heeft de deficiënties voor de vwo-
vakken Natuurkunde en Scheikunde echter niet weggenomen. Gelet 
op de stukken en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat de 
selectieprocedure in strijd met de geldende regels dan wel 
onzorgvuldig is verlopen. Evenmin is gebleken dat het persoonlijke 

dossier van appellante op onzorgvuldige wijze is beoordeeld. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 17 maart 2016 heeft verweerder appellante medegedeeld dat zij niet is 

toegelaten tot de tweede selectieronde van de decentrale selectie voor de opleiding 
Tandheelkunde.  
 
 Bij beslissing van 25 juli 2016 heeft verweerder het daartegen door appellante gemaakte 
bezwaar ongegrond verklaard.  
 

 Tegen deze beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Appellante heeft een nader stuk ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige 

kamer. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 september 2016, waar appellante, 

bijgestaan door mr. J. Leijen, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. 

E.L.C.M. Rijnders, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, zijn verschenen. Tevens was 
aanwezig M.L. Walraven, lid van de decentrale selectiecommissie van de Universiteit van 
Amsterdam. 
 
2.   Overwegingen 
 

2.1 Ingevolge artikel 7.57e, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek kan een instellingsbestuur een door hem te bepalen percentage van de 
opleidingsplaatsen van een opleiding toewijzen aan door hem zelf geselecteerde gegadigden die 
naar zijn oordeel beschikken over bijzondere kwalificaties. 
 Ingevolge het tweede lid maakt het instellingsbestuur, indien het toepassing geeft aan het 
eerste lid, tijdig bekend: 

de kwalitatieve selectiecriteria die het in aanmerking wil nemen, waarvan het aantal ten minste 
twee bedraagt, 
de regels van administratieve aard, voor zover niet voortvloeiend uit het  
vierde lid, 
het percentage, bedoeld in het eerste lid, en 

of gegadigden van een, twee dan wel drie maal tot deelname aan de selectieprocedure kunnen 
worden toegelaten. 

 
2.2 Uit de stukken en het verhandelde ter zitting volgt het volgende. De Commissie Decentrale 
Selectie van de Universiteit van Amsterdam (hierna: de Commissie) selecteert 100% van de 
studenten die worden toegelaten tot de opleiding Tandheelkunde voor het studiejaar 2016-2017 
via de decentrale selectie. Verweerder heeft de selectiecriteria voor decentrale selectie neergelegd 
in het Besluit Decentrale Selectie van 28 augustus 2015(hierna: het Besluit). De Commissie heeft 
de vastgestelde selectiecriteria bekendgemaakt. Verder is decentrale selectieprocedure uiteengezet 

op de website Decentrale Selectie ACTA. 
 In het Besluit is bepaald dat als een kandidaat voldoet aan de criteria, hij/zij kan 
deelnemen aan de eerste ronde van de selectieprocedure. In die ronde oordeelt de Commissie op 
basis van het persoonlijke dossier. De kandidaten kunnen punten scoren op de onderdelen 
hulpverlening, organisatie, prestaties, motivatie, algemeen en een samengesteld cijfer voor de 
vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. De kandidaten met de hoogste scores 

worden toegelaten tot de tweede selectieronde. Kandidaten die nog niet eerder hebben 
deelgenomen aan de selectieprocedure bij ACTA en in het studiejaar 2015-2016 verwachten het 

vwo-diploma te behalen worden ten opzichte van elkaar gerankt. De overige kandidaten worden 
eveneens ten opzichte van elkaar gerankt. Voor de laatste groep kandidaten geldt dat voor het 
studiejaar 2016/2017 kandidaten met een score van 37 punten en hoger zijn toegelaten tot de 
tweede ronde van de decentrale selectie.  
 

2.3  Appellante heeft deelgenomen aan de eerste ronde van de decentrale selectie. Zij behoort 
tot de groep overige kandidaten. Zij heeft op basis van haar persoonlijke dossier een score van 
32,1 punten behaald. Op grond van die score is zij niet toegelaten tot de tweede ronde van de 
decentrale selectie.  
 
2.4 Appellante betoogt dat verweerder ten onrechte zijn beslissing heeft gehandhaafd om haar 
niet toe te laten tot de tweede selectieronde. Zij voert aan dat verweerder ten onrechte niet is 

ingegaan op de grond dat er een discrepantie bestaat tussen de gehanteerde procedure en de 
informatie hierover op de website van de ACTA. Zo staat op de website dat een kandidaat zelf voor 
zo veel mogelijk vergelijkbare cijfers moet zorgen indien deze een andere vooropleiding heeft, 
terwijl achteraf blijkt dat met aangeleverde stukken niets wordt gedaan. Verder is niet ingegaan op 
de grond dat haar onvoldoende punten zijn toegekend voor het onderdeel motivatie. Verder heeft 
verweerder de behandeling van het bezwaar na de hoorzitting aangehouden en haar verzocht het 

inmiddels behaalde vwo-certificaat Biologie toe te zenden, hetgeen zij ook heeft gedaan. In de 
beslissing van 25 juli 2016 is op dit punt echter niet teruggekomen.  
 
2.4.1 Zoals het College eerder heeft overwogen (zie onder meer de uitspraken van 26 september 
2013 in zaak nr. 2013/140, 10 juni 2014 in zaak nr. 2014/009 en 5 november 2015 in zaak nr. 
2015/202; www.cbho.nl) heeft de wetgever met betrekking tot de decentrale selectie en derhalve 
tot de daarbij in aanmerking te nemen bijzondere kwalificaties en selectiecriteria aan het 

instellingsbestuur een zeer grote beleidsruimte toegekend.  
 Het is het College niet aannemelijk geworden dat appellante via de website van ACTA 
verkeerd over de decentrale selectieprocedure is voorgelicht. Ter zitting van het College heeft 
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verweerder gesteld dat de vooropleidingseisen correct op de website stonden vermeld. Aan de 

selectieprocedure kon worden deelgenomen, ook indien nog niet alle deficiënties waren 

weggewerkt. Vermeld was dat werd uitgegaan van vwo-cijfers. Indien deze niet beschikbaar waren, 
kon de kandidaat tot augustus 2016 deficiënties wegwerken, bijvoorbeeld door zo veel mogelijk 
vergelijkbare cijfers te overleggen. Het College ziet geen aanleiding om te twijfelen aan hetgeen 
verweerder heeft gesteld, ook nu appellante haar stelling niet heeft gestaafd.  
 Toen appellante begin 2016 deelnam aan de eerste selectieronde, beschikte zij niet over 
vwo-cijfers dan wel vergelijkbare cijfers voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Biologie. Zij 

heeft na de eerste selectieronde het vwo-certificaat Biologie behaald en het certificaat na de 
hoorzitting in bezwaar aan verweerder toegezonden. Verweerder heeft gesteld dat het certificaat 
voor de score van de eerste selectieronde geen rol meer kon spelen spelen, nu het certificaat na 
die selectieronde was behaald. Anders dan appellante stelt, volgt dit ook uit overweging 5 van het 
advies van de Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren van 18 juli 2016, dat deel uitmaakt 
van de beslissing van verweerder van 25 juli 2016. Het College meent dat appellante had behoren 

te begrijpen dat nu zij de selectieronde begin 2016 had doorlopen, de door haar hierna behaalde 
vwo-resultaten niet meer konden meetellen bij vaststelling van de score voor de eerste 
selectieronde.  
 Met betrekking tot het onderdeel motivatie heeft appellante twee punten behaald van de 
maximaal negen te behalen punten. Zoals het College eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 

juli 2016 in zaak nr. 2016/126 en 2016/126.1; www.cbho.nl) behoort het tot de taak en de 
deskundigheid van de door het instellingsbestuur ingestelde selectiecommissie om aan de hand van 

de vooraf bekendgemaakte criteria volgens de voorgeschreven procedures motivaties te 
beoordelen. Ter zitting van het College heeft verweerder toegelicht dat in totaal 450 kandidaten 
hebben deelgenomen aan de eerste selectieronde, waarvan 265 konden worden doorgelaten naar 
de tweede ronde. De kandidaten waren in twee groepen verdeeld, groep A en B. Groep A bestond 
uit kandidaten die ten tijde van de selectieronde 6-vwo-ers waren. Voor die groep was 70% van de 
beschikbare plaatsen bestemd. Groep B bestond uit kandidaten die op een andere wijze aan de 
vooropleidingseisen voldeden. Voor die groep was 30% van de beschikbare plaatsen bestemd. 

Appellante behoorde tot groep B. Voor die groep was de eis voor toelating naar de tweede ronde 
voor het desbetreffende jaar vastgesteld op een score van 37 punten en hoger. Verweerder heeft 
toegelicht dat alle 450 kandidaten gemotiveerd waren, maar dat, gezien het beperkt aantal 
beschikbare plaatsen, kandidaten tegen elkaar moesten worden afgewogen, en dat naar extra 
aspecten is gekeken, zoals of een kandidaat heeft deelgenomen aan de open dag van de 
universiteit of stage heeft gelopen bij een tandarts. Voor het onderdeel motivatie is niet uitsluitend 

de motivatiebrief beoordeeld, maar is het gehele persoonlijke dossier van kandidaten beoordeeld. 
Die beoordeling is verricht door twee beoordelaars, die onafhankelijk en los van elkaar de 

persoonlijke dossiers hebben beoordeeld. In het geval van appellante kwamen beide beoordelaars 
voor het onderdeel motivatie onafhankelijk van elkaar tot eenzelfde score van twee punten. 
Verweerder heeft ter zitting van het College verder toegelicht dat appellante een extra punt is 
toegekend voor de voltooide opleiding Psychologie. Verder heeft zij hoog gescoord op het 
onderdeel hulpverlening. Het vorenstaande heeft de deficiënties voor de vwo-vakken Natuurkunde 

en Scheikunde echter niet weggenomen. Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting is niet 
gebleken dat de selectieprocedure in strijd met de geldende regels dan wel onzorgvuldig is 
verlopen. Evenmin is gebleken dat het persoonlijke dossier van appellante op onzorgvuldige wijze 
is beoordeeld. 
 Het betoog faalt.  
 
2.5 Het beroep is ongegrond. 

 
2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
 
Zaaknummer : CBHO 2016/164 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 12 december 2016 

http://www.cbho.nl)/
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Partijen : appellante en CBE Universiteit Leiden  

Trefwoorden : deugdelijkheid 

extern lid 
herbeoordeling 
kennen en kunnen 
onafhankelijk 
procedureel 

Research Project 
stage 
tussentijdse evaluatie 

Artikelen : WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Het College is van oordeel dat verweerder het administratief 
beroep terecht ongegrond heeft verklaard. Hangende administratief 
beroep is immers een herbeoordeling, waarom appellante had 
gevraagd, uitgevoerd. Dat appellante geen tussentijdse evaluaties 
heeft gehad en dat de herbeoordeling niet door een extern lid van 

de examencommissie, maar door de voorzitter is uitgevoerd, 

betekent niet dat het toegekende cijfer ten onrechte is gehandhaafd. 
Het ontbreken van tussentijdse evaluaties zou alleen kunnen worden 
hersteld door opnieuw het praktisch werk, dit keer met evaluaties, 
te verrichten. Appellante wenst het praktisch werk echter niet 
opnieuw te verrichten. Zij wenst een hoger cijfer voor het al 
verrichte werk. Het enkele feit dat de voorzitter van de 

examencommissie mensen binnen de universiteit kent, is voor het 
College, nu de voorzitter uit hoofde van zijn functie moet worden 
geacht onafhankelijk te functioneren, voorts geen reden om aan de 
deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde herbeoordeling te 
twijfelen. In hetgeen appellante voor het overige aanvoert, is 
voorts, mede gezien de door verweerder en de secretaris van de 
examencommissie ter zitting van het College gegeven toelichting op 

de herbeoordeling, evenmin grond gelegen voor het oordeel dat bij 
de herbeoordeling niet aan de hiervoor in 2.1 bedoelde vereisten 
van procedurele aard is voldaan. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij e-mail van 3 september 2015 is appellante in kennis gesteld van de beslissing van de 
examencommissie om geen herbeoordeling te laten verrichten van het door haar verrichtte 
praktisch werk voor het vak Research Project I in het kader van de masteropleiding Bio-
Pharmaceutical Sciences en het haar voor dat praktisch werk toegekende cijfer niet aan te passen 
(hierna: de beslissing van 3 september 2015). 

  

 Bij beslissing, verzonden op 1 augustus 2016, (hierna: de bestreden beslissing) heeft 
verweerder het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
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 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2016, waar appellante en 

verweerder, vertegenwoordigd door mr. M.A.C. de Boer, secretaris van verweerder, zijn 

verschenen. Voorts is dr. B.A. Slütter, secretaris van de examencommissie, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en  wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, 

van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), kan geen beroep worden ingesteld tegen 
een besluit, inhoudende een beoordeling van kennen en kunnen van een kandidaat of leerling die 
ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de 
vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing. 
Deze bepalingen staan eraan in de weg, dat door het instellen van beroep tegen een beslissing van 
een college van beroep voor de examens een oordeel van de bestuursrechter wordt verkregen over 

een beslissing die als zodanig van bestuursrechtelijke rechtsbescherming is uitgezonderd. 
 Dit betekent dat het College slechts kan onderzoeken of verweerder terecht het 
administratief beroep ongegrond heeft verklaard omdat bij de herbeoordeling hangende dat 
administratief beroep van het door appellante verrichte praktisch werk aan de voorschriften van 
procedurele aard die bij of krachtens de Awb, de WHW of enig andere wet in formele zin zijn 

gesteld, is voldaan. 
 

2.2. Op 26 januari 2015 is appellante voor het praktisch werk dat zij tijdens een stage van 
negen maanden op de afdeling Toxicologie van het Leiden Academic Centre for Drug Research 
heeft verricht het cijfer 6 toegekend. Omdat gedurende die stage de drie geplande tussentijdse 
evaluaties niet hebben plaatsgevonden, heeft appellante de examencommissie verzocht het 
praktisch werk te laten herbeoordelen en het haar toegekende cijfer aan te passen. Bij de 
beslissing van 3 september 2015 heeft de examencommissie dit verzoek niet ingewilligd. Tegen 
deze beslissing heeft appellante administratief beroep bij verweerder ingesteld. Hangende het 

administratief beroep is het praktisch werk herbeoordeeld en het toegekende cijfer gehandhaafd. 
Verweerder heeft vervolgens het administratief beroep ongegrond verklaard, omdat volgens 
verweerder geen grond bestaat voor het oordeel dat met de handhaving van het cijfer in strijd met 
het recht is gehandeld. 
 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder het administratief beroep ten onrechte ongegrond heeft 

verklaard. Hiertoe voert zij aan dat zij met verweerder en de examencommissie heeft afgesproken 
dat een onafhankelijk extern lid van de examencommissie een herbeoordeling zou uitvoeren. Eerst 

meer dan zes maanden later is een herbeoordeling tot stand gekomen. Deze is niet door een 
extern lid, maar door de voorzitter van de examencommissie uitgevoerd. De voorzitter is niet 
onafhankelijk, omdat hij mensen binnen de universiteit kent. De herbeoordeling is voorts niet goed 
uitgevoerd, omdat deze slechts bestond uit een vergelijking door een analist van de door 
appellante opgestelde labjournaals met de labjournaals van twee andere studenten en het houden 

van interviews met twee studenten die met haar stage hebben gelopen. Appellante is het niet eens 
met het oordeel van de analist dat het niveau van het werk niet zo hoog was als het niveau van de 
andere projecten. Het werk is vooraf door de examencommissie goedgekeurd, zodat zij ervan 
mocht uitgaan dat het niveau goed was. Voorts hebben de studenten waarmee haar werk is 
vergeleken, anders dan appellante, tussentijdse evaluaties gehad. Ten slotte kan geen waarde 
worden gehecht aan de interviews, omdat een ervan is gehouden met een promovendus die niet 
met appellante heeft samengewerkt en de uitkomst van het andere interview was dat er geen 

bijzonderheden waren. Er is onvoldoende bewijs om het toegekende cijfer niet aan te passen, aldus 
appellante. 
 
2.4. Het College is van oordeel dat verweerder het administratief beroep terecht ongegrond 
heeft verklaard. Hangende administratief beroep is immers een herbeoordeling, waarom appellante 
had gevraagd, uitgevoerd. Dat appellante geen tussentijdse evaluaties heeft gehad en dat de 

herbeoordeling niet door een extern lid van de examencommissie, maar door de voorzitter is 
uitgevoerd, betekent niet dat het toegekende cijfer ten onrechte is gehandhaafd. Het ontbreken 
van tussentijdse evaluaties zou alleen kunnen worden hersteld door opnieuw het praktisch werk, 
dit keer met evaluaties, te verrichten. Appellante wenst het praktisch werk echter niet opnieuw te 
verrichten. Zij wenst een hoger cijfer voor het al verrichte werk. Het enkele feit dat de voorzitter 
van de examencommissie mensen binnen de universiteit kent, is voor het College, nu de voorzitter 
uit hoofde van zijn functie moet worden geacht onafhankelijk te functioneren, voorts geen reden 

om aan de deugdelijkheid van de door hem uitgevoerde herbeoordeling te twijfelen. In hetgeen 
appellante voor het overige aanvoert, is voorts, mede gezien de door verweerder en de secretaris 
van de examencommissie ter zitting van het College gegeven toelichting op de herbeoordeling, 
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evenmin grond gelegen voor het oordeel dat bij de herbeoordeling niet aan de hiervoor in 2.1 

bedoelde vereisten van procedurele aard is voldaan. 

 Het betoog faalt. 
  
2.5. Het beroep is ongegrond 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 

3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/168 

Rechter(s) : mr. Verheij 

Datum uitspraak : 15 november 2016 

Partijen : appellante en Universiteit Leiden  

Trefwoorden : administratief beroep 
bezwaar 
decentrale selectie 
discriminatie 
hoofddoek 

opleidingsplaatsen 
rangnummer 
selectieprocedure 

Artikelen :  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : Het is naar het oordeel van het College niet aannemelijk dat 

appellante in de tweede ronde van de decentrale selectie wegens 
haar uiterlijk een te laag cijfer is toegekend. Uit het enkele feit dat 
het rangnummer van appellante na die tweede ronde is gewijzigd 
van 223 naar 367 kan niet worden afgeleid dat het uiterlijk van 
appellante op dat cijfer van invloed is geweest. Zoals verweerder ter 

zitting van het College heeft toegelicht lagen de cijfers van de 
deelnemers na de eerste ronde dicht bij elkaar, waardoor een 
relatief zwak cijfer in de tweede ronde tot een grote achteruitgang 
van het rangnummer kon leiden. Verder is in de bestreden beslissing 
noch in het advies van 6 september 2016 vermeld dat het bezwaar 
van appelante ongegrond is verklaard omdat geen 
opleidingsplaatsen meer beschikbaar waren. In dat advies is 

ingegaan op hetgeen appellante in bezwaar heeft aangevoerd en is 
gemotiveerd waarom haar bezwaar ongegrond is. Voorts is naar het 
oordeel van het College de duur van de verschillende fases van de 
procedure noch de totale duur ervan uitzonderlijk lang. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 
 
en 
 
het college van bestuur van de Universiteit Leiden, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 24 mei 2016 is namens verweerder aan appellante medegedeeld dat haar 
in het kader van de decentrale selectie voor de bacheloropleiding Geneeskunde, studiejaar 2016-
2017, het rangnummer 367 is toegekend. 
  

 Bij beslissing, verzonden op 24 juni 2016, heeft het college van beroep voor de examens 
het door appellante tegen die beslissing gemaakte bezwaar als administratief beroep ongegrond 

verklaard. 
 
 Bij uitspraak van 11 augustus 2016 in zaak nr. 2016/117 heeft het College het door 
appellante tegen die beslissing ingestelde beroep gegrond verklaard en die beslissing vernietigd. 
 

 Bij beslissing van 9 september 2016 (hierna: de bestreden beslissing) heeft verweerder het 
door appellante tegen de beslissing van 24 mei 2016 gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 
 
 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
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 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 

 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 november 2016, waar appellante en 
verweerder, vertegenwoordigd door mr. P.L. de Vos en mr. D.H. Mandel, beiden werkzaam bij de 
universiteit, zijn verschenen.  
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. In de uitspraak van 11 augustus 2016 heeft het College geoordeeld dat de beslissing, 
verzonden 24 juni 2016, onbevoegd is genomen, omdat tegen de beslissing van 24 mei 2016 geen 
administratief beroep bij het college van beroep voor de examens, maar bezwaar bij verweerder 
openstond. Bij de bestreden beslissing heeft verweerder ter uitvoering van die uitspraak alsnog een 
beslissing op bezwaar genomen. 
 

2.2. Appellante heeft in bezwaar aangevoerd dat zij in de tweede selectieronde bij het voeren 
van gesprekken niet op haar motivatiebrief en de inhoud van de gesprekken is beoordeeld, maar 
op het feit dat zij tijdens die gesprekken een hoofddoek droeg, en dat zij daardoor een te laag 
cijfer heeft gekregen. 
 In de bestreden beslissing heeft verweerder het bezwaar van appellante in navolging van 

het advies van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschiften van 6 september 2016 
ongegrond verklaard met overneming van de gronden van dat advies. Volgens dat advies bestaat 

geen grond voor het oordeel dat de selectieprocedure niet zorgvuldig en objectief is verlopen en 
heeft appellante niet aannemelijk gemaakt dat zij is gediscrimineerd. 
 
2.3. Appellante is het niet eens met de bestreden beslissing. Zij voert aan dat haar wegens haar 
uiterlijk een te laag cijfer is toegekend. Voorts is zij van mening dat verweerder haar bezwaar 
ongegrond heeft verklaard, omdat er door het tijdsverloop sinds de beslissing van 24 mei 2016 
geen opleidingsplaatsen meer voor het studiejaar 2016-2017 beschikbaar waren. Volgens haar zou 

deze situatie zich niet hebben voorgedaan indien verweerder haar bezwaar meteen als bezwaar 
had behandeld. Door de behandeling van haar bezwaar als administratief beroep is kostbare tijd 
verstreken, waardoor verweerder genoodzaakt was haar bezwaar ongegrond te verklaren, aldus 
appellante. 
 
2.4. Het is naar het oordeel van het College niet aannemelijk dat appellante in de tweede ronde 

van de decentrale selectie wegens haar uiterlijk een te laag cijfer is toegekend. Uit het enkele feit 
dat het rangnummer van appellante na die tweede ronde is gewijzigd van 223 naar 367 kan niet 

worden afgeleid dat het uiterlijk van appellante op dat cijfer van invloed is geweest. Zoals 
verweerder ter zitting van het College heeft toegelicht lagen de cijfers van de deelnemers na de 
eerste ronde dicht bij elkaar, waardoor een relatief zwak cijfer in de tweede ronde tot een grote 
achteruitgang van het rangnummer kon leiden. Verder is in de bestreden beslissing noch in het 
advies van 6 september 2016 vermeld dat het bezwaar van appelante ongegrond is verklaard 

omdat geen opleidingsplaatsen meer beschikbaar waren. In dat advies is ingegaan op hetgeen 
appellante in bezwaar heeft aangevoerd en is gemotiveerd waarom haar bezwaar ongegrond is. 
Voorts is naar het oordeel van het College de duur van de verschillende fases van de procedure 
noch de totale duur ervan uitzonderlijk lang. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5. Het beroep is ongegrond 

 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 Het College 

 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/173.1 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 12 oktober 2016 

Partijen : verzoekster en Universiteit Utrecht  

Trefwoorden : aanmelding 
Admissions Office 
bewijs van toelating 
diploma 
Dienst Uitvoering Onderwijs 

DUO 
Inschrijven 
Toelatingsbewijs 
vertrouwen 
voorlopige voorziening 

Artikelen :  

Uitspraak : afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is 
verweerder niet gehouden verzoekster in te schrijven vanwege bij 
haar op grond van de mededeling van 29 juni 2016 gewekt 
vertrouwen. De mededeling van verweerder dat verzoekster hem 

geen diploma hoefde te sturen, ziet niet op eventuele verplichtingen 
van verzoekster jegens DUO. In dit verband is van belang dat uit de 
e-mail van 28 juni 2016 niet blijkt dat verzoekster reageert op een 
aan haar door DUO gericht verzoek.  
Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter was de 
medewerker van de 'Admissions Office', anders dan verzoekster 
verder in bezwaar aanvoert, niet gehouden verzoekster te 

waarschuwen dat zij haar diploma wel bij DUO moest aanleveren. 
Hierbij weegt de voorzieningenrechter mee dat een medewerker van 
de 'Admissions Office' op 15 april 2016 aan verzoekster heeft bericht 
dat zij in ieder geval moet voldoen aan alle voorwaarden die DUO 
stelt, zoals het op tijd insturen van bewijsstukken. Hierbij werd 

aangegeven dat verzoekster de instructies van DUO goed moet 
opvolgen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoekster 
 
en 

 
het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 
 Het college van bestuur heeft geweigerd om verzoekster in te schrijven voor de 
bacheloropleiding Geneeskunde (hierna: de opleiding).  

 
 Tegen deze beslissing heeft verzoekster bezwaar gemaakt. Voorts heeft zij de 

voorzieningenrechter van het College verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.  
 
 De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 september 2016, 
waar verzoekster, bijgestaan door mr. P.S. Folsche, advocaat te Utrecht, en het college, 
vertegenwoordigd door M.W. Batteljee, zijn verschenen. 

 
2.  Overwegingen 
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2.1. Verzoekster heeft de voorzieningenrechter verzocht bij wijze van voorlopige voorziening te 

bepalen dat zij gedurende de behandeling van het door haar ingestelde bezwaar mag deelnemen 

aan het onderwijs. 
 
2.2. Het college van bestuur heeft toegelicht dat de weigering is gebaseerd op het gegeven dat 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (hierna: DUO) geen bewijs van toelating heeft afgegeven. DUO 
heeft haar aanmelding voor de opleiding als vervallen beschouwd, omdat zij niet een afschrift van 
haar diploma heeft overgelegd.  

 
2.3. Verzoekster stelt dat zij op 27 juni 2016 bericht heeft gekregen van DUO dat zij onder 
meer een kopie van haar diploma moet overleggen. Zij heeft vervolgens op 28 juni 2016 een 
e-mail gestuurd aan de 'Admissions Office' van de Universiteit Utrecht, waarin zij vraagt of het 
klopt dat zij nog een kopie van haar diploma moet aanleveren. Op 29 juni 2016 heeft een 
medewerker van de 'Admissions Office' per e-mail laten weten dat zij het diploma niet hoeft in te 

zenden omdat zij dit al hebben ontvangen.  
 
2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is verweerder niet gehouden 
verzoekster in te schrijven vanwege bij haar op grond van de mededeling van 29 juni 2016 gewekt 
vertrouwen. De mededeling van verweerder dat verzoekster hem geen diploma hoefde te sturen, 

ziet niet op eventuele verplichtingen van verzoekster jegens DUO. In dit verband is van belang dat 
uit de e-mail van 28 juni 2016 niet blijkt dat verzoekster reageert op een aan haar door DUO 

gericht verzoek.  
 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter was de medewerker van de 
'Admissions Office', anders dan verzoekster verder in bezwaar aanvoert, niet gehouden verzoekster 
te waarschuwen dat zij haar diploma wel bij DUO moest aanleveren. Hierbij weegt de 
voorzieningenrechter mee dat een medewerker van de 'Admissions Office' op 15 april 2016 aan 
verzoekster heeft bericht dat zij in ieder geval moet voldoen aan alle voorwaarden die DUO stelt, 
zoals het op tijd insturen van bewijsstukken. Hierbij werd aangegeven dat verzoekster de 

instructies van DUO goed moet opvolgen. 
 
2.5. Onder deze omstandigheden ziet de voorzieningenrechter aanleiding het verzoek af te 
wijzen. 
 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 
3.  Beslissing 

 
 De voorzieningenrechter:  
 
 Rechtdoende 
 

 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/177 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 15 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies 
BNSA 
causaal verband 
fraude 
herkansing 

medische informatie 
minnelijke schikking 
onafhankelijk 
persoonlijke omstandigheden 
schikking 
studentendecaan 
studievertraging 

verslag 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

WHW: artikel 7:61, derde lid 
UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : gegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Als persoonlijke omstandigheden heeft appellant onder meer 

een instabiele thuissituatie en daarmee samenhangende 
slaapproblemen aangevoerd, welke zich in de tweede helft van het 
studiejaar zouden hebben voorgedaan. Niet in geschil is dat 
appellant op 7 april 2016 contact met een studentendecaan heeft 
gehad. Volgens appellant heeft hij bij dat contact melding van zijn 
persoonlijke omstandigheden gemaakt. Volgens voormelde reactie 

van [Naam 1] op het beroepschrift ging dat contact echter niet over 
persoonlijke omstandigheden, maar over fraude bij een toets. Het 
procesdossier bevat echter geen verslag van hetgeen op 7 april 
2016 is besproken. Uit dat dossier blijkt ook niet met welke 
studentendecaan appellant op die dag contact heeft gehad. Voor het 

College staat daarom niet vast dat appellant niet reeds op die dag 
de bedoelde persoonlijke omstandigheden heeft gemeld. Naar 

aanleiding van contact met appellant op 1 juni, 20 juli en 12 en 13 
september 2016 heeft [Naam 1] op 30 juni en 7 en 15 september 
2016 advies uitgebracht. Uit deze stukken, waarop verweerder de 
bestreden beslissing heeft gebaseerd, blijkt dat appellant zijn 
persoonlijke omstandigheden met medische informatie heeft 
gestaafd. Volgens [Naam 1] is appellant door die omstandigheden in 
de tweede helft van het studiejaar echter niet in zijn 

studievoortgang belemmerd, omdat hij in die periode 32 
studiepunten heeft behaald en derhalve nominaal heeft gestudeerd. 
Het College kan dit standpunt niet volgen. Zoals appellant 
onweersproken heeft toegelicht, heeft hij het grootste deel van de in 
de tweede helft van het studiejaar behaalde punten in herkansingen 
aan het begin en het eind van die periode gehaald. Niet kan worden 

uitgesloten dat appellant, bij afwezigheid van persoonlijke 
omstandigheden, de in de eerste helft van het studiejaar opgelopen 

studieachterstand in de tweede helft van het studiejaar in voor een 
positief advies relevante mate zou hebben gecompenseerd. Hierbij 
neemt het College voorts in aanmerking dat de besluitvorming 
gebrekkig is door het niet beproeven van de in artikel 7:61, derde 
lid, van de WHW bedoelde schikking en de twijfel die [Naam 1] met 

zijn in beroep overgelegde reactie, die het karakter van een 
verweerschrift heeft, over zijn onafhankelijkheid heeft gezaaid. Het 
College acht niet aannemelijk dat appellant door deze gebreken niet 
in zijn belangen is geschaad. 
Het betoog slaagt. 
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Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 20 juli 2016 heeft de directeur van het domein Business, Finance & Law 
appellant een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) voor de voltijdbacheloropleiding 
Business Studies gegeven. 

  
 Bij beslissing van 19 september 2016 , verzonden op 3 oktober 2016, (hierna: de 
bestreden beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellant ingestelde administratief 
beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellant beroep ingesteld.  
 

 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2016, waar appellant, 
bijgestaan door mr. drs. R.F. Bakker, advocaat te Amsterdam, en verweerder, vertegenwoordigd 
door mr. F. Donner, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is drs. M. van der Zee, 

teamleider Business Studies, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 

student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 

of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 

eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 

  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 
 c. zwangerschap van betrokkene, 

 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 
ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van enige omvang, bij wie 
de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
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2.2. Appellant is op 1 september 2015 met zijn opleiding begonnen. Aan het eind van het 

studiejaar had hij 41 studiepunten behaald. Omdat hij aldus niet voldeed aan de norm van 50 
punten voor een positief advies, heeft de directeur hem het BNSA gegeven. Verweerder heeft het 
BNSA in stand gelaten. Volgens verweerder heeft appellant niet aannemelijk gemaakt dat een 
causaal verband bestaat tussen de door hem aangevoerde persoonlijke omstandigheden en de 
studievertraging. 
 

2.3. Appellant betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert hij aan dat de directeur voor de behandeling van het administratief beroep geen schikking 
heeft beproefd, dat hij zijn persoonlijke omstandigheden in april, juli en september 2016 onder de 
aandacht van een studentendecaan heeft gebracht, maar dat hij hiervan van de desbetreffende 
decaan geen schriftelijke bevestiging heeft ontvangen, dat de door studentendecaan [Naam 1] 
uitgebrachte adviezen onduidelijk en niet toetsbaar zijn en dat [Naam 1] niet onafhankelijk is, 

omdat deze in een reactie op het beroepschrift het handelen van de directeur en verweerder heeft 
verdedigd. 
 
2.4. Als persoonlijke omstandigheden heeft appellant onder meer een instabiele thuissituatie en 
daarmee samenhangende slaapproblemen aangevoerd, welke zich in de tweede helft van het 

studiejaar zouden hebben voorgedaan. Niet in geschil is dat appellant op 7 april 2016 contact met 
een studentendecaan heeft gehad. Volgens appellant heeft hij bij dat contact melding van zijn 

persoonlijke omstandigheden gemaakt. Volgens voormelde reactie van [Naam 1] op het 
beroepschrift ging dat contact echter niet over persoonlijke omstandigheden, maar over fraude bij 
een toets. Het procesdossier bevat echter geen verslag van hetgeen op 7 april 2016 is besproken. 
Uit dat dossier blijkt ook niet met welke studentendecaan appellant op die dag contact heeft gehad. 
Voor het College staat daarom niet vast dat appellant niet reeds op die dag de bedoelde 
persoonlijke omstandigheden heeft gemeld. Naar aanleiding van contact met appellant op 1 juni, 
20 juli en 12 en 13 september 2016 heeft [Naam 1] op 30 juni en 7 en 15 september 2016 advies 

uitgebracht. Uit deze stukken, waarop verweerder de bestreden beslissing heeft gebaseerd, blijkt 
dat appellant zijn persoonlijke omstandigheden met medische informatie heeft gestaafd. Volgens 
[Naam 1] is appellant door die omstandigheden in de tweede helft van het studiejaar echter niet in 
zijn studievoortgang belemmerd, omdat hij in die periode 32 studiepunten heeft behaald en 
derhalve nominaal heeft gestudeerd. Het College kan dit standpunt niet volgen. Zoals appellant 
onweersproken heeft toegelicht, heeft hij het grootste deel van de in de tweede helft van het 

studiejaar behaalde punten in herkansingen aan het begin en het eind van die periode gehaald. 
Niet kan worden uitgesloten dat appellant, bij afwezigheid van persoonlijke omstandigheden, de in 

de eerste helft van het studiejaar opgelopen studieachterstand in de tweede helft van het 
studiejaar in voor een positief advies relevante mate zou hebben gecompenseerd. Hierbij neemt 
het College voorts in aanmerking dat de besluitvorming gebrekkig is door het niet beproeven van 
de in artikel 7:61, derde lid, van de WHW bedoelde schikking en de twijfel die [Naam 1] met zijn in 
beroep overgelegde reactie, die het karakter van een verweerschrift heeft, over zijn 

onafhankelijkheid heeft gezaaid. Het College acht niet aannemelijk dat appellant door deze 
gebreken niet in zijn belangen is geschaad. 
 Het betoog slaagt. 
 
2.5. Het beroep is gegrond. Hetgeen appellant voor het overige aanvoert, behoeft geen 
bespreking. De bestreden beslissing moet worden vernietigd. Het College zal op na te melden wijze 
in de zaak voorzien.  

 
2.6. Verweerder moet op na te melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.  
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep gegrond; 
 II. vernietigt de beslissing van het college van beroep voor de examens van  

  Hogeschool Inholland van 19 september 2016; 
 III. verklaart het tegen de beslissing van de directeur van het domein Business,  
  Finance & Law van 20 juli 2016 ingestelde administratief beroep gegrond; 
 IV. vernietigt die beslissing van 20 juli 2016; 
 V. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde beslissing van 19 
  september 2016; 

 VI. veroordeelt het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland in 
  de bij appellant in verband met de behandeling van het beroep opgekomen  
  proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge: negenhonderdtweeënnegentig 
  euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende  
  rechtsbijstand; 

 VII. gelast dat het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland aan 
  appellant het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 46,00 (zegge: 

  zesenveertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/178 en  

  CBHO 2016/179  

  CBHO 2016/179.1 

Rechter(s) : mr. Troostwijk 

Datum uitspraak : 24 oktober 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : beoordeling 

bijscholingsmogelijkheden 
bindend negatief studieadvies 
inzagemogelijkheid 
kwalitatieve norm 
kwantitatieve 
mentor 
minimumnorm 

niet geschikt 

persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studieadvies 
studievertraging 
studievoortgang 

voorlopige voorziening 
Artikelen : WHW: artikel 7.8b, eerste lid 

WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:81  
Awb: artikel 8:86 
OER: artikel 12 
OER: artikel 13 

Uitspraak : Beroep ongegrond/verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in 
artikel 7.8b van de WHW slechts een bindend negatief studieadvies 
geven, indien de student, met inachtneming van diens persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de 

opleiding, doordat de studieresultaten niet voldoen aan de vereisten 
die daaromtrent zijn vastgesteld. 
2.3.2. Verweerder heeft zich in navolging van de examencommissie 
op het standpunt gesteld dat verzoeker niet heeft voldaan aan de in 
de OER vastgelegde kwantitatieve norm en evenmin aan de 
kwalitatieve norm. Verweerder heeft vastgesteld dat hij 37 van de 
benodigde 50 studiepunten van het eerste studiejaar heeft behaald. 

Daarnaast diende verzoeker de toets voor het vak Sociaal Juridisch 
Memo te behalen om aan de kwalitatieve norm te voldoen. 
Verzoeker heeft weliswaar de resultaten van die toets betwist en in 
dat verband een verzoek ingediend om een nieuwe inzage en een 
beoordeling door een andere docent, maar zelfs in het geval hij deze 
toets wel had behaald, zou verzoeker niet aan de minimumnorm 
voldoen, aldus verweerder. Daarnaast heeft verweerder verzoeker 

tegengeworpen dat hij zijn persoonlijke omstandigheden niet heeft 
gemeld bij de decaan.  
Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van 

de domeindirecteur tot afgifte van een bindend negatief studieadvies 
in stand mogen laten.  
Verweerder heeft daarbij zwaar mogen laten wegen dat verzoeker 

de kwalitatieve noch de kwantitatieve norm heeft gehaald, terwijl hij 
reeds de opleiding HBO-rechten had gevolgd, hij voor die opleiding 
eveneens een bindend negatief studieadvies heeft ontvangen, maar 
niettemin een voordeel heeft gehad omdat de BSA-vakken van de 
opleiding HBO-rechten grotendeels vergelijkbaar zijn. Over de 
persoonlijke omstandigheden van verzoeker heeft verweerder ter 
zitting bij het College toegelicht dat uit onderzoek is gebleken dat de 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  662 

mentor verzoeker erop heeft gewezen dat persoonlijke 

omstandigheden bij het decanaat kunnen worden gemeld. Verzoeker 

heeft dat nagelaten, geen duidelijkheid gegeven over zijn 
persoonlijke situatie en evenmin kenbaar gemaakt dat hij de toetsen 
niet zou kunnen maken, aldus verweerder. Daarnaast heeft 
verweerder toegelicht dat vele bijscholingsmogelijkheden worden 
aangeboden. Verzoeker had, voor zover hij stelt dat hij lessen niet 
heeft kunnen volgen als gevolg van zijn situatie, één van de vele 

parallelklassen kunnen volgen, aldus verweerder. Ook heeft hij de 
mogelijkheid gehad om een speciaal digitaal programma te volgen 
om zijn taalniveau te verhogen, hetgeen hij heeft nagelaten, aldus 
verweerder.  
Naar het oordeel van het College, het geheel overziend, heeft 
verweerder voldoende onderzoek verricht en behoefde hij in de door 

verzoeker opgeworpen persoonlijke omstandigheden geen 
aanleiding te zien de beslissing van de examencommissie te 
vernietigen. Dat, zoals verzoeker heeft gesteld, hij zijn persoonlijke 
situatie niet bij het decanaat heeft gemeld, omdat hij het onderwijs 
wil volgen zonder als patiënt te worden gezien, dient voor zijn 

rekening en risico te blijven. De enkele stelling van verzoeker dat, 
wat de parallelklassen betreft, overlapping met zijn onderwijsrooster 

bestond en dat het volgen van die klassen lastig is, vanwege de 
verschillende soorten leerlingen en de houding van de docenten, 
leidt niet tot een ander oordeel. Dit had voor verzoeker juist 
aanleiding kunnen zijn zich te melden bij de opleiding over zijn 
studievoortgang.  
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 
 
en 
 

het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 
 

1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 21 juni 2016 heeft de examencommissie Cluster Recht (hierna: de 
examencommissie) het verzoek van verzoeker om een extra inzagemogelijkheid en een 
beoordeling door een andere docent van het door hem gemaakte tentamen Sociaal Juridisch Memo 

afgewezen. 
 
Bij beslissing van 22 juli 2016 heeft de directeur van het Domein Business, Finance en Law (hierna: 
de domeindirecteur) verzoeker een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de door hem 
gevolgde opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening VT. 
 
 Bij beslissing van 12 september 2016 heeft verweerder het beroep tegen deze beslissingen 

ongegrond verklaard. 
 
 Tegen die beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld. Voorts heeft hij de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 oktober 2016, waar 

verzoeker, bijgestaan door mr. N. Wolgemuth Kitslaar, advocaat te Naarden en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.H.P. de Jongh zijn verschenen. Tevens was aanwezig T. Franssen, 
werkzaam bij Hogeschool Inholland. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb), kan op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen, indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
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 Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 

eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 

een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 
bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 Partijen hebben de toestemming, als bedoeld in artikel 8:86, tweede lid, van de Awb, 
verleend. De voorzieningenrechter zal van de in artikel 7.66, tweede lid, van de WHW neergelegde 
bevoegdheid gebruik maken, omdat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de 
beoordeling van de zaak. 

 
 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: WHW), brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of 
hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de 
propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting 
van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding. 

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 
afgelegd. 
 
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies als bedoeld in het eerste 

of tweede lid ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 

jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Het instellingsbestuur 
kan van de bevoegdheid krachtens dit lid slechts gebruikmaken, indien het in de propedeutische 
fase van de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor 
goede studievoortgang zijn gewaarborgd.  

 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast.  
 
 Ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Onderwijs en Examenregeling van de Hogeschool 
Inholland (hierna: de OER) ontvangt de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van de domeindirecteur een schriftelijk advies over de voortzetting 

van de studie binnen of buiten de opleiding. 
 Ingevolge artikel 13, eerste lid, wordt, indien de student aan het einde van het eerste jaar 

van inschrijving niet heeft voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm, aan het studieadvies 
bedoeld in artikel 12, een afwijzing verbonden. De afwijzing vindt niet plaats indien persoonlijke 
omstandigheden zoals bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten. 
 
2.2. De domeindirecteur achtte voor zijn beslissing om verzoeker een bindend negatief 

studieadvies te verstrekken redengevend dat hij niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft 
voldaan aan de voor hem geldende minimumnorm. Verzoeker heeft aan de kwantitatieve noch de 
kwalitatieve norm voldaan. Verder is geen melding gemaakt van persoonlijke omstandigheden die 
de studievoortgang hebben belemmerd, aldus de domeindirecteur.  
 Verweerder heeft deze beslissing bij zijn beslissing van 12 september 2016 in stand 
gelaten. Daarbij heeft verweerder vastgesteld dat verzoeker niet aan de minimumnorm heeft 
voldaan. Verder heeft verweerder verzoeker tegengeworpen dat hij de door hem ter hoorzitting 

kenbaar gemaakte persoonlijke omstandigheden niet heeft gemeld, als gevolg waarvan de 
studentendecaan niet heeft kunnen vaststellen in hoeverre deze omstandigheden hebben geleid tot 
enige studievertraging.  
 
2.3. Verzoeker betoogt dat hij een chronische ziekte heeft en voor zijn aandoeningen steeds 
onder behandeling is gebleven. Hij heeft ter staving van zijn chronische ziekte enkele stukken 

bijgevoegd. Deze persoonlijke omstandigheden heeft hij kenbaar gemaakt bij de hoorzitting bij 
verweerder. Deze omstandigheden hadden volgens verzoeker bij de docenten en waarschijnlijk ook 
op enig moment bij de decaan bekend moeten zijn. Hem is dan ten onrechte tegengeworpen dat 
hij zijn persoonlijke situatie niet heeft gemeld. De examencommissie heeft volgens verzoeker 
bovendien ten onrechte nagelaten zijn persoonlijke situatie te onderzoeken.  
 
2.3.1. Het instellingsbestuur kan op grond van het bepaalde in artikel 7.8b van de WHW slechts 

een bindend negatief studieadvies geven, indien de student, met inachtneming van diens 
persoonlijke omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat de 
studieresultaten niet voldoen aan de vereisten die daaromtrent zijn vastgesteld. 
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2.3.2. Verweerder heeft zich in navolging van de examencommissie op het standpunt gesteld dat 

verzoeker niet heeft voldaan aan de in de OER vastgelegde kwantitatieve norm en evenmin aan de 
kwalitatieve norm. Verweerder heeft vastgesteld dat hij 37 van de benodigde 50 studiepunten van 
het eerste studiejaar heeft behaald. Daarnaast diende verzoeker de toets voor het vak Sociaal 
Juridisch Memo te behalen om aan de kwalitatieve norm te voldoen. Verzoeker heeft weliswaar de 
resultaten van die toets betwist en in dat verband een verzoek ingediend om een nieuwe inzage en 
een beoordeling door een andere docent, maar zelfs in het geval hij deze toets wel had behaald, 

zou verzoeker niet aan de minimumnorm voldoen, aldus verweerder. Daarnaast heeft verweerder 
verzoeker tegengeworpen dat hij zijn persoonlijke omstandigheden niet heeft gemeld bij de 
decaan.  
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder de beslissing van de domeindirecteur tot 
afgifte van een bindend negatief studieadvies in stand mogen laten.  
 Verweerder heeft daarbij zwaar mogen laten wegen dat verzoeker de kwalitatieve noch de 

kwantitatieve norm heeft gehaald, terwijl hij reeds de opleiding HBO-rechten had gevolgd, hij voor 
die opleiding eveneens een bindend negatief studieadvies heeft ontvangen, maar niettemin een 
voordeel heeft gehad omdat de BSA-vakken van de opleiding HBO-rechten grotendeels 
vergelijkbaar zijn. Over de persoonlijke omstandigheden van verzoeker heeft verweerder ter zitting 
bij het College toegelicht dat uit onderzoek is gebleken dat de mentor verzoeker erop heeft 

gewezen dat persoonlijke omstandigheden bij het decanaat kunnen worden gemeld. Verzoeker 
heeft dat nagelaten, geen duidelijkheid gegeven over zijn persoonlijke situatie en evenmin kenbaar 

gemaakt dat hij de toetsen niet zou kunnen maken, aldus verweerder. Daarnaast heeft verweerder 
toegelicht dat vele bijscholingsmogelijkheden worden aangeboden. Verzoeker had, voor zover hij 
stelt dat hij lessen niet heeft kunnen volgen als gevolg van zijn situatie, één van de vele 
parallelklassen kunnen volgen, aldus verweerder. Ook heeft hij de mogelijkheid gehad om een 
speciaal digitaal programma te volgen om zijn taalniveau te verhogen, hetgeen hij heeft nagelaten, 
aldus verweerder.  
 Naar het oordeel van het College, het geheel overziend, heeft verweerder voldoende 

onderzoek verricht en behoefde hij in de door verzoeker opgeworpen persoonlijke omstandigheden 
geen aanleiding te zien de beslissing van de examencommissie te vernietigen. Dat, zoals verzoeker 
heeft gesteld, hij zijn persoonlijke situatie niet bij het decanaat heeft gemeld, omdat hij het 
onderwijs wil volgen zonder als patiënt te worden gezien, dient voor zijn rekening en risico te 
blijven. De enkele stelling van verzoeker dat, wat de parallelklassen betreft, overlapping met zijn 
onderwijsrooster bestond en dat het volgen van die klassen lastig is, vanwege de verschillende 

soorten leerlingen en de houding van de docenten, leidt niet tot een ander oordeel. Dit had voor 
verzoeker juist aanleiding kunnen zijn zich te melden bij de opleiding over zijn studievoortgang.  

 Het betoog faalt. 
 
2.3.3. Nu verweerder de beslissing van de domeindirecteur op goede gronden heeft gehandhaafd, 
heeft verzoeker geen belang bij een bespreking van de gronden, voor zover gericht tegen de 
afwijzing van zijn verzoek tot een nieuwe inzage en een beoordeling door een andere docent van 

de toets Sociaal Juridisch Memo. Dat verzoeker over dat punt niettemin een principieel oordeel 
wenst, zoals hij ter zitting van het College kenbaar heeft gemaakt, maakt dit niet anders. 
 
2.4. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop moet het verzoek om een voorlopige voorziening 
worden afgewezen. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 

 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  665 

3.  Beslissing 

 

 De voorzieningenrechter van het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 I.  verklaart het beroep ongegrond; 
 II.  wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/180.5 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 2 november 2016 

Partijen : appellant en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : Ad-programma 
bijzondere omstandigheden 
bindend negatief studieadvies 
BNSA-gesprek 
gelijkheidsbeginsel 

gemiste kansen 
onevenredig 
ongeschiktheid 
overmacht 
persoonlijke omstandigheden 
propedeutische fase 
studieadvies 

studienorm 
studiepunten 
studievoortgangseis 
tentamenkans 
tweede jaar van inschrijving 
uitstel 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 
OER: artikel 13 
OER: artikel 17  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1 Niet in geschil is dat appellant aan het einde van het tweede 

jaar van inschrijving de propedeutische fase niet volledig had 
afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden op 
ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval 
aannemen van ongeschiktheid is tevens een op de persoon 
toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk. 

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat appellant 
zowel in het eerste als het tweede studiejaar twee kansen heeft 

gehad voor de tentamens van de vakken “Engels” en “Logistiek”. In 
het eerste studiejaar heeft appellant deze tentamens niet behaald in 
verband met persoonlijke omstandigheden op grond waarvan hij ook 
uitstel van een bindend negatief studieadvies heeft gekregen. Met 
betrekking tot de kansen in het tweede studiejaar heeft appellant 
niet gesteld dat zich opnieuw persoonlijke omstandigheden hebben 
voorgedaan die aan het behalen van die kansen in de weg zouden 

hebben gestaan. Met verweerder is het College van oordeel dat in de 
door appellant naar voren gebrachte omstandigheid dat hij de eerste 
kans in het tweede studiejaar voor de vakken “Engels” en 
“Logistiek” niet heeft kunnen behalen vanwege overmacht 
respectievelijk ziekte niet tot de conclusie had moeten leiden dat 
hem aan het einde van het tweede studiejaar geen bindend negatief 

studieadvies had mogen worden gegeven. Verweerder heeft er in dit 
verband terecht op gewezen dat de OER juist uitgaat van twee 

kansen per vak per studiejaar om eventueel gemiste kansen te 
compenseren. Vast staat dat appellant aan de tweede kans van 
beide vakken in het tweede studiejaar heeft deelgenomen, maar 
deze niet heeft behaald, zonder dat sprake was van bijzondere 
omstandigheden. Verweerder heeft de domeindirecteur dan ook in 

redelijkheid gevolgd in zijn stelling dat appellant ongeschikt moet 
worden geacht voor de opleiding. Verweerder heeft bij die 
beoordeling mogen betrekken dat appellant in het tweede jaar van 
inschrijving naast de veertien studiepunten uit het eerste studiejaar 
niet meer dan achttien studiepunten uit het tweede jaar heeft 
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behaald. De stelling van appellant dat er ten onrechte geen BNSA-

gesprek heeft plaatsgevonden omdat hij vanwege een afspraak in 

het ziekenhuis niet aanwezig kon zijn bij het geplande gesprek, 
biedt geen grond voor een ander oordeel. Niet is aannemelijk 
gemaakt dat een eventueel BNSA-gesprek tot een andere conclusie 
had moeten leiden wat betreft de geschiktheid van appellant voor de 
opleiding, nu niet is gebleken van bijzondere omstandigheden als 
bedoeld in artikel 17 van de OER in het tweede studiejaar. 

2.3.2 Wat betreft het door appellant gedane beroep op het 
gelijkheidsbeginsel, geldt dat hij niet heeft onderbouwd in welke 
mate sprake zou zijn van gelijke gevallen. Reeds hierom treft dit 
argument geen doel.  
2.3.3 Tot slot is niet in geschil dat de beslissing appellant een 
bindend negatief studieadvies te geven hem treft in zijn belangen. 

Dit onderscheidt hem echter niet van andere studenten die niet 
voldoen aan de in de OER vastgestelde studienorm en die een 
bindend negatief studieadvies krijgen. Het is evenmin een 
persoonlijke omstandigheid in de zin van artikel 2.1, eerste lid, van 
het Uitvoeringsbesluit WHW, die een rol moet spelen bij de 

beoordeling of een student niet geschikt moet worden geacht voor 
de opleiding. Het bindend negatief studieadvies heeft op zichzelf ook 

niet tot gevolg dat appellant de arbeidsmarkt niet meer met een 
afgeronde HBO-opleiding zal kunnen betreden, maar betekent 
uitsluitend dat hij deze specifieke opleiding niet mag afronden aan 
de Hogeschool Inholland.  
2.3.4 Gelet op al het voorgaande heeft verweerder het bindend 
negatief studieadvies terecht in stand gelaten. 
Het betoog faalt.  

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 

 
het College van Beroep voor de Examens van de Hogeschool Inholland, verweerder. 

 
1.   Procesverloop 
 
  Bij beslissing van 20 juli 2016 heeft de directeur Domein Business, Finance & Law (hierna: 
de domeindirecteur) appellant een bindend negatief studieadvies gegeven.  

 
  Bij beslissing van 23 september 2016 heeft verweerder het daartegen door appellant 
ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant bij brief, bij het College ingekomen op  
11 oktober 2016, beroep ingesteld. Appellant heeft nadere stukken ingediend. 
 

 Het college van bestuur heeft een verweerschrift ingediend.  
 
 Het College heeft de zaak van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer verwezen.  
 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 oktober 2016 waar appellant en 
verweerder, vertegenwoordigd door C. Grim zijn verschenen. Namens de opleiding was aanwezig 

drs. M. van der Zee.  
 
2.  Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 

van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
  Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
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aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  

  Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 
of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.  
  Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. 
 
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend:  

a. ziekte van betrokkene,  
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,  
c. zwangerschap van betrokkene,  
d. bijzondere familieomstandigheden,  
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde organen,  

f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de WHW, 
door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin  

betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 
de instelling,  
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 
rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de 
behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 

 Ingevolge artikel 13, vijfde lid, van de Onderwijs- en Examenregeling (hierna: de OER) 
verstrekt de domeindirecteur, indien een student niet tijdig (afhankelijk van de bij de 
waarschuwing gegeven termijn) tijdens of aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase of het eerste jaar van het Ad-programma volledig met goed gevolg heeft 
afgerond en geen persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17 zich daartegen verzetten, 
alsnog een bindend studieadvies (BNSA). Het BNSA wordt zo snel mogelijk na het verstrijken van 

de termijn verstrekt. Hierbij geldt voor een termijn die medio juli afloopt dat het BNSA uiterlijk 
31 juli wordt verstrekt (er loopt nooit een termijn af tegen het einde van de vijfde 

onderwijsperiode, de periode medio juli - eind augustus). Mocht, als gevolg van persoonlijke 
omstandigheden, tijdens of aan het einde van het tweede jaar van inschrijving geen BNSA zijn 
verstrekt, maar opnieuw een waarschuwing met termijn, dan wordt na afloop van die termijn 
alsnog een BNSA verstrekt, met inachtneming van de eerste en tweede zin van dit lid. 
 

2.2 Appellant is in september 2014 gestart met de opleiding Business Studies. Na zijn eerste 
jaar van inschrijving had appellant 41 van de 60 studiepunten van de propedeutische fase behaald 
en uitstel van een bindend negatief studieadvies gekregen in verband met persoonlijke 
omstandigheden. Na het tweede jaar van inschrijving had appellant 55 van de 60 studiepunten van 
de propedeutische fase behaald. De domeindirecteur heeft aan zijn beslissing om appellant een 
bindend negatief studieadvies te verstrekken ten grondslag gelegd dat appellant niet voldoet aan 
de studievoortgangseis als neergelegd in artikel 13, vijfde lid, van de OER en niet is gebleken van 

persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 17 van de OER.  
  Verweerder heeft bij zijn beslissing van 23 september 2016 de beslissing van de 
domeindirecteur in stand gelaten. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de behaalde 
studiepunten van het eerste studiejaar, bezien in combinatie met de voor de vakken van het 
tweede studiejaar behaalde studiepunten, geen verbetering valt te verwachten in het 
studieresultaat van appellant en dat de domeindirecteur op goede gronden heeft overwogen dat 

het binnen redelijke termijn voltooien van de opleiding door appellant niet aannemelijk is. Op die 
grond komt de beslissing van de domeindirecteur niet voor vernietiging in de rede, aldus 
verweerder. 
 
2.3 Appellant kan zich niet verenigen met deze beslissing van verweerder. Hij voert hiertoe in 
de eerste plaats aan dat geen rekening is gehouden met de door hem  
naar voren gebrachte specifieke omstandigheden ten aanzien van het niet met goed gevolg 

afronden van de vakken “Engels” en “Logistiek” in het tweede studiejaar. Hij stelt dat hij de eerste 
kansen van de tentamens van beide vakken in het tweede studiejaar niet heeft kunnen maken in 
verband met overmacht, doordat sprake was van problemen met de trein, respectievelijk ziekte. 
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Appellant stelt verder dat hij vanwege een afspraak in het ziekenhuis niet aanwezig kon zijn bij het 

BNSA-gesprek, dat hij zijn aanspreekpunt binnen de opleiding daarvan in kennis heeft gesteld en 

dat hij heeft gevraagd om een andere afspraak. Hierop heeft hij geen reactie gehad, aldus 
appellant. Hij voert voorts aan dat verweerder in strijd met het gelijkheidsbeginsel heeft gehandeld 
door een aan een medestudent opgelegd bindend negatief studieadvies alsnog te herzien en dat 
van hem niet. Tenslotte stelt appellant dat hij onevenredig in zijn belangen wordt geschaad door de 
beslissing van verweerder het bindend negatief studieadvies in stand te laten. Volgens hem wordt 
zijn toekomstperspectief, het met een afgeronde HBO-opleiding de arbeidsmarkt betreden, hem 

ontnomen.  
 
2.3.1 Niet in geschil is dat appellant aan het einde van het tweede jaar van inschrijving de 
propedeutische fase niet volledig had afgerond. Dit is in het algemeen een gegeven dat kan duiden 
op ongeschiktheid voor de opleiding. Voor het in een concreet geval aannemen van ongeschiktheid 
is tevens een op de persoon toegesneden beoordeling door het instellingsbestuur noodzakelijk. Uit 

de stukken en het verhandelde ter zitting blijkt dat appellant zowel in het eerste als het tweede 
studiejaar twee kansen heeft gehad voor de tentamens van de vakken “Engels” en “Logistiek”. In 
het eerste studiejaar heeft appellant deze tentamens niet behaald in verband met persoonlijke 
omstandigheden op grond waarvan hij ook uitstel van een bindend negatief studieadvies heeft 
gekregen. Met betrekking tot de kansen in het tweede studiejaar heeft appellant niet gesteld dat 

zich opnieuw persoonlijke omstandigheden hebben voorgedaan die aan het behalen van die kansen 
in de weg zouden hebben gestaan. Met verweerder is het College van oordeel dat in de door 

appellant naar voren gebrachte omstandigheid dat hij de eerste kans in het tweede studiejaar voor 
de vakken “Engels” en “Logistiek” niet heeft kunnen behalen vanwege overmacht respectievelijk 
ziekte niet tot de conclusie had moeten leiden dat hem aan het einde van het tweede studiejaar 
geen bindend negatief studieadvies had mogen worden gegeven. Verweerder heeft er in dit 
verband terecht op gewezen dat de OER juist uitgaat van twee kansen per vak per studiejaar om 
eventueel gemiste kansen te compenseren. Vast staat dat appellant aan de tweede kans van beide 
vakken in het tweede studiejaar heeft deelgenomen, maar deze niet heeft behaald, zonder dat 

sprake was van bijzondere omstandigheden. Verweerder heeft de domeindirecteur dan ook in 
redelijkheid gevolgd in zijn stelling dat appellant ongeschikt moet worden geacht voor de opleiding. 
Verweerder heeft bij die beoordeling mogen betrekken dat appellant in het tweede jaar van 
inschrijving naast de veertien studiepunten uit het eerste studiejaar niet meer dan achttien 
studiepunten uit het tweede jaar heeft behaald. De stelling van appellant dat er ten onrechte geen 
BNSA-gesprek heeft plaatsgevonden omdat hij vanwege een afspraak in het ziekenhuis niet 

aanwezig kon zijn bij het geplande gesprek, biedt geen grond voor een ander oordeel. Niet is 
aannemelijk gemaakt dat een eventueel BNSA-gesprek tot een andere conclusie had moeten leiden 

wat betreft de geschiktheid van appellant voor de opleiding, nu niet is gebleken van bijzondere 
omstandigheden als bedoeld in artikel 17 van de OER in het tweede studiejaar. 
 
2.3.2 Wat betreft het door appellant gedane beroep op het gelijkheidsbeginsel, geldt dat hij niet 
heeft onderbouwd in welke mate sprake zou zijn van gelijke gevallen. Reeds hierom treft dit 

argument geen doel.  
 
2.3.3 Tot slot is niet in geschil dat de beslissing appellant een bindend negatief studieadvies te 
geven hem treft in zijn belangen. Dit onderscheidt hem echter niet van andere studenten die niet 
voldoen aan de in de OER vastgestelde studienorm en die een bindend negatief studieadvies 
krijgen. Het is evenmin een persoonlijke omstandigheid in de zin van artikel 2.1, eerste lid, van het 
Uitvoeringsbesluit WHW, die een rol moet spelen bij de beoordeling of een student niet geschikt 

moet worden geacht voor de opleiding. Het bindend negatief studieadvies heeft op zichzelf ook niet 
tot gevolg dat appellant de arbeidsmarkt niet meer met een afgeronde HBO-opleiding zal kunnen 
betreden, maar betekent uitsluitend dat hij deze specifieke opleiding niet mag afronden aan de 
Hogeschool Inholland.  
 
2.3.4 Gelet op al het voorgaande heeft verweerder het bindend negatief studieadvies terecht in 

stand gelaten. 
 Het betoog faalt.  
 
2.4 Het beroep is ongegrond. 
 
2.5 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 

3.  Beslissing 
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 Het College 

 

 Rechtdoende: 
  
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/183 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 5 december 2016 

Partijen : appellante en CBE Christelijke Hogeschool Windesheim 

Trefwoorden : buitenland 
functiebeperking 
overschrijding beroepstermijn 
tentamen 
verschoonbaar 

verzuim 
Artikelen : WHW: artikel 7.59a, vierde lid 

Awb: artikel 6:7 
Awb: artikel 6:8, eerste lid 
artikel 6:9, eerste lid 
Awb: artikel 6:11 
Awb: artikel 8:57  

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Vaststaat dat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift tegen de beslissing van 12 juli 2016 is aangevangen 
op 13 juli 2016 en is geëindigd op 23 augustus 2016. Voorts staat 
vast dat appellante bij e-mail van 30 augustus 2016 beroep heeft 
ingesteld tegen deze beslissing. Dit beroep is derhalve te laat 

ingediend.  
Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich op het 
standpunt mogen stellen dat de door appellante aangevoerde 
omstandigheden niet van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet kan 
worden geoordeeld dat zij in verzuim is geweest. Daartoe overweegt 
het College dat appellante niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij als 

gevolg van het syndroom van Asperger niet tijdig een beroepschrift, 
eventueel op nader aan te voeren gronden, kon indienen. Appellante 
heeft dit niet met stukken gestaafd en verder heeft zij in de van 
belang zijnde periode van juli en augustus 2016 wel andere zaken 
met betrekking tot haar studie geregeld, zoals het vinden van een 

stage. Los daarvan had het, gelet op het feit dat appellante bekend 
is met de gevolgen van de door haar gestelde functiebeperking, op 

haar weg gelegen eventueel een derde als zaakwaarnemer in te 
schakelen die erop kon toezien dat tijdig beroep zou worden 
ingesteld. Datzelfde geldt voor door de door haar gestelde drukte 
die gepaard ging met het regelen van een stage. Appellante heeft 
dit nagelaten en niet gebleken is dat zij dit door haar 
functiebeperking niet kon regelen. Voorts heeft appellante pas laat 
in de procedure, namelijk eerst in beroep bij het College, naar voren 

gebracht dat haar functiebeperking de reden vormde voor de te late 
indiening van het beroepschrift. Niet aannemelijk is geworden dat 
appellante dit door haar functiebeperking niet eerder naar voren had 
kunnen brengen.  
Dat appellante een brief van haar decaan aan haar beroepschrift 
wilde toevoegen, maakt niet dat de termijnoverschrijding 

verschoonbaar is. Appellante had, zoals hiervoor is overwogen, 
kunnen volstaan met het indienen van een beroepschrift op nader 

aan te voeren gronden. Het toevoegen van een brief van de decaan 
was daarvoor niet vereist.  
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het college van beroep voor de examens van de Christelijke Hogeschool Windesheim, verweerder. 

 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 12 juli 2016 heeft de examencommissie van de lerarenopleiding 
voortgezet onderwijs Nederlands (AVO/BO/TenL) het verzoek van appellante om tentamens in het 
buitenland te maken, afgewezen.  
 

 Bij beslissing van 27 september 2016 heeft verweerder het daartegen ingestelde beroep 
niet-ontvankelijk verklaard.  
  
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 

 
 De zaak is verwezen van een meervoudige kamer naar een enkelvoudige. 
 
 Desgevraagd hebben partijen toestemming verleend, als bedoeld in artikel 8:57 van de 
Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), om in het geding uitspraak te doen zonder zitting. 

Vervolgens heeft het College bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1.  Ingevolge artikel 7.59a, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek bedraagt de termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of bezwaar als bedoeld 
in paragraaf 2 zes weken.  
 
 Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaar- 

of beroepschrift zes weken.  
 Ingevolge artikel 6:8, eerste lid, vangt de termijn aan met ingang van de dag na die 
waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.  
 Ingevolge artikel 6:9, eerste lid, is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het 
voor het einde van de termijn is ontvangen.  
 Ingevolge artikel 6:11 blijft ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend 

bezwaar- of beroepschrift niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien 
redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.  

 
2.2. Verweerder heeft in de beslissing van 27 september 2016 het door appellante ingestelde 
beroep niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de beroepstermijn en omdat de door 
appellante aangevoerde omstandigheden niet van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet kan worden 
geoordeeld dat zij in verzuim is geweest.  

 
2.3. Appellante betoogt dat verweerder de niet-ontvankelijkverklaring van haar beroep 
achterwege had moeten laten, omdat zij niet in verzuim is geweest. Zij voert daartoe aan dat zij 
lijdt aan het syndroom van Asperger, waardoor zij moeite heeft met informatieverwerking. Daarbij 
komt dat zij druk was met het regelen van haar stage op Curaçao, waardoor het haar nog meer 
moeite kostte om eraan te denken dat zij tijdig beroep moest instellen. Zij voert voorts aan dat zij 
nog een brief van haar decaan aan haar beroepschrift wilde toevoegen. Zij had de decaan gemaild, 

maar had geen reactie ontvangen, waarop zij heeft besloten nog even te wachten in de hoop dat 
zij nog zou reageren. Toen die reactie uitbleef, heeft zij alsnog beroep ingesteld, aldus appellante. 
 
2.3.1. Vaststaat dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen de beslissing van 
12 juli 2016 is aangevangen op 13 juli 2016 en is geëindigd op 23 augustus 2016. Voorts staat 
vast dat appellante bij e-mail van 30 augustus 2016 beroep heeft ingesteld tegen deze beslissing. 

Dit beroep is derhalve te laat ingediend.  
 Naar het oordeel van het College heeft verweerder zich op het standpunt mogen stellen dat 
de door appellante aangevoerde omstandigheden niet van dien aard zijn dat redelijkerwijs niet kan 
worden geoordeeld dat zij in verzuim is geweest. Daartoe overweegt het College dat appellante 
niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij als gevolg van het syndroom van Asperger niet tijdig een 
beroepschrift, eventueel op nader aan te voeren gronden, kon indienen. Appellante heeft dit niet 
met stukken gestaafd en verder heeft zij in de van belang zijnde periode van juli en augustus 2016 

wel andere zaken met betrekking tot haar studie geregeld, zoals het vinden van een stage. Los 
daarvan had het, gelet op het feit dat appellante bekend is met de gevolgen van de door haar 
gestelde functiebeperking, op haar weg gelegen eventueel een derde als zaakwaarnemer in te 
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schakelen die erop kon toezien dat tijdig beroep zou worden ingesteld. Datzelfde geldt voor door de 

door haar gestelde drukte die gepaard ging met het regelen van een stage. Appellante heeft dit 

nagelaten en niet gebleken is dat zij dit door haar functiebeperking niet kon regelen. Voorts heeft 
appellante pas laat in de procedure, namelijk eerst in beroep bij het College, naar voren gebracht 
dat haar functiebeperking de reden vormde voor de te late indiening van het beroepschrift. Niet 
aannemelijk is geworden dat appellante dit door haar functiebeperking niet eerder naar voren had 
kunnen brengen.  
  Dat appellante een brief van haar decaan aan haar beroepschrift wilde toevoegen, maakt 

niet dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Appellante had, zoals hiervoor is overwogen, 
kunnen volstaan met het indienen van een beroepschrift op nader aan te voeren gronden. Het 
toevoegen van een brief van de decaan was daarvoor niet vereist.  
  Het betoog faalt. 
 
2.4.  Het beroep is ongegrond.  

 
2.5.  Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 

 Rechtdoende:  
  
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/188 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 20 december 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Rotterdam  

Trefwoorden : advies 
bewijsstuk 
BNSA 
bindend negatief studieadvies 
causaal verband 

medische behandeling 
persoonlijke omstandigheden 
studentendecaan 
studieachterstand 
studievoortgang 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 
UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA 
terecht in stand gelaten. De persoonlijke omstandigheden, 
bestaande uit privéproblemen en daarmee samenhangende 
concentratieproblemen, zouden volgens appellante vanaf het begin 
van het studiejaar aanwezig zijn geweest. Appellante heeft die 

omstandigheden echter eerst in april 2016 bij de studentendecaan 
gemeld. Op dat moment stond appellante nog niet onder medische 
behandeling. Op advies van de studentendecaan heeft zij zich onder 
medische behandeling gesteld. Hiervan heeft appellante geen 
bewijsstuk overgelegd, omdat haar huisarts geen medische 
verklaring aan derden wilde afgeven. Dat appellante, zoals zij stelt, 

het belang van het tijdig overleggen van een bewijsstuk niet bekend 
was, acht het College niet aannemelijk. Appellante heeft haar 
huisarts immers om een medische verklaring verzocht, welke de 
huisarts niet heeft afgegeven. Eerst aan het einde van het studiejaar 
heeft appellante medische informatie overgelegd. Het gaat om 

verklaringen van 21 juli 2016 van de behandelend sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige en de behandelend fysiotherapeut. 

Deze stukken nopen naar het oordeel van het College niet tot de 
conclusie dat de studieachterstand door de aangevoerde 
omstandigheden is veroorzaakt. De verklaring van de sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige vermeldt niet vanaf wanneer de 
omstandigheden zich hebben voorgedaan. De verklaring van de 
fysiotherapeut vermeldt weliswaar dat appellante al zeker een half 
jaar met de klachten loopt, maar hieruit kan niet worden afgeleid 

dat de omstandigheden zich vanaf het begin van het studiejaar 
hebben voorgedaan. Beide verklaringen vermelden voorts niet in 
welke mate de omstandigheden de studievoortgang hebben 
belemmerd. Een in beroep overgelegde verklaring van de sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige van 10 oktober 2016 vermeldt 
evenmin vanaf wanneer de omstandigheden zich hebben 

voorgedaan of in welke mate deze de studievoortgang hebben 
belemmerd. De studentendecaan heeft op 3 oktober 2016 

schriftelijk te kennen gegeven dat zij niet in staat is een om 
gedegen advies te geven over het causaal verband tussen de 
aangevoerde omstandigheden en de studieachterstand. Het College 
acht dit gelet op het voorgaande niet onbegrijpelijk. 
Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
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en 

 

het college van beroep voor de examens van Hogeschool Rotterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 13 juli 2016 heeft de directeur van het Instituut voor Gezondheidszorg 
appellante een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) voor de opleiding Verpleegkunde 

gegeven. 
  
 Bij beslissing van 4 oktober 2016, verzonden op 28 oktober 2016, (hierna: de bestreden 
beslissing) heeft verweerder het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep 
ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft appellante beroep ingesteld.  
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 De zaak is door een meervoudige kamer van het College naar een enkelvoudige verwezen. 

 
 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 1 december 2016, waar appellante, 

bijgestaan door mr. A.R. van Tilborg, rechtsbijstandverlener te Leusden, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. J.H. Trimpe, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is 
A.M.C. van Lieshout, coördinator studentzaken van het instituut, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (hierna: de WHW) brengt het instellingsbestuur van een bekostigde hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding.  
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, 
het advies aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg 

heeft afgelegd. 
 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 

eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 

persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 
betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 

 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 
WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 

ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van enige omvang, bij wie 
de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe 
daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Appellante is in het studiejaar 2015-2016 met haar opleiding begonnen. In dat studiejaar 

heeft zij 35 van het voor een positief advies vereiste aantal studiepunten behaald. De directeur 
heeft haar daarom het BNSA gegeven. Verweerder heeft het daartegen door appellante ingesteld 
administratief beroep ongegrond verklaard. Volgens verweerder heeft appellante niet aannemelijk 
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gemaakt dat de studieachterstand door persoonlijke omstandigheden is veroorzaakt.  

 

2.3. Appellante betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Daartoe 
voert zij aan dat onvoldoende rekening met haar belangen en persoonlijke omstandigheden is 
gehouden en dat uit de door haar overgelegde medische informatie een causaal verband tussen die 
omstandigheden en de studieachterstand blijkt. Hierbij wijst zij erop dat de studentendecaan geen 
advies over de door haar gemelde persoonlijke omstandigheden heeft uitgebracht. 
 

2.4. Naar het oordeel van het College heeft verweerder het BNSA terecht in stand gelaten. De 
persoonlijke omstandigheden, bestaande uit privéproblemen en daarmee samenhangende 
concentratieproblemen, zouden volgens appellante vanaf het begin van het studiejaar aanwezig 
zijn geweest. Appellante heeft die omstandigheden echter eerst in april 2016 bij de 
studentendecaan gemeld. Op dat moment stond appellante nog niet onder medische behandeling. 
Op advies van de studentendecaan heeft zij zich onder medische behandeling gesteld. Hiervan 

heeft appellante geen bewijsstuk overgelegd, omdat haar huisarts geen medische verklaring aan 
derden wilde afgeven. Dat appellante, zoals zij stelt, het belang van het tijdig overleggen van een 
bewijsstuk niet bekend was, acht het College niet aannemelijk. Appellante heeft haar huisarts 
immers om een medische verklaring verzocht, welke de huisarts niet heeft afgegeven. Eerst aan 
het einde van het studiejaar heeft appellante medische informatie overgelegd. Het gaat om 

verklaringen van 21 juli 2016 van de behandelend sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de 
behandelend fysiotherapeut. Deze stukken nopen naar het oordeel van het College niet tot de 

conclusie dat de studieachterstand door de aangevoerde omstandigheden is veroorzaakt. De 
verklaring van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige vermeldt niet vanaf wanneer de 
omstandigheden zich hebben voorgedaan. De verklaring van de fysiotherapeut vermeldt weliswaar 
dat appellante al zeker een half jaar met de klachten loopt, maar hieruit kan niet worden afgeleid 
dat de omstandigheden zich vanaf het begin van het studiejaar hebben voorgedaan. Beide 
verklaringen vermelden voorts niet in welke mate de omstandigheden de studievoortgang hebben 
belemmerd. Een in beroep overgelegde verklaring van de sociaal psychiatrisch verpleegkundige 

van 10 oktober 2016 vermeldt evenmin vanaf wanneer de omstandigheden zich hebben 
voorgedaan of in welke mate deze de studievoortgang hebben belemmerd. De studentendecaan 
heeft op 3 oktober 2016 schriftelijk te kennen gegeven dat zij niet in staat is een om gedegen 
advies te geven over het causaal verband tussen de aangevoerde omstandigheden en de 
studieachterstand. Het College acht dit gelet op het voorgaande niet onbegrijpelijk. 
 Het betoog faalt.   

 
2.5. Het beroep is ongegrond.  

 
2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
 
3.  Beslissing 
 

 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 
 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/200 en  

  CBHO 2016/200.1 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 16 november 2016 

Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland  

Trefwoorden : 60 studiepunten 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 

minnelijke schikking 
persoonlijke omstandigheden 
prioriteit 
studentendecaan 
studiebegeleider 
studievertragende omstandigheden 
studievoortgang 

tweede jaar 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b, eerste lid 
WHW: artikel 7.66, tweede lid 
Awb: artikel 8:81  
Awb: artikel  8:86, eerste lid 
UWHW 2008: artikel 2.1, eerste lid 

Uitspraak : Ongegrond/verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder 
het BNSA terecht in stand gelaten. Verzoekster moest in het 
studiejaar 2015-2016 onder meer de eerstejaars taalvakken Engels 
1.1, Engels 1.3, Spaans 1.1, Spaans 1.2, Spaans 1.3 en Spaans 1.4 

halen. Geen van deze vakken heeft zij met een voldoende 
afgesloten. Evenmin heeft zij vakken Engels of Spaans uit het 
tweede studiejaar gehaald. Wel heeft zij andere, niet-taalvakken 
gehaald, waarvan het merendeel vakken van het tweedejaars-
programma. Verzoekster heeft in het studiejaar 2015-2016 voorts 

regelmatig gesprekken met haar studieloopbaanbegeleider gevoerd, 
waarin haar is geadviseerd prioriteit te geven aan het halen van 

eerstejaarsvakken. Uit de dossierstukken kan niet worden afgeleid 
dat zij dat advies heeft opgevolgd. Volgens door de studenten-
decaan ingevulde meldingsformulieren studievertragende 
omstandigheden van 8 februari en 6 juli 2016 hebben zich in 
toetsperioden 2, 3 en 4 studievertragende omstandigheden 
voorgedaan. Die formuleren vermelden, anders dan het in het 

studiejaar 2014-2015 ingevulde meldingsformulier studie-
vertragende omstandigheden op grond waarvan destijds is besloten 
geen BNSA te geven, niet de opgelopen studievertraging in 
studiepunten als gevolg van die omstandigheden. Gelet op al het 
voorgaande is niet onaannemelijk dat verzoekster de eerstejaars 
taalvakken mede niet heeft gehaald door onjuiste prioriteitstelling 
en doordat zij moeite met taalvakken heeft, zodat de directeur aan 

de door verzoekster gemelde persoonlijke omstandigheden geen 
doorslaggevende invloed behoefde toe te kennen. Dat geen 

schikking is beproefd en het in het BNSA vermelde advies van de 
studentendecaan niet met verzoekster is besproken, is weliswaar 
onzorgvuldig, maar leidt in dit geval, nu over de feiten gedurende 
het studiejaar 2015 2016 geen onduidelijkheid bestaat en 
verzoekster ter zitting van de voorzieningenrechter niet heeft 

toegelicht hoe zij door dat nalaten in haar belangen is geschaad, 
niet tot het oordeel dat het BNSA ten onrechte is gegeven. 
Verzoekster heeft voorts niet toegelicht over welke voor het BNSA 
relevante informatie de studiebegeleider beschikte. Er bestaat 
verder geen grond voor het oordeel dat ten onrechte de norm van 
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60 studiepunten is gehanteerd, dat de behaalde tweedejaarsvakken 

ook bij de beoordeling hadden moeten worden betrokken of dat dat 

verzoekster ongelijk is behandeld ten opzichte van medestudenten 
die geen BNSA hebben gekregen. Zoals verweerder ter zitting van 
de voorzieningenrechter heeft toegelicht, is de OER gewijzigd zodat 
studenten die in het eerste jaar aan de studienorm hebben voldaan 
in het tweede jaar geen BNSA meer wordt gegeven, ook al hebben 
zij het eerstejaarsprogramma niet afgerond. Het is derhalve 

mogelijk dat medestudenten van verzoekster in het tweede 
studiejaar minder studiepunten dan zij hebben behaald zonder dat 
hun een BNSA is gegeven. Het gaat dan om medestudenten die in 
het eerste studiejaar, anders dan verzoekster, aan de in dat 
studiejaar geldende norm van 50 studiepunten hebben voldaan. Bij 
verzoekster kon voorts geen onduidelijkheid bestaan over de norm 

waaraan zij in het tweede studiejaar moest voldoen, omdat haar die 
norm in de brief van 17 augustus 2015 is medegedeeld. 
 Het betoog faalt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 

 
[naam], wonende te [woonplaats], appellante, 

 
en 
 
het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
 

 Bij beslissing van 19 juli 2016 heeft de directeur van het domein Creative Business 
verzoekster een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) voor de opleiding Hoger Toeristisch 
& Recreatief Onderwijs gegeven. 
  
 Bij beslissing van 13 september 2016, verzonden op 26 september 2016, (hierna: de 
bestreden beslissing) heeft verweerder het daartegen door verzoekster ingestelde administratief 

beroep ongegrond verklaard.  
 

 Tegen de bestreden beslissing heeft verzoekster beroep ingesteld. Voorts heeft zij de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 Verweerder heeft nadere stukken ingediend. 
 

 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 november 2016, waar 
verzoekster, bijgestaan door mr. M.R.P. Bakker, advocaat te Amsterdam, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. C. Elbers, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is aan de 
zijde van de hogeschool M.M. Kamp verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (hierna: de WHW), gelezen in verbinding met artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb), kan op verzoek een voorlopige voorziening worden getroffen, indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
  Ingevolge artikel 7.66, tweede lid, van de WHW, gelezen in verbinding met artikel 8:86, 
eerste lid, van de Awb, kan de voorzieningenrechter na behandeling ter zitting van het verzoek om 

een voorlopige voorziening, indien hij van oordeel is dat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan 
bijdragen aan de beoordeling van de zaak, onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de WHW brengt het instellingsbestuur van een 
bekostigde hogeschool iedere student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving 
voor de propedeutische fase van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de 
voortzetting van zijn studie binnen of buiten de bacheloropleiding.  

 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur, onverminderd het eerste lid, 
het advies aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met  
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goed gevolg heeft afgelegd. 

 Ingevolge het derde lid, kan het instellingsbestuur aan een studieadvies bedoeld in het 

eerste of tweede lid een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien de 
student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten 
niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zevende lid wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald welke 
persoonlijke omstandigheden, bedoeld in het derde lid, het instellingsbestuur in zijn beoordeling 

betrekt. 
  
 Ingevolge artikel 2.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW, zijn de persoonlijke 
omstandigheden, bedoeld in artikel 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de WHW, uitsluitend: 
 a. ziekte van betrokkene, 
 b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene, 

 c. zwangerschap van betrokkene, 
 d. bijzondere familieomstandigheden, 
 e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de in dit lid vermelde 
organen, 
 f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid en 7.9, vijfde lid, van de 

WHW, door het instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin 
betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van 

de instelling, 
 g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een verglijkbare organisatie van 
enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond 
staat en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit. 
 
2.2. Omdat nader onderzoek redelijkerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak, 

zal de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak doen in de hoofdzaak. 
 
2.3. Verzoekster is in het studiejaar 2014-2015 met haar opleiding begonnen. In dat studiejaar 
heeft zij 43 van de – voor een positief advies - vereiste 50 studiepunten behaald. Omdat zich voor 
de studievoortgang relevante persoonlijke omstandigheden hadden voorgedaan, is haar aan het 
eind van dat studiejaar uiteindelijk geen BNSA gegeven. Wel is haar bij brief van 17 augustus 2015 

medegedeeld dat zij aan het eind van het tweede studiejaar het eerstejaarsprogramma volledig 
moet hebben afgerond en dat haar alsnog een BNSA wordt gegeven indien zij hierin niet slaagt. 

 In het studiejaar 2015-2016 heeft verzoekster vier studiepunten van het 
eerstejaarsprogramma behaald. Zij had aan het eind van dat studiejaar in totaal derhalve 47 van 
de 60 studiepunten van het eerstejaarsprogramma behaald. Voorts had zij op dat moment 
35 studiepunten van het tweedejaarsprogramma behaald. De directeur heeft haar het BNSA 
gegeven, omdat zij aan het eind van het studiejaar 2015-2016 het eerstejaarsprogramma niet 

volledig had afgerond en de persoonlijke omstandigheden die zich dat studiejaar hebben 
voorgedaan daarvoor niet doorslaggevend waren. Verweerder heeft bij de bestreden beslissing het 
BNSA in stand gelaten. 
 
2.4. Verzoekster betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hiertoe 
voert zij aan dat voor de behandeling van het administratief beroep ten onrechte geen minnelijke 
schikking is beproefd. Voorts voert zij aan dat ten onrechte een norm van 60 studiepunten voor het 

halen van het eerstejaarsprogramma is gehanteerd, omdat gedurende het studiejaar 2015-2016 de 
bepaling waarin die norm wordt gesteld uit de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling (hierna: 
de OER) is verwijderd. Het is volgens haar niet duidelijk dat die bepaling alleen is verwijderd met 
het oog op het niet meer geven van een BNSA aan studenten die in het eerste jaar de norm van 
50 studiepunten hebben gehaald en in het tweede jaar het eerstejaarsprogramma niet volledig 
hebben afgerond. Verder voert zij aan dat, omdat het gaat om een BNSA in het tweede studiejaar, 

niet alleen de studiepunten van het eerstejaarsprogramma, maar ook die van het 
tweedejaarsprogramma bij de beoordeling hadden moeten worden betrokken en dat 
medestudenten die mochten doorstuderen in het tweede jaar minder studiepunten hebben behaald 
dan zij. Ten slotte voert zij aan dat zij als gevolg van persoonlijke omstandigheden - faalangst, 
ziekte en familieomstandigheden - die zich in het studiejaar 2015-2016 hebben voorgedaan het 
eerstejaarsprogramma niet heeft afgerond. Het in het BNSA vermelde advies van de 
studentendecaan volgens welke hij niet kan vaststellen dat de in toetsperioden 2, 3 en 4 spelende 

persoonlijke omstandigheden hebben geleid tot het niet halen van de eerstejaars taalvakken, is 
volgens haar niet met haar besproken. Dit advies is volgens haar ook niet duidelijk en evenmin is 
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bekend wanneer dit advies is gegeven. Informatie van de studiebegeleider is volgens haar ten 

onrechte niet bij het BNSA betrokken. 

 
2.5. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder het BNSA terecht in stand 
gelaten. Verzoekster moest in het studiejaar 2015-2016 onder meer de eerstejaars taalvakken 
Engels 1.1, Engels 1.3, Spaans 1.1, Spaans 1.2, Spaans 1.3 en Spaans 1.4 halen. Geen van deze 
vakken heeft zij met een voldoende afgesloten. Evenmin heeft zij vakken Engels of Spaans uit het 
tweede studiejaar gehaald. Wel heeft zij andere, niet-taalvakken gehaald, waarvan het merendeel 

vakken van het tweedejaarsprogramma. Verzoekster heeft in het studiejaar 2015-2016 voorts 
regelmatig gesprekken met haar studieloopbaanbegeleider gevoerd, waarin haar is geadviseerd 
prioriteit te geven aan het halen van eerstejaarsvakken. Uit de dossierstukken kan niet worden 
afgeleid dat zij dat advies heeft opgevolgd. Volgens door de studentendecaan ingevulde 
meldingsformulieren studievertragende omstandigheden van 8 februari en 6 juli 2016 hebben zich 
in toetsperioden 2, 3 en 4 studievertragende omstandigheden voorgedaan. Die formuleren 

vermelden, anders dan het in het studiejaar 2014-2015 ingevulde meldingsformulier 
studievertragende omstandigheden op grond waarvan destijds is besloten geen BNSA te geven, 
niet de opgelopen studievertraging in studiepunten als gevolg van die omstandigheden. Gelet op al 
het voorgaande is niet onaannemelijk dat verzoekster de eerstejaars taalvakken mede niet heeft 
gehaald door onjuiste prioriteitstelling en doordat zij moeite met taalvakken heeft, zodat de 

directeur aan de door verzoekster gemelde persoonlijke omstandigheden geen doorslaggevende 
invloed behoefde toe te kennen. Dat geen schikking is beproefd en het in het BNSA vermelde 

advies van de studentendecaan niet met verzoekster is besproken, is weliswaar onzorgvuldig, maar 
leidt in dit geval, nu over de feiten gedurende het studiejaar 2015-2016 geen onduidelijkheid 
bestaat en verzoekster ter zitting van de voorzieningenrechter niet heeft toegelicht hoe zij door dat 
nalaten in haar belangen is geschaad, niet tot het oordeel dat het BNSA ten onrechte is gegeven. 
Verzoekster heeft voorts niet toegelicht over welke voor het BNSA relevante informatie de 
studiebegeleider beschikte. Er bestaat verder geen grond voor het oordeel dat ten onrechte de 
norm van 60 studiepunten is gehanteerd, dat de behaalde tweedejaarsvakken ook bij de 

beoordeling hadden moeten worden betrokken of dat dat verzoekster ongelijk is behandeld ten 
opzichte van medestudenten die geen BNSA hebben gekregen. Zoals verweerder ter zitting van de 
voorzieningenrechter heeft toegelicht, is de OER gewijzigd zodat studenten die in het eerste jaar 
aan de studienorm hebben voldaan in het tweede jaar geen BNSA meer wordt gegeven, ook al 
hebben zij het eerstejaarsprogramma niet afgerond. Het is derhalve mogelijk dat medestudenten 
van verzoekster in het tweede studiejaar minder studiepunten dan zij hebben behaald zonder dat 

hun een BNSA is gegeven. Het gaat dan om medestudenten die in het eerste studiejaar, anders 
dan verzoekster, aan de in dat studiejaar geldende norm van 50 studiepunten hebben voldaan. Bij 

verzoekster kon voorts geen onduidelijkheid bestaan over de norm waaraan zij in het tweede 
studiejaar moest voldoen, omdat haar die norm in de brief van 17 augustus 2015 is medegedeeld. 
 Het betoog faalt. 
 
2.6. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop moet het verzoek om een voorlopige voorziening 

worden afgewezen.  
 
2.7. Gelet op de hiervoor in 2.5 geconstateerde onzorgvuldigheden moet verweerder op na te 
melden wijze in de proceskosten worden veroordeeld.   
 
3.  Beslissing 
 

 De voorzieningenrechter 
 
 Rechtdoende: 
 
 I. verklaart het beroep ongegrond; 
 II. wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af; 

 III. veroordeelt het college van beroep voor de examens van Hogeschool Inholland in 
  de bij appellante in verband met de behandeling van het verzoek en het beroep 
  opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00 (zegge:   
  negenhonderdtweeënnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde 
  beroepsmatig verleende rechtsbijstand. 
 
Zaaknummer : CBHO 2016/203.1 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 18 november 2016 
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Partijen : verzoeker en Universiteit van Amsterdam (ACTA) 

Trefwoorden : BIG-register 

geschorst 
incident 
masterdiploma 
onschuldpresumptie 
strafrechtelijk onderzoek 

toegang ontzegd 
valsheid in geschrifte 
voorlopige voorziening 

Artikelen : WHW: artikel 7.57h, eerste lid  

Uitspraak : Verzoek afgewezen  

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht 
verweerder verzoeker in afwachting van de uitkomst van het 
strafrechtelijk onderzoek schorsen. Ter zitting van de 
voorzieningenrechter heeft verweerder zich op het standpunt gesteld 
dat een ernstig vermoeden bestaat dat verzoeker valsheid in 

geschrifte heeft gepleegd. Hierbij heeft verweerder niet alleen 

gewezen op de stukken van verzoeker in het Hongaarse 
aanvraagdossier, maar ook op een incident begin 2016 waarin 
verzoeker tegen een tandarts van wie hij de praktijk wilde 
overnemen bewust de onjuiste indruk zou hebben gewekt dat hij 
bijna was afgestudeerd. Verweerder mocht naar voorlopig oordeel 
van de voorzieningenrechter aan de hem bekende feiten en 

omstandigheden een vermoeden van valsheid in geschrifte ontlenen 
dat zodanig ernstig was, dat dit de opgelegde schorsing 
rechtvaardigt, teneinde in de schorsingstermijn onderzoek te doen 
naar hetgeen is voorgevallen. Gelet op het voorgaande en nu 
verzoeker geen dringend belang heeft gesteld waarom hij niet zou 
moeten worden geschorst, bestaat geen aanleiding om een 
voorziening als verzocht te treffen. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker 

 
en 

 
het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 27 september 2016 heeft verweerder verzoeker tot het einde van het 
studiejaar 2016-2017 van de masteropleiding Tandheelkunde geschorst en hem de toegang tot de 

universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire voorzieningen ontzegd. 
 
 Hiertegen heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Voorts heeft verzoeker de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 november 2016, waar 
verzoeker, bijgestaan door mr. P.S. Folsche, advocaat te Utrecht, en verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. N. van den Brink, werkzaam bij de universiteit, zijn verschenen. Voorts 
zijn P.A. Rienderhoff, secretaris van de examencommissie, en G.E.J. Langenbach, directeur van de 

opleiding, verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 

2.1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in 
de bodemprocedure. 
 
2.2. Op 31 mei 2016 heeft de Vrije Universiteit te Amsterdam (hierna: de VU) bij de politie 
aangifte tegen verzoeker gedaan wegens het vermoeden van valsheid in geschrifte met betrekking 
tot een op verzoekers naam gesteld masterdiploma Tandheelkunde van de VU. De aanleiding 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  682 

hiervoor was de navraag die een Hongaarse instantie in april 2016 bij het BIG-register heeft 

gedaan over een bij die instantie ingediende aanvraag om erkenning in Hongarije van voormeld 

diploma. Na navraag vanuit het BIG-register bij de VU heeft onderzoek uitgewezen dat het diploma 
is vervalst. Het Hongaarse aanvraagdossier bevatte een aanvraagformulier met een kopie van 
verzoekers paspoort en rijbewijs en een uittreksel uit de basisregistratie personen over verzoeker. 
Naar aanleiding hiervan is verzoeker op 6 juni 2016 in afwachting van de uitkomst van het 
strafrechtelijk onderzoek per 9 juni 2016 voor de duur van drie maanden geschorst. Omdat dat 
onderzoek na afloop van die periode nog niet was afgerond, heeft verweerder verzoeker bij de 

beslissing van 27 september 2016 in afwachting van de uitkomst van dat onderzoek krachtens 
artikel 7.57h, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
(hierna: de WHW) tot het einde van het studiejaar 2016-2017 geschorst. Verzoeker heeft bezwaar 
gemaakt tegen deze beslissing. Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige 
voorziening te treffen zodat hij hangende het bezwaar aan het onderwijs kan blijven deelnemen. 
 

2.3. Verzoeker betoogt dat artikel 7.57h, eerste lid, van de WHW geen grondslag voor de 
schorsing biedt. Voorts is de schorsing onzorgvuldig, disproportioneel en in strijd met de 
onschuldpresumptie en het vertrouwensbeginsel, aldus verzoeker.  
 
2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht verweerder verzoeker in 

afwachting van de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek schorsen. Ter zitting van de 
voorzieningenrechter heeft verweerder zich op het standpunt gesteld dat een ernstig vermoeden 

bestaat dat verzoeker valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Hierbij heeft verweerder niet alleen 
gewezen op de stukken van verzoeker in het Hongaarse aanvraagdossier, maar ook op een 
incident begin 2016 waarin verzoeker tegen een tandarts van wie hij de praktijk wilde overnemen 
bewust de onjuiste indruk zou hebben gewekt dat hij bijna was afgestudeerd. Verweerder mocht 
naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter aan de hem bekende feiten en 
omstandigheden een vermoeden van valsheid in geschrifte ontlenen dat zodanig ernstig was, dat 
dit de opgelegde schorsing rechtvaardigt, teneinde in de schorsingstermijn onderzoek te doen naar 

hetgeen is voorgevallen. Gelet op het voorgaande en nu verzoeker geen dringend belang heeft 
gesteld waarom hij niet zou moeten worden geschorst, bestaat geen aanleiding om een voorziening 
als verzocht te treffen. 
 
2.5. De voorzieningenrechter zal het verzoek daarom afwijzen. 
 

2.6. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.  
 

3.  Beslissing 
 
 De voorzieningenrechter van het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/208.1 

Rechter(s) : mr. Borman 

Datum uitspraak : 18 november 2016 

Partijen : appellant en Hogeschool van Amsterdam  

Trefwoorden : deelnemers 
examencommissie 
groepsopdrachten 
herkansing 
Management-programma 

nominale studievoortgang 
studeerbaar 
studieprogramma 
studievertraging 
toelatingsvereisten 
vertrouwen 
voorlopige voorziening 

Artikelen : OER: artikel 2.1b 

Uitspraak : Verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht 
de deelname van verzoeker aan het AM-programma beëindigd 

worden. Ter zitting van de voorzieningenrechter heeft verzoeker te 
kennen gegeven dat hij wist dat hij niet voldeed aan de 
toelatingsvereisten. Hij mocht er niet zonder meer op vertrouwen 
dat de toelating had plaatsgevonden met kennis van de gegevens op 
grond waarvan niet aan de toelatingseisen werd voldaan. Dit geldt 
te meer omdat voor toelating van een student die niet aan de 
vereisten voldoet ingevolge artikel 2.1b, tweede lid, van de OER een 

beslissing van de examencommissie nodig is. De examencommissie 
heeft een dergelijke beslissing ten aanzien van verzoeker niet 
genomen. Voorts heeft verweerder naar het voorlopig oordeel van 
de voorzieningenrechter aannemelijk gemaakt dat het 
studieprogramma dat verzoeker in het studiejaar 2016-2017 wenst 

te volgen niet studeerbaar is. Verzoeker zou niet alleen het AM-
programma, met een studielast van 60 punten, maar ook de 

resterende vakken uit de voorgaande jaren moeten afronden. Die 
resterende vakken zijn wiskunde-vakken, die verzoeker lastig vindt. 
Bovendien zou verzoeker, omdat de herkansing van een aantal van 
die vakken eerst in het tweede semester wordt aangeboden, 
toestemming van de examencommissie nodig hebben om in 
afwijking van de regels het tweede deel van het AM-programma te 

kunnen beginnen.  
Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voorts het 
belang van de andere deelnemers van het AM-programma niet 
gediend met voortzetting van de deelname van verzoeker. Het 
resultaat van groepsopdrachten is immers ook van bijdragen van 
verzoeker afhankelijk. Daarbij heeft de opleiding het belang van 
verzoeker niet uit het oog verloren. Hij mag een alternatief 

programma volgen, waarbij de studievertraging tot een minimum 
wordt beperkt. 

 
Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 

en 
 
het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, verweerder. 
 
1.   Procesverloop 
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 Bij beslissing van 12 oktober 2016 heeft de opleidingsmanager Aviation de deelname van 

verzoeker aan het Aviation Management-programma (hierna: het AM-programma) per direct 
beëindigd. 
 
 Hiertegen heeft verzoeker bezwaar gemaakt bij verweerder. Voorts heeft verzoeker de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 

 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 november 2016, waar 
verzoeker, bijgestaan door mr. P.S. Folsche, advocaat te Utrecht, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. M.S. Tissingh, werkzaam bij de hogeschool, zijn verschenen. Voorts 
zijn H.I. Tkiong, secretaris van de opleiding Aviation, en drs. J.P.J.E.A. Verbeek, coördinator van 
het AM-programma, verschenen. 
 

2.  Overwegingen 
 
2.1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in 
de bodemprocedure. 
 

2.2. In juni 2016 is verzoeker toegelaten tot het AM-programma. Begin oktober 2016 is binnen 
de opleiding geconstateerd dat verzoeker niet tot het AM-programma toegelaten had moeten 

worden, omdat hij niet aan de vereisten voor toelating voldeed. Ingevolge artikel 2.1b, tweede lid, 
van de toepasselijke Onderwijs- en examenregeling (hierna: de OER) is een van de vereisten dat 
de student een nominale studievoortgang vertoont. Verzoeker heeft een achterstand van 39 
studiepunten uit de eerste drie studiejaren. In een gesprek op 12 oktober 2016 heeft de 
opleidingsmanager verzoeker te kennen gegeven dat zijn deelname aan het AM-programma 
daarom per direct wordt beëindigd. Van dit gesprek is een verslag opgesteld. Verzoeker heeft 
bezwaar gemaakt tegen deze beslissing. Hij heeft de voorzieningenrechter verzocht om een 

voorlopige voorziening te treffen zodat hij hangende het bezwaar aan het AM-programma kan 
blijven deelnemen. 
 
2.3. Verzoeker betoogt dat hij erop mocht vertrouwen dat de beslissing om hem tot het AM-
programma toe te laten juist was en dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. Beëindiging van 
zijn deelname levert hem minstens twee maanden studievertraging op. Voorts functioneert hij naar 

behoren binnen de groep deelnemers en vormt hij geen afbreukrisico voor de andere deelnemers, 
aldus verzoeker. 

 
2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter mocht de deelname van verzoeker 
aan het AM-programma beëindigd worden. Ter zitting van de voorzieningenrechter heeft verzoeker 
te kennen gegeven dat hij wist dat hij niet voldeed aan de toelatingsvereisten. Hij mocht er niet 
zonder meer op vertrouwen dat de toelating had plaatsgevonden met kennis van de gegevens op 

grond waarvan niet aan de toelatingseisen werd voldaan. Dit geldt te meer omdat voor toelating 
van een student die niet aan de vereisten voldoet ingevolge artikel 2.1b, tweede lid, van de OER 
een beslissing van de examencommissie nodig is. De examencommissie heeft een dergelijke 
beslissing ten aanzien van verzoeker niet genomen. Voorts heeft verweerder naar het voorlopig 
oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk gemaakt dat het studieprogramma dat verzoeker 
in het studiejaar 2016-2017 wenst te volgen niet studeerbaar is. Verzoeker zou niet alleen het AM-
programma, met een studielast van 60 punten, maar ook de resterende vakken uit de voorgaande 

jaren moeten afronden. Die resterende vakken zijn wiskunde-vakken, die verzoeker lastig vindt. 
Bovendien zou verzoeker, omdat de herkansing van een aantal van die vakken eerst in het tweede 
semester wordt aangeboden, toestemming van de examencommissie nodig hebben om in afwijking 
van de regels het tweede deel van het AM-programma te kunnen beginnen.  
 Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voorts het belang van de andere 
deelnemers van het AM-programma niet gediend met voortzetting van de deelname van verzoeker. 

Het resultaat van groepsopdrachten is immers ook van bijdragen van verzoeker afhankelijk. 
Daarbij heeft de opleiding het belang van verzoeker niet uit het oog verloren. Hij mag een 
alternatief programma volgen, waarbij de studievertraging tot een minimum wordt beperkt. 
 
2.5. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter het verzoek afwijzen. 
 
2.6. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.  

 
3.  Beslissing 
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 De voorzieningenrechter van het College 

 

 Rechtdoende: 
 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/216.1 

Rechter(s) : mr. Streefkerk 

Datum uitspraak : 21 november 2016 

Partijen : verzoeker en CBE Universiteit Twente 

Trefwoorden : belastbaarheid 
bindend negatief studieadvies 
BNSA 
medische beperking 
roeiactiviteiten 

studienorm 
studieresultaten 
voorlopige voorziening 

Artikelen :  

Uitspraak : Verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft 

verweerder op grond van de thans beschikbare medische informatie 
het BNSA terecht in stand gelaten. Verweerder is op grond van de 
verklaring van de studentenpsycholoog en de verklaringen van 
appellant ter zitting van verweerder uitgegaan van een verminderde 
belastbaarheid in de maanden april tot en met augustus 2016 van 

50%. Ter zitting van de voorzieningenrechter heeft verweerder de 
gemaakte berekening toegelicht en er hierbij op gewezen dat voor 
verzoeker gunstig is gerekend, onder meer door de maanden juli en 
augustus, waarin weinig of geen onderwijs plaatsvindt, bij de 
berekening te betrekken. Er bestaat naar het voorlopig oordeel van 
de voorzieningenrechter daarom geen grond voor het oordeel dat 
verweerder ten onrechte van een verminderde studienorm van 32,5 

punten is uitgegaan. Dat verzoeker het gehele studiejaar met een 
medische beperking heeft gestudeerd, wordt thans niet door 
medische informatie ondersteund. Gelet op al het voorgaande 
bestaat geen aanleiding om een voorziening als verzocht te treffen. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 

[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 
 
en 
 
het college van beroep voor de examens van de Technische Universiteit Delft, verweerder. 
 

1.   Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 29 augustus 2016 heeft de directeur onderwijs namens de decaan van de 
faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica verzoeker een bindend negatief studieadvies 
(hierna: BNSA) gegeven voor de bacheloropleiding Technische Informatica. 
 
 Bij beslissing van 29 september 2016 heeft verweerder het hiertegen door verzoeker 

ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. De motivering van deze beslissing is van 9 
november 2016. 

 
 Hiertegen heeft verzoeker beroep ingesteld. Voorts heeft verzoeker de 
voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.  

 
 De voorzieningenrechter heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 november 2016, waar 
verzoeker, bijgestaan door mr. P.S. Folsche, advocaat te Utrecht, en verweerder, 
vertegenwoordigd door mr. S.M. Odekerken, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voorts is 
dr. ir. J.F.M. Tonino, directeur onderwijs, verschenen. 
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2.  Overwegingen 

 
2.1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in 
de bodemprocedure. 
 
2.2. In het studiejaar 2015-2016 heeft verzoeker 30 van de voor een positief studieadvies 
vereiste 45 studiepunten behaald. Daarom heeft de decaan hem het BNSA gegeven. Verweerder 

heeft het BNSA in stand gelaten. De in een brief van de studentenpsycholoog van 1 september 
2016 vermelde verminderde belastbaarheid vanaf april 2016 leidt in het voor verzoeker gunstigste 
geval tot een vermindering van de studienorm van 45 naar 32,5 punten. Deze norm heeft hij 
evenmin gehaald. Voorts heeft appellant zelf te kennen gegeven dat zijn roeiactiviteiten invloed op 
zijn studieresultaten hebben gehad, aldus verweerder. Verzoeker heeft beroep ingesteld tegen de 
beslissing van verweerder. Voorts heeft verzoeker de voorzieningenrechter verzocht om een 

voorlopige voorziening te treffen, zodat hij hangende het beroep onderwijs kan volgen. 
 
2.3. Verzoeker betoogt dat verweerder het BNSA ten onrechte in stand heeft gelaten. Hij voert 
hiertoe aan dat het niet mogelijk is de door de studentenpsycholoog geconstateerde verminderde 
belastbaarheid op de manier van verweerder tot uitdrukking te brengen in een verminderde 

studienorm. Hierbij voert hij aan dat hij thans onder medische behandeling staat en dat binnenkort 
meer duidelijkheid over de diagnose komt. Volgens hem is niet uit te sluiten dat hij niet alleen 

vanaf april 2016, maar het gehele studiejaar 2015-2016 met een medische beperking heeft 
gestudeerd.  
 
2.4. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder op grond van de 
thans beschikbare medische informatie het BNSA terecht in stand gelaten. Verweerder is op grond 
van de verklaring van de studentenpsycholoog en de verklaringen van appellant ter zitting van 
verweerder uitgegaan van een verminderde belastbaarheid in de maanden april tot en met 

augustus 2016 van 50%. Ter zitting van de voorzieningenrechter heeft verweerder de gemaakte 
berekening toegelicht en er hierbij op gewezen dat voor verzoeker gunstig is gerekend, onder meer 
door de maanden juli en augustus, waarin weinig of geen onderwijs plaatsvindt, bij de berekening 
te betrekken. Er bestaat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter daarom geen 
grond voor het oordeel dat verweerder ten onrechte van een verminderde studienorm van 32,5 
punten is uitgegaan. Dat verzoeker het gehele studiejaar met een medische beperking heeft 

gestudeerd, wordt thans niet door medische informatie ondersteund. Gelet op al het voorgaande 
bestaat geen aanleiding om een voorziening als verzocht te treffen.  

 
2.5. De voorzieningenrechter zal het verzoek daarom afwijzen. De voorzieningenrechter zal, 
daartoe verzocht door verzoeker en gelet op de door hem aangekondigde nadere medische 
informatie, niet op het beroep beslissen. 
 

2.6. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.  
 
3.  Beslissing 
 
 De voorzieningenrechter van het College 
 
 Rechtdoende: 

 
 wijst het verzoek af. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/239.5 

Rechter(s) : mr. Hoogvliet 

Datum uitspraak : 15 december 2016 

Partijen : appellant en CBE Rijksuniversiteit Groningen  

Trefwoorden : bindend negatief studieadvies, 1 
BNSA 
BNSA-norm 
Handboek BSA 2015-2016 van de RUG 
incident 

procesorde 
studieadviseur 
studieresultaten 
uitzondering 
vertrouwenspersoon 
WO-opleiding 

Artikelen : WHW: artikel 7.8b 

Uitspraak : ongegrond 

Hoofdoverwegingen : 2.4.1 Niet in geschil is dat appellant aan het einde van het eerste 
studiejaar niet aan de gestelde BNSA-norm van 45 studiepunten 
heeft voldaan. Hij heeft slechts 20 studiepunten behaald. In hetgeen 

appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen grond voor het 
oordeel dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat de 
examencommissie terecht niet tot een verlaging van de BNSA-norm 
tot 20 studiepunten is overgegaan. Volgens het beleid van de RUG 
wordt daartoe slechts in zeer uitzonderlijke gevallen overgegaan, 
namelijk indien een student met stukken staaft dat hij redelijkerwijs 
gedurende het studiejaar niet of nauwelijks kon studeren Het CBE 

heeft terecht geoordeeld dat appellant niet aannemelijk heeft 
gemaakt dat hij redelijkerwijs gedurende het studiejaar 2015-2016 
niet of nauwelijks kon studeren. Appellant verwijst naar de 
omstandigheden rond het voorval op 12 november 2015, te weten 
de benadering door de politie en de houding van zijn 

medestudenten. Het College overweegt dat appellant niet heeft 
gesteld dat hij in de periode tot 12 november 2015 niet of 

nauwelijks heeft kunnen studeren. Het College betwijfelt niet dat de 
door appellant genoemde omstandigheden rond het voorval een 
zekere negatieve invloed hebben gehad op zijn studieresultaten. 
Niet aannemelijk is echter geworden dat de studievertraging die 
appellant heeft opgelopen geheel is veroorzaakt door deze 
omstandigheden. Daartoe wordt overwogen dat uit het in het 

dossier opgenomen studieresultatenoverzicht niet blijkt dat 
appellant in de periode vóór 12 november 2015 wel goede 
studieresultaten had behaald, maar dat deze na het voorval 
plotseling zijn afgenomen. Verder staat in het verslag van het 
schikkingsgesprek van 8 september 2016 dat appellant heeft 
verklaard dat hij ook zelf een aandeel in de problemen heeft gehad. 
Ook staat hierin dat de vertrouwenspersoon heeft verklaard dat de 

opgelopen studievertraging niet alleen kan worden verklaard door 
voormelde omstandigheden, maar ook door de cultuurschok die 

appellant ondervond.  
Derhalve heeft het CBE terecht geconcludeerd dat aan appellant 
terecht een BNSA is gegeven. 
Het betoog faalt. 

 

Uitspraak in de zaak tussen: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], appellant, 
 
en 
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het college van beroep voor de examens van de Rijksuniversiteit Groningen (hierna: het CBE), 

verweerder. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij beslissing van 22 juli 2016 heeft de examencommissie van de Faculteit der Letteren 
appellant een bindend negatief studieadvies (hierna: BNSA) gegeven voor de opleiding American 

Studies (hierna: de opleiding).  
 
 Bij beslissing van 1 december 2016 heeft het CBE het daartegen door appellant ingestelde 
beroep ongegrond verklaard.  
 
 Tegen deze beslissing heeft appellant beroep bij het College ingesteld.  

 
 Het CBE heeft een verweerschrift ingediend. 
 
 Appellant heeft nadere stukken ingediend. 
 

 Het College heeft de zaak verwezen van een meervoudige naar een enkelvoudige kamer.  
 

 Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 december 2016, waar appellant en 
het CBE, vertegenwoordigd door mr. M.E.A. Donkersloot, werkzaam bij de Rijksuniversiteit 
Groningen (hierna: de RUG), zijn verschenen. 
 
2.   Overwegingen 
 
2.1 Ingevolge artikel 7.8b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek brengt het instellingsbestuur van een bekostigde universiteit of hogeschool iedere 
student uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase 
van een voltijdse of duale bacheloropleiding advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen 
of buiten de bacheloropleiding. 
 Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur onverminderd het eerste lid het advies 
aan de student uitbrengen zolang deze het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft 

afgelegd.  
 Ingevolge het derde lid kan het instellingsbestuur aan een advies, als bedoeld in het eerste 

of tweede lid, ten aanzien van opleidingen die daartoe door het instellingsbestuur zijn aangewezen, 
binnen het in het tweede lid bedoelde tijdvak, doch niet eerder dan tegen het einde van het eerste 
jaar van inschrijving, een afwijzing verbinden. Deze afwijzing kan slechts worden gegeven, indien 
de student naar het oordeel van het instellingsbestuur, met inachtneming van zijn persoonlijke 
omstandigheden, niet geschikt moet worden geacht voor de opleiding doordat zijn studieresultaten 

niet voldoen aan de vereisten die het bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. 
 Ingevolge het zesde lid stelt het instellingsbestuur ter uitvoering van de voorgaande leden 
nadere regels vast. 
 
 Volgens het Handboek BSA 2015-2016 van de RUG (hierna: het Handboek) geldt voor alle 
voltijdopleidingen dat een BNSA wordt gegeven indien de student aan het einde van het eerste 
studiejaar minder dan 45 studiepunten heeft behaald. 

  
2.2 Het CBE heeft aan de handhaving van het BNSA het volgende ten grondslag gelegd. 
Appellant is in het studiejaar 2015-2016 gestart met de propedeutische fase van de opleiding. Aan 
het einde van dit studiejaar heeft hij 20 van de benodigde 45 studiepunten behaald. De 
examencommissie heeft het in de BNSA-procedure aan de orde gestelde verzoek van appellant om 
verlaging van de BNSA-norm naar 20 studiepunten terecht afgewezen. De RUG hanteert het beleid 

dat de BNSA-norm alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt verlaagd naar minder dan 
30 studiepunten. Die situatie doet zich slechts voor als de student met bewijsstukken kan staven 
dat hij redelijkerwijs gedurende het studiejaar niet of nauwelijks kon studeren. Dit is in het geval 
van appellant niet gebleken. Derhalve is het BNSA terecht gegeven, aldus het CBE. 
  
2.3 Appellant heeft ter zitting van het College erop gewezen dat in het Handboek staat dat als 
een student bij een andere WO-opleiding, al dan niet bij de RUG, de propedeutische fase heeft 

afgerond, hij voor de opleiding waarin hij zich in de propedeutische fase inschrijft niet onder het 
BNSA-regime valt. Appellant heeft betoogd dat het CBE niet heeft onderzocht of deze uitzondering 
op hem van toepassing is. Appellant heeft deze grond verwijtbaar zodanig laat aangevoerd dat het 
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CBE, zoals ook ter zitting betoogd, is belemmerd om daarop adequaat te reageren. De goede 

procesorde verzet zich er derhalve tegen om deze grond te beoordelen. De vertegenwoordiger van 

het CBE heeft appellant ter zitting wel toegezegd dat zij dit punt buiten het bestek van deze 
procedure alsnog zal onderzoeken. 
 
2.4 Appellant heeft betoogd dat het CBE ten onrechte heeft geoordeeld dat het BNSA terecht is 
gegeven, omdat geen sprake is van een zeer uitzonderlijk geval dat noopt tot een verlaging van de 
BNSA-norm tot 20 studiepunten. Op 12 november 2015 heeft een incident plaatsgevonden op de 

RUG. Appellant wilde de ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika een vraag stellen 
tijdens een lezing. De ambassadeur vroeg hem een identiteitsbewijs te tonen, hetgeen hij 
weigerde. Appellant besloot van hem weg te lopen, maar werd vervolgens omsingeld door twee 
agenten in burger. Op 10 december 2015 kreeg hij thuis onverwachts bezoek van twee agenten. 
Hij werd door hen ondervraagd over onder meer zijn vriendenkring en geloofsovertuiging. 
Appellant voelde zich hierdoor vernederd. Het voorval had een enorme impact op hem. Appellant 

heeft dit besproken met de studieadviseur en de vertrouwenspersoon van de RUG. Vervolgens is de 
zaak bij het politiebureau opgelost. Het voorval heeft ertoe geleid dat studenten van de opleiding 
leugens over hem vertelden en over hem roddelden. Appellant moest zich vervolgens hiertegen 
verweren. Appellant kon zich door dit alles moeilijk op zijn studie concentreren. Appellant is 
gemotiveerd en is ervan overtuigd dat hij de opleiding in het tweede studiejaar goed kan 

vervolgen. Appellant heeft ter onderbouwing van zijn betoog gewezen op een verklaring van de 
vertrouwenspersoon van de RUG, waarin wordt bevestigd dat de gebeurtenis een impact op hem 

had, en een verklaring van één van zijn docenten, M.S. Foley, waarin staat dat het voorval zijn 
studieresultaten negatief heeft beïnvloed en dat hij een kans verdient de opleiding te kunnen 
vervolgen.  
 
2.4.1 Niet in geschil is dat appellant aan het einde van het eerste studiejaar niet aan de gestelde 
BNSA-norm van 45 studiepunten heeft voldaan. Hij heeft slechts 20 studiepunten behaald. In 
hetgeen appellant heeft aangevoerd, ziet het College geen grond voor het oordeel dat het CBE ten 

onrechte heeft geoordeeld dat de examencommissie terecht niet tot een verlaging van de BNSA-
norm tot 20 studiepunten is overgegaan. Volgens het beleid van de RUG wordt daartoe slechts in 
zeer uitzonderlijke gevallen overgegaan, namelijk indien een student met stukken staaft dat hij 
redelijkerwijs gedurende het studiejaar niet of nauwelijks kon studeren Het CBE heeft terecht 
geoordeeld dat appellant niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs gedurende het 
studiejaar 2015-2016 niet of nauwelijks kon studeren. Appellant verwijst naar de omstandigheden 

rond het voorval op 12 november 2015, te weten de benadering door de politie en de houding van 
zijn medestudenten. Het College overweegt dat appellant niet heeft gesteld dat hij in de periode tot 

12 november 2015 niet of nauwelijks heeft kunnen studeren. Het College betwijfelt niet dat de 
door appellant genoemde omstandigheden rond het voorval een zekere negatieve invloed hebben 
gehad op zijn studieresultaten. Niet aannemelijk is echter geworden dat de studievertraging die 
appellant heeft opgelopen geheel is veroorzaakt door deze omstandigheden. Daartoe wordt 
overwogen dat uit het in het dossier opgenomen studieresultatenoverzicht niet blijkt dat appellant 

in de periode vóór 12 november 2015 wel goede studieresultaten had behaald, maar dat deze na 
het voorval plotseling zijn afgenomen. Verder staat in het verslag van het schikkingsgesprek van 8 
september 2016 dat appellant heeft verklaard dat hij ook zelf een aandeel in de problemen heeft 
gehad. Ook staat hierin dat de vertrouwenspersoon heeft verklaard dat de opgelopen 
studievertraging niet alleen kan worden verklaard door voormelde omstandigheden, maar ook door 
de cultuurschok die appellant ondervond.  
 Derhalve heeft het CBE terecht geconcludeerd dat aan appellant terecht een BNSA is 

gegeven. 
 Het betoog faalt. 
 
2.5 Het beroep is ongegrond. 
 
2.6 Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  

 
3.  Beslissing 
 
 Het College 
 
 Rechtdoende: 
 

 verklaart het beroep ongegrond. 
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Zaaknummer : CBHO 2016/2015/345.4 

Datum uitspraak : 9 augustus 2016 

Partijen : verzoeker  

Trefwoorden : BNSA 
herziening 
medische omstandigheden 
nieuwe feiten 
late melding 

Artikelen : Awb: artikel 8:119 

Uitspraak : verzoek afgewezen 

Hoofdoverwegingen : 2.3.1. Het College stelt voorop dat het bijzondere rechtsmiddel van 
herziening er niet toe dient om een geschil waarin is beslist, naar 
aanleiding van de uitspraak opnieuw aan de rechter voor te leggen. 
2.3.2. Verzoeker heeft aan zijn herzieningsverzoek een aantal 

rapporten en onderzoeken ten grondslag gelegd. Wat betreft die 
overgelegde rapporten en onderzoeken, dient te worden beoordeeld 

of deze als feiten en omstandigheden kwalificeren als bedoeld in 
artikel 8:119 van de Awb. Het College overweegt daarover het 
volgende. Onder deze informatie bevindt zich een rapport van 
6 april 2016 van de resultaten van een oogonderzoek dat verzoeker 
op 5 april 2016 heeft ondergaan. Vaststaat dat deze informatie 

dateert van vóór de zitting van het College op 13 april 2016. 
Desgevraagd heeft verzoeker verklaard dat hij deze informatie niet 
eerder heeft overgelegd, omdat de desbetreffende brief weliswaar 
op 6 april 2016 is gedateerd, maar dat hij deze brief niet vóór de 
zitting van het College op 13 april 2016 heeft ontvangen. Daarnaast 
verwachtte hij nog nadere informatie van een tweede oogkliniek. 

Onder de door verzoeker bij zijn herzieningsverzoek overgelegde 
informatie bevinden zich daarnaast de achtergrondrapportage en de 
standpuntbepaling. Ook die informatie dateert van vóór de uitspraak 
van het College van 22 april 2016. Verzoeker heeft ten aanzien van 
die informatie ter zitting van het College van 29 juli 2016 
desgevraagd verklaard dat hij door één van de medewerkers in een 

door hem bezochte oogkliniek is gewezen op het bestaan van deze 

informatie en dat aan hem aldaar een kopie is verstrekt.  
2.3.3. Nog afgezien van het antwoord op de vraag of verzoeker niet 
redelijkerwijs eerder met deze informatie bekend kon zijn, zou de 
door verzoeker overgelegde informatie naar het oordeel van het 
College niet tot een andere uitspraak hebben kunnen leiden, in het 
geval deze informatie eerder bekend was geweest. Verzoeker heeft 
de informatie bij zijn herzieningsverzoek overgelegd teneinde te 

staven dat de oogaandoening een blijvend en progressief karakter 
heeft. Verzoeker kan zich met name niet verenigen met het oordeel 
van het College dat het CBE zich terecht op het standpunt heeft 
gesteld dat verzoeker zijn oogaandoening niet tijdig heeft gemeld bij 
de studieadviseur, dat hij in verband met die progressieve 
oogaandoening eerder een arts had kunnen raadplegen en dat, gelet 

op de periode waarin juist de meeste studiepunten zijn behaald, niet 
aannemelijk is dat de oogaandoening de oorzaak is van het behalen 
van onvoldoende studiepunten. Nu de informatie van verzoeker in 

wezen een onderbouwing betreft van het door hem eerder 
ingenomen standpunt in de procedure die heeft geleid tot de 
uitspraak van het College van 22 april 2016 en het College dat 
standpunt van verzoeker heeft meegenomen in zijn beoordeling, 

levert deze informatie geen feit of omstandigheid op als bedoeld in 
artikel 8:119 van de Awb. De overige door verzoeker opgeworpen 
argumenten leiden evenmin tot het oordeel dat sprake is van feiten 
en omstandigheden als bedoeld in voormelde bepaling van de Awb. 
Verzoeker wenst met de in zijn herzieningsverzoek opgeworpen 
argumenten in wezen het oordeel van het College in zijn uitspraak 
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van 22 april 2016 opnieuw ter beoordeling voor te leggen. Zoals 

onder 2.3.1. is overwogen, is het bijzondere rechtsmiddel van 

herziening daar niet voor bedoeld.  
 
 
Uitspraak op het verzoek van: 
 
[naam], wonende te [woonplaats], verzoeker, 

 
om herziening van de uitspraak van het College van 22 april 2016 in zaak nr. 2015/345. 
 
1. Procesverloop 
 
 Bij uitspraak van 22 april 2016 in zaak nr. 2015/345 heeft het College het door verzoeker 

ingestelde beroep tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens van de 
Universiteit Maastricht (hierna: het CBE) van 13 november 2015 gegrond verklaard, deze 
beslissing vernietigd, maar bepaald dat de rechtsgevolgen van die beslissing in stand blijven. 
 
 Verzoeker heeft verzocht de uitspraak van het College te herzien.  

 
 Het College heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 juli 2016, waar verzoeker, 

vergezeld door [Naam 1], is verschenen. 
 
2.  Overwegingen 
 
2.1. Ingevolge artikel 8:119, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan 
de bestuursrechter op verzoek van een partij een onherroepelijk geworden uitspraak herzien op 
grond van feiten of omstandigheden die: 

a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak, 
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet 
bekend konden zijn, en 
c. waren zij bij de bestuursrechter eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden 
hebben kunnen leiden. 
 

2.2.  Het CBE heeft bij voormelde beslissing van 13 november 2015 het door verzoeker 
ingestelde administratief beroep tegen de beslissing van de decaan om hem, namens het 

faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, een negatief bindend studieadvies te 
verstrekken, ongegrond verklaard.  
 Het College heeft bij zijn uitspraak van 22 april 2016 het beroep van verzoeker gericht 
tegen voormelde beslissing van 13 november 2015 gegrond verklaard, die beslissing vernietigd, 
maar de rechtsgevolgen ervan in stand gelaten. Het College heeft geoordeeld dat verzoeker ten 

onrechte niet was gewaarschuwd alvorens over te gaan tot de afgifte van een bindend negatief 
studieadvies. Niettemin heeft het College de rechtsgevolgen van de afgifte van dat negatief 
bindend studieadvies in stand gelaten. Volgens het College hadden de door verzoeker opgeworpen 
omstandigheden voor het faculteitsbestuur geen aanleiding hoeven geven af te zien van de afgifte 
van een negatief bindend studieadvies.  
 
2.3. Verzoeker heeft herziening verzocht van die uitspraak van het College. Hij betoogt – 

samengevat weergegeven – dat uit een achtergrondrapportage ‘Beoordeling stand van de 
wetenschap en praktijk’ van 12 mei 2014 (hierna: de achtergrondrapportage) en de 
standpuntbepaling ‘Duurzame oogheelkunde: kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid’ van 
april 2014 van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (hierna: de standpuntbepaling) volgt dat 
zijn oogaandoening, keratocunus, een progressieve en blijvende oogaandoening is. Deze 
progressieve oogaandoening heeft ten tijde van belang direct invloed gehad op zijn persoonlijke 

omstandigheden. Daarnaast heeft deze aandoening een negatieve invloed gehad op zijn 
studiecapaciteiten. Verder volgt volgens verzoeker uit de door hem overgelegde rapporten en 
onderzoeken dat de traditionele optische hulpmiddelen geen soelaas bieden en dat de nieuwe, 
recent beschikbare, methode ‘cross-linking’ als vervanging kan worden gezien van de hoornvlies-
transplantatie. Deze conclusies worden bevestigd door het door hem ondergane oogonderzoek op 
5 april 2016, aldus verzoeker. Uit dat oogonderzoek volgt bovendien dat de gevolgen van zijn 
oogaandoening ook ten tijde van belang al aanwezig waren. Dat sinds kort een medische 

behandeling voor zijn aandoening beschikbaar is, had aanleiding moeten zijn om af te zien van de 
afgifte van een negatief bindend studieadvies. Toepassing van de regelgeving over het negatief 
bindend studieadvies leidt in zijn geval tot een disproportioneel en onevenredig resultaat, aldus 
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verzoeker. Daarnaast was de studieadviseur moeilijk te bereiken in verband met het einde van de 

studieperiode. Daar komt bij dat de reden dat verzoeker nog resultaten heeft kunnen boeken in het 

voorjaar van 2015, verband hield met de inhoud van de vakken die goeddeels een herhaling van 
eerder behandelde stof omvatte en van een algemene opzet waren. De uitspraak van het College 
komt volgens verzoeker daarom in aanmerking voor herziening.  
 
2.3.1. Het College stelt voorop dat het bijzondere rechtsmiddel van herziening er niet toe dient 
om een geschil waarin is beslist, naar aanleiding van de uitspraak opnieuw aan de rechter voor te 

leggen. 
 
2.3.2. Verzoeker heeft aan zijn herzieningsverzoek een aantal rapporten en onderzoeken ten 
grondslag gelegd. Wat betreft die overgelegde rapporten en onderzoeken, dient te worden 
beoordeeld of deze als feiten en omstandigheden kwalificeren als bedoeld in artikel 8:119 van de 
Awb. Het College overweegt daarover het volgende.  

 Onder deze informatie bevindt zich een rapport van 6 april 2016 van de resultaten van een 
oogonderzoek dat verzoeker op 5 april 2016 heeft ondergaan. Vaststaat dat deze informatie 
dateert van vóór de zitting van het College op 13 april 2016. Desgevraagd heeft verzoeker 
verklaard dat hij deze informatie niet eerder heeft overgelegd, omdat de desbetreffende brief 
weliswaar op 6 april 2016 is gedateerd, maar dat hij deze brief niet vóór de zitting van het College 

op 13 april 2016 heeft ontvangen. Daarnaast verwachtte hij nog nadere informatie van een tweede 
oogkliniek. Onder de door verzoeker bij zijn herzieningsverzoek overgelegde informatie bevinden 

zich daarnaast de achtergrondrapportage en de standpuntbepaling. Ook die informatie dateert van 
vóór de uitspraak van het College van 22 april 2016. Verzoeker heeft ten aanzien van die 
informatie ter zitting van het College van 29 juli 2016 desgevraagd verklaard dat hij door één van 
de medewerkers in een door hem bezochte oogkliniek is gewezen op het bestaan van deze 
informatie en dat aan hem aldaar een kopie is verstrekt.  
 
2.3.3. Nog afgezien van het antwoord op de vraag of verzoeker niet redelijkerwijs eerder met 

deze informatie bekend kon zijn, zou de door verzoeker overgelegde informatie naar het oordeel 
van het College niet tot een andere uitspraak hebben kunnen leiden, in het geval deze informatie 
eerder bekend was geweest. Verzoeker heeft de informatie bij zijn herzieningsverzoek overgelegd 
teneinde te staven dat de oogaandoening een blijvend en progressief karakter heeft. Verzoeker kan 
zich met name niet verenigen met het oordeel van het College dat het CBE zich terecht op het 
standpunt heeft gesteld dat verzoeker zijn oogaandoening niet tijdig heeft gemeld bij de 

studieadviseur, dat hij in verband met die progressieve oogaandoening eerder een arts had kunnen 
raadplegen en dat, gelet op de periode waarin juist de meeste studiepunten zijn behaald, niet 

aannemelijk is dat de oogaandoening de oorzaak is van het behalen van onvoldoende 
studiepunten. Nu de informatie van verzoeker in wezen een onderbouwing betreft van het door 
hem eerder ingenomen standpunt in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van het College 
van 22 april 2016 en het College dat standpunt van verzoeker heeft meegenomen in zijn 
beoordeling, levert deze informatie geen feit of omstandigheid op als bedoeld in artikel 8:119 van 

de Awb. De overige door verzoeker opgeworpen argumenten leiden evenmin tot het oordeel dat 
sprake is van feiten en omstandigheden als bedoeld in voormelde bepaling van de Awb. Verzoeker 
wenst met de in zijn herzieningsverzoek opgeworpen argumenten in wezen het oordeel van het 
College in zijn uitspraak van 22 april 2016 opnieuw ter beoordeling voor te leggen. Zoals onder 
2.3.1. is overwogen, is het bijzondere rechtsmiddel van herziening daar niet voor bedoeld. 
 
2.4. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat het verzoek om herziening van de uitspraak van 

het College van 22 april 2016 in zaak nr. 2015/345 niet voor inwilliging in aanmerking komt. 
 
2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.  
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3.  Beslissing 

 

 Het College 
 
 Rechtdoende:  
 
 wijst het verzoek af. 
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WHW: artikel 7.11 2015/176, 2016/044, 2016/075 

WHW: artikel 7.12 2015/176 

WHW: artikel 7.12, eerste lid 2015/204 

WHW: artikel 7:12b, eerste lid, aanhef en onder a 2016/107 

WHW: artikel 7.12, tweede lid  2016/070 

WHW: artikel 7.12b 2015/176, 2015/232, 2015/233, 

2015/236, 2015/247.5, 2015/253, 
2016/024 

WHW: artikel 7.12b, eerste lid 2016/069, 2016/132 

WHW: artikel 7.12b, eerste lid, aanhef en onder a 2016/070 

WHW: artikel 7.12b, tweede lid 2015/304.5, 2016/033, 2016/043, 
2016/079.5 

WHW: artikel 7.12c  2015/213 

WHW: artikel 7.12c, eerste lid 2016/069 

WHW: artikel 7.13 2015/048, 2015/233, 2016/009, 
2016/050.5, 2016/069 

WHW: artikel 7.13, eerste lid 2016/131 

WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder a 2015/275 

WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k 2016/070 

WHW: artikel 7.13, tweede lid, aanhef en onder k 2015/338.5, 2016/102.5 

WHW: artikel 7.30b 2015/314  

WHW: artikel 7.30b, eerste lid 2016/119 

WHW: artikel 7.30b, eerste lid 2016/119 

WHW: artikel 7.30c 2015/229 

WHW: artikel 7.30e  2015/208 

WHW: artikel 7.31a, eerste lid 2016/138 

WHW: artikel 7.31b, eerste lid 2016/138 

WHW: artikel 7.32 2016/002 

WHW: artikel 7.32, eerste lid 2016/059, 2016/119 

WHW: artikel 7.32, vierde lid 2015/271.5 

WHW: artikel 7.33 2015/259, 2015/303, 2015/305, 

2015/335, 2016/004, 2016/022 
WHW: artikel 7.33, eerste lid 2016/059 

WHW: artikel 7.34 2016/070 

WHW: artikel 7.34, eerste lid, aanhef en onder d,  2016/047 

WHW: artikel 7.37 2015/259, 2015/303, 2015/305, 
2015/335, 2016/002, 2016/004, 
2016/022 

WHW: artikel 7.37, tweede lid 2016/059 

WHW: artikel 7.42, eerste lid 2016/073 

WHW: artikel 7.45 2016/083, 2016/106 

WHW: artikel 7.45a 2015/048, 2015/227, 2016/083, 
2016/082 

WHW: artikel 7.46 2015/048, 2015/227, 2016/082, 
2016/106 

WHW: artikel 7.46, eerste lid 2015/227, 2016/013 

WHW: artikel 7.48 2016/083 

WHW: artikel 7.48, vierde lid 2014/281 

WHW: artikel 7.51 2016/083 

WHW: artikel 7.51, eerste lid 2015/341, 2016/088, 2016/089 
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WHW: artikel 7.51c 2016/083 

WHW: artikel 7.51g  2015/180 

WHW: artikel 7.51h 2016/083 

WHW: artikel 7.57c, eerste lid 2016/118, 2016/126, 2016/126.1  

WHW: artikel 7.57e 2015/252, 2016/118 

WHW: artikel 7.57e, eerste lid 2016/126, 2016/126.1, 2016/163 

WHW: artikel 7.57h, eerste lid  2016/203.1 

WHW: artikel 7.59a 2016/094 

WHW: artikel 7.59a, derde lid 2016/091 

WHW: artikel 7.59a, vierde lid 2015/231, 2015/249, 2016/030, 

2016/130, 2016/183 
WHW: artikel 7.59b  2015/142 

WHW: artikel 7.61 2015/311, 2016/029, 2016/044, 
2016/118 

WHW: artikel 7.61, eerste lid 2015/183, 2016/012 

WHW: artikel 7.61, eerste lid, aanhef en onder f  2015/284 

WHW: artikel 7.61, derde lid 2015/204, 2016/102.5, 2016/135, 
2016/177 

WHW: artikel 7.61, vierde lid 2016/037 

WHW: artikel 7.61, vijfde lid 2015/280 

WHW: artikel 7.62 2015/307, 2015/308 

WHW: artikel 7.63 2015/048 

WHW: artikel 7.63a, eerste lid 2016/042, 2016/118 

WHW: artikel 7.63a, derde lid 2016/057 

WHW: artikel 7.66 2015/307, 2015/308, 2015/142 

WHW: artikel 7.66, eerste lid 2014/281, 2016/047, 2016/091 

WHW: artikel 7.66, tweede lid 2015/085, 2015/189, 2015/208, 
2015/213, 2015/268, 2015/293, 

2015/293.1, 2015/333, 2016/012.3, 

2016/014, 2016/014.1, 2016/016, 
2016/016.1, 2016/027, 2016/038, 
2016/053, 2016/055, 2016/060, 
2016/076, 2016/080.5, 2016/113.5, 
2016/121, 2016/126, 2016/126.1, 

2016/164, 2016/178, 2016/179, 
2016/179.1, 2016/200, 2016/200.1, 
2016/105 

WHW: artikel 7.67 2015/268, 2016/121 
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III. Artikelsgewijs register – Reglementen 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten  

OER de Opleiding Vormgeving Crossmedia Design: artikel 1 2016/024 

OER de Opleiding Vormgeving Crossmedia Design: artikel 5.10 2016/024 

Onderwijs- en Examenregeling BAT – Game Design and 
Development: artikel 7.4 

2016/081 

Onderwijs- en Examenregeling BAT – Game Design and 
Development: artikel 7.5 

2016/081 

  

Avans Hogeschool  

OER Commerciële Economie 2015-2016:  bijlage 5, ad B, sub 3  2016/037 

  

Christelijke Hogeschool Windesheim  

OER: artikel 3 2016/122 

OER: artikel 6.6 2016/122 

  

De Haagse Hogeschool  

OER HBO Rechten 2015-2016: artikel 3.2 2016/101.5 

OER: artikel 7.8, eerste lid 2016/077.5 

OER: artikel 8.3 2016/099 

Onderwijs en Examenregeling van de Opleiding tot Leraar 
basisonderwijs 2014-2015: artikel 7.2, eerste lid 

2015/293, 2015/293.1 

Onderwijs en Examenregeling van de Opleiding tot Leraar 

basisonderwijs 2014-2015: artikel 7.9, eerste lid 

2015/293, 2015/293.1 

Reglement van In- en Uitschrijving Bacheloropleidingen van het 
Studentenstatuut 2014-2015: artikel 2.12, tweede lid 

2015/203.5 

  

Erasmus Universiteit Rotterdam  

OER: artikel 32 2016/069 

OER: artikel 5.2 2016/070 

OER: artikel 9.1 2016/017 

OER: artikel 9.2 2016/017 

OER: artikel 9.5 2016/017 

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 
ondernemingsrecht: artikel 27 

2016/102.5 

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 
ondernemingsrecht: artikel 36 

2016/102.5 

  

Fontys Hogescholen  

OER bacheloropleiding Bedrijfsmanagement MKB van Fontys 
Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: artikel 
1 

2016/079.5 

OER: artikel 1 2015/236 

OER: bacheloropleiding Bedrijfsmanagement MKB van Fontys 
Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: artikel 
37 

2016/079.5 

Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Fontys 
Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek: 
paragraaf 8 

2016/079.5 
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Hogeschool Arnhem en Nijmegen  

OER: artikel 7.3 Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2015/263 

  

Hogeschool Inholland  

In- en uitschrijfregels 2015-2016: onderdeel 1.4 2016/003 

OER: artikel 2 Hogeschool Inholland 2015/253 

OER: artikel 11 2015/262, 2015/286 

OER: artikel 12 Hogeschool Inholland  2015/254, 2015/261, 2015/262, 

2015/278, 2016/074, 2016/098, 
2016/127.5, 2016/178, 2016/179, 
2016/179.1 

OER: artikel 13 Hogeschool Inholland 2015/254, 2015/262, 2015/278, 
2015/310, 2016/074, 2016/098, 
2016/127.5, 2016/178, 2016/179, 

2016/179.1, 2016/180.5, 2015/261, 

2015/059 
OER: artikel 14 Hogeschool Inholland 2015/310 

OER: artikel 15 Hogeschool Inholland 2015/059 

OER: artikel 17 Hogeschool Inholland 2015/310, 2015/254, 2015/262, 
2015/278, 2016/074, 2016/098, 
2016/127.5, 2015/261, 2016/180.5, 
2015/059 

OER: artikel 27 Hogeschool Inholland 2015/253, 2016/108, 2016/109 

OER: artikel 30 Hogeschool Inholland 2015/338.5 

Studentenstatuut: artikel 30  Hogeschool Inholland  2015/180 

Bestuurs- en Beheersreglement: artikel 31 Hogeschool 

Inholland  

2016/118 

  

Hogeschool Leiden  

OER HBO-Rechten van de Hogeschool Leiden: art. 5.10 2016/065 

OER: artikel 5.6 2015/307, 2015/308 

Studentenstatuut: artikel 8.19 2015/307, 2015/308 

Studentenstatuut: artikel 8.21 2015/307, 2015/308 

Studentenstatuut: artikel 8.6 2015/307, 2015/308  

  

Hogeschool Rotterdam  

Hogeschoolgids: artikel 6.9 2015/295 

OER: artikel 10.1.3.h.5  2015/231 

Reglement examencommissies en examinatoren: artikel 4  2016/107 

Reglement inschrijving en voorbereiding van Hogeschool 
Rotterdam: artikel 1.7 

2015/304.5, 2015/305, 2015/259, 
2015/303, 2015/335, 2016/004 

Reglement Studieadvies en Afwijzing: artikel 1.4 2015/295 

Reglement tentaminering en examinering: artikel 11.10 2015/232 

  

Hogeschool Utrecht  

Inschrijvingsregeling van de Hogeschool Utrecht 2014-2015 2015/215 

Inschrijvingsregeling van de Hogeschool Utrecht 2014-2015: 
artikel 27 

2015/215 

Inschrijvingsregeling van de Hogeschool Utrecht 2014-2015: 
artikel 34a, eerste lid 

2015/215 



Jurisprudentiebundel CHBO 2016  702 

OER: artikel 23 2016/034 

OER: artikel 19 Hogeschool Utrecht 2016/047 

OER: artikel 23 Hogeschool Utrecht 2016/031 

OER: artikel 45 Hogeschool Utrecht 2015/280 

OER: artikel 38 Hogeschool Utrecht 2015/247.5 

Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 

bacheloropleidingen: artikel 34  

2016/131 

Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 
bacheloropleidingen: artikel 39  

2016/131 

Onderwijs- en Examenregeling HU2014-2015 
bacheloropleidingen: artikel 45 

2016/131 

Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: artikel 6 2016/094 

studiegids Journalistiek 2014-2105: artikel 4.4.2 2015/247.5 

  

Hogeschool van Amsterdam  

OER: artikel 2.1b 2016/208.1 

OER: artikel 6.1 2015/220 

Studentenstatuut: artikel 4.5  2015/271.5 

Studentenstatuut: artikel 8.1 2016/115 

Studentenstatuut: artikel 8.2 2016/115 

  

Hogeschool voor de Kunsten  

OER Bachelor of Art en Economics – Arts and media 
Management: artikel 5.10 

2015/265 

  

Hogeschool Zuyd  

Regeling Studieadvies Hogeschool Zuyd: artikel 4  2015/266 

Regeling Studieadvies Hogeschool Zuyd: artikel 6 2015/266 

  

NHL Hogeschool  

OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening: artikel 5.1 

2015/284 

OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening: artikel 5.2 

2015/284 

OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening: artikel 6.1 

2015/284 

OER bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening: artikel 6.3  

2015/284 

  

Rijksuniversiteit Groningen  

kopje ‘D. Aanwezigheidsverplichtingen’ 2015/297 

kopje ‘E. Toepassing van combinatietabellen’ 2015/297 

kopje ‘F. Herkansingen via dubbeltelling’  2015/297 

Protocol tentamenvereisten kennisprogressie bacheloropleiding 

Geneeskunde 2014-2015 

2015/297 

Regels & Richtlijnen Examencommissie tentamenvereisten 
bacheloropleiding Geneeskunde studiejaar 2014-2015, kopje 
‘Tentamen 3.6 Kennisprogressie BIII’ 

2015/297 
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Technische Universiteit Delft  

Reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten TU 

Delft: artikel 7 

2016/057 

Retributie- en Inschrijvingsbeleid (Bijlage 1 bij het 
Studentenstatuut 2014-2015): artikel 3 

2016/059 

Rules and Guidelines Board of Examination MSc Sepam, EPA 
and MoT (RGBE): artikel 8 

2016/043 

 

Universiteit Leiden  

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs: artikel 5.1.1 

2015/229 

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs: artikel 5.2  

2015/229 

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs: artikel 5.3 

2015/229 

Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden, sectie A: 
artikel 5.2.1.  

2015/288 

Regeling bindend studieadvies Universiteit Leiden, sectie A: 
artikel 5.2.5.  

2015/288 

Regeling bindend Studieadvies: artikel 1 2015/281 

Besluit experiment uitbreiding bindend studieadvies: artikel 6, 
lid 1 

2015/288 

Besluit experiment uitbreiding bindend studieadvies: artikel 7, 
lid 1 

2015/288 

Regels en richtlijnen van de examencommissie van het 

Instituut Politieke Wetenschap: artikel 1.2 

2016/033 

Regels en richtlijnen van de examencommissie van het 
Instituut Politieke Wetenschap: artikel 3.10.10 

2016/033 

  

Universiteit Maastricht  

OER: artikel 36 2015/345 

OER: artikel 37 2015/345 

  

Universiteit Utrecht  

OER: artikel 2.1 2015/258, 2015/314  

regeling Financiële ondersteuning op grond van overmacht: 
artikel 1 

2015/341 

regeling Financiële ondersteuning op grond van overmacht: 
artikel 6 

2015/341 

Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016 van de 
Universiteit Utrecht: artikel 3, ondeerdeel A, aanhef en onder a 

2016/002 

Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016 van de 
Universiteit Utrecht: artikel 9 

2016/002 

Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016: artikel 3A  2016/036.5 

Reglement inschrijving en collegegeld 2015-2016: artikel 9 2016/036.5, 2016/068 

Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017: Paragraaf 1B 2016/138 

Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017: Paragraaf 1C 2016/138 

  

Universiteit van Amsterdam  

Inschrijvingsbesluit 2015-2016: artikel 2.4  2016/106 

Inschrijvingsbesluit 2015-2016: artikel 21.113 2016/106 

Inschrijvingsbesluit: artikel 2.12  2015/227 
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Inschrijvingsbesluit: artikel 2.4  2015/227 

OER: Bachelor Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA 2014-2015: 

artikel 3.3 

2016/018 

Besluit Proceskosten bestuursrecht: artikel 1, aanhef en onder 
a 

2015/210 

  

Universiteit van Tilburg  

Regeling inschrijving en collegegeld 2015-2016 : artikel 11 2016/013 

Regeling inschrijving en collegegeld 2013-2014:  artikel 12 2016/013 

Regeling inschrijving en collegegeld 2015-2016 : artikel 13 2016/013 

  

Vrije Universiteit  

OER Bachelor Geneeskunde, studiejaar 2013-2014: artikel 31 2015/099 

OER Bachelor Geneeskunde, studiejaar 2013-2014: artikel 33 2015/009 

OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 6.3, deel A 2016/029 

OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 6.4, deel A 2016/029 

OER Bachelor Tandheelkunde 2015-2016: artikel 7,2, deel B 2016/029 

OER: article 6.1 2016/050.5 

OER: artikel 1.1, artikel 4.4 2016/009 

OER: artikel 4.3.4, deel B 2015/289 

OER: artikel 4.8 2016/009 

OER: artikel 4.8.2, deel A 2015/289 

OER: artikel 16 2015/309 

OER: Onderdeel A: article 4.8 2016/050.5 

OER: Onderdeel B: article 4.3 2016/050.5 

Regeling Aanmelding en Inschrijving 2015-2016: artikel 5 2016/022 

Regeling profileringsfonds 2015 2016/089 

Deel IV, Financiële ondersteuning en vacatiegelden vanwege 

lidmaatschap van universitaire organen: artikel 1 

2016/088, 2016/089 

Algemeen Deel van de Regeling financiële ondersteuning 
studenten VU 2013-2014: artikel 2 

2016/083, 2016/088, 2016/089  

Algemeen Deel van de Regeling financiële ondersteuning 
studenten VU 2013-2014: artikel 7 

2016/088, 2016/089 
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IV. Register instellingsorganen 

Erasmus Universiteit Rotterdam 2015/249, 2015/252, 2015/296, 
2016/017, 2016/044, 2016/066, 
2016/069, 2016/070, 2016/071, 
2016/075, 2016/080.5, 2016/082, 
2016/090, 2016/091, 2016/102.5, 
2016/119 

Open Universiteit 2015/176, 2016/072, 2016/136, 

2016/027 
Rijksuniversiteit Groningen 2015/297, 2016/054, 2016/055, 

2016/239.5 
Technische Universiteit Delft 2014/281, 2016/043, 2016/057, 

2016/059, 2016/073 
Universiteit Leiden 2014/205, 2015/029, 2015/142, 

2015/226, 2015/229, 2015/256, 

2015/288, 2015/300, 2015/307, 
2015/308, 2015/311, 2015/333, 
2016/033, 2016/097.1, 2016/117, 

2016/164, 2016/168 
Universiteit Maastricht 2015/268, 2015/345 

Universiteit Twente 2016/105, 2016/216.1 

Universiteit Utrecht 2015/208, 2015/258, 2015/341, 
2016/002, 2016/030, 2016/036.5, 

2016/068, 2016/126, 2016/126.1, 
2016/135, 2016/138, 2016/173.1 

Universiteit van Amsterdam 2015/210, 2015/213, 2015/227, 
2015/282, 2015/290, 2016/018, 
2016/029, 2016/063, 2016/106, 
2016/129, 2016/163, 2016/203.1 

Universiteit van Tilburg 2016/013 

Vrije Universiteit 2015/044, 2015/099, 2015/239, 

2015/281, 2015/289, 2015/309, 
2016/009, 2016/020, 2016/022, 
2016/042, 2016/050.5, 2016/083, 

2016/088, 2016/089 
  

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 2016/024 

Avans Hogeschool 2015/332.5, 2016/037, 2016/038 

Christelijke Hogeschool Windesheim 2016/076, 2016/122, 2016/183 

De Haagse Hogeschool 2015/184, 2015/203.5, 2015/260, 
2015/293, 2015/293.1, 2015/298, 
2015/312, 2016/101.5, 2016/012, 

2016/077.5, 2016/099 
Fontys Hogescholen 2015/236, 2016/005, 2016/079.5 

Hanzehogeschool Groningen 2015/274, 2016/014, 2016/014.1  

Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2015/263, 2016/130 

Hogeschool Inholland 2015/048, 2015/050.4, 2015/059, 
2015/180, 2015/253, 2015/254, 

2015/261, 2015/262, 2015/269, 
2015/275, 2015/278, 2015/286, 
2015/310, 2015/338.5, 2015/342, 

2016/003, 2016/053, 2016/064, 
2016/074, 2016/098, 2016/108 , 
2016/109, 2016/118, 2016/121, 
2016/127.5, 2016/132, 2016/177, 
2016/178, 2016/179, 2016/179.1, 
2016/180.5, 2016/200, 2016/200.1 

Hogeschool Leiden 2016/007, 2016/065 
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Hogeschool Rotterdam 2015/163, 2015/231, 2015/232, 

2015/259, 2015/295, 2015/303, 

2015/304.5, 2015/305, 2015/335, 
2016/004, 2016/060, 2016/092, 
2016/107, 2016/188  

Hogeschool Utrecht 2015/189, 2015/215, 2015/247.5, 
2015/280, 2015/314, 2015/330, 
2016/031, 2016/034, 2016/047, 

2016/094, 2016/131 
Hogeschool van Amsterdam 2015/204, 2015/220, 2015/240, 

2015/264, 2015/271.5, 2015/287, 
2016/016,  2016/016.1, 2016/051, 
2016/052, 2016/058, 2016/062, 
2016/086, 2016/113.5, 2016/115, 

2016/123, 2016/142, 2016/208.1 
Hogeschool voor de Kunsten 2015/265, 2015/339, 2016/081 

Hogeschool Zuyd 2015/266 

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) 2015/284, 2015/292, 2015/337, 

2016/026 
NHTV Internationale Hogeschool 2015/233 

Saxion Hogeschool 2015/187 

Christelijke Hogeschool Windesheim 2016/076, 2016/122, 2016/183 
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V. Trefwoordenregister 

Trefwoorden Zaaknummer 

  

A  

  

aanbeveling 2015/044 

- sbrief 2016/044 

aanbod 2015/180 

aaneensluitend 2015/203.5 

aangemeld 2015/259, 2015/303, 2015/305, 
2015/335, 2016/004 

aangifte 2015/232 

aanhangig 2016/012.3 

aanhouding 2015/239 

aanmelding 2015/271.5, 2016/082, 2016/173.1 

aannemelijk 2015/213, 2015/292, 2016/053, 
2016/079.5 

aanvraagformulier 2015/180 

aanvullende eisen 2015/163, 2015/288 

aanvullende ondersteuning 2015/180 

aanvulling 2016/016, 2016/016.1 

aanwezigheid 2016/132, 2016/058 

- slijst 2016/058 

- splicht 2015/297, 2016/069, 2016/086, 
2016/130 

accepteren 2015/180 

actualiteitswaarde 2016/102.5 

actuele kennis 2016/102.5 

Admissions Office 2016/173.1 

Ad-programma 2015/262, 2016/180.5 

adreswijziging 2015/256 

advies 2015/180, 2015/187, 2015/262, 

2015/264, 2015/266, 2015/278, 
2015/295, 2015/312, 2016/029, 
2016/131, 2016/098, 2016/106, 
2016/188 

- neutraal 2016/118 

- positief 2015/269, 2015/288, 2015/298, 
2015/332.5, 2016/118, 2016/127.5 

afschrift 2015/264 

afstemming 2016/060 

afstudeer  

- aanvraag 2015/338.5 

- coördinator 2015/338.5 

- handleiding 2016/113.5 

- onderzoek 2015/292 

- opdracht 2016/053, 2016/094, 2016/113.5 

- periode 2016/038 

- project 2015/180, 2016/043 
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- scriptie 2015/209, 2016/012 

- stage 2015/338.5, 2016/038, 2016/079.5 

- steun 2015/341 

- traject 2015/180, 2016/131 

- werk 2016/073 

- zitting 2015/233 

afstuderen 2016/022, 2016/079.5 

afwijzing 2015/261, 2015/269, 2015/278, 

2015/295, 2016/017, 2016/034, 
2016/118, 2016/127.5 

algemeen rechtsbeginsel 2015/227 

algemeen verbindend voorschrift 2015/227, 2016/082, 2016/146.2 

algemene beginselen van bestuur 2016/086 

algemene maatregel van bestuur 2015/288 

alternatieve vorm 2015/284 

ambassade 2015/233 

ambtshalve 2014/281, 2015/298, 2016/012, 
2016/047 

antwoordformulier 2016/079.5 

apparatuur 2015/333 

application form 2015/226 

attendance app 2016/058 

automatische incasso 2016/003 

  

B  

  

bachelor  

- diploma 2015/292, 2016/013 

- essay 2016/063 

- opleiding 2015/314, 2015/330, 2016/059 

bama 2015/176 

bandopname 2015/142 

BBC (zie ook: Bewijs van betaald collegegeld) 2016/083 

bedrag 2015/180 

bedrog 2015/050.4 

beëindiging 2014/205, 2014/281, 2016/076, 
2016/129 

- inschrijving 2016/073, 2015/187, 2015/203.5, 

2015/215 
begeleider 2015/226, 2015/292, 2015/333, 

2015/339 
begeleiding 2015/189, 2015/213, 2015/220, 

2015/274, 2015/292, 2015/333, 
2015/338.5, 2015/339, 2016/038, 

2016/071, 2016/113.5 
behaalde studieresultaten 2016/118 

bekend 2015/050.4 

bekendmaken 2016/136, 2014/205, 2015/163, 
2016/016, 2016/016.1, 2016/053, 
2016/066 

bekostiging 2015/227, 2016/016, 2016/016.1 
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belang 2015/259, 2015/287, 2015/303, 

2015/305, 2015/335, 2016/004, 
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VI. Zaken op uitspraakdatum 

Zaaknummer Datum 

  

 2014/281 8 januari 2016 

 2015/269 8 januari 2016 

 2015/044 8 januari 2016 

 2015/203.5 12 januari 2016 

 2015/293 12 januari 2016 

 2015/293.1 12 januari 2016 

 2015/229 13 januari 2016 

 2015/254 13 januari 2016 

 2015/204 16 januari 2016 

 2015/262 19 januari 2016 

 2015/249 20 januari 2016 

 2015/261 25 januari 2016 

 2015/083 26 januari 2016 

 2015/085 26 januari 2016 

 2015/184 26 januari 2016 

 2015/210 26 januari 2016 

 2015/213 26 januari 2016 

 2015/338.5 27 januari 2016 

 2015/304.5 27 januari 2016 

 2015/240 15 februari 2016 

 2015/264 15 februari 2016 

 2015/278 15 februari 2016 

 2015/298 15 februari 2016 

 2015/332.5 15 februari 2016 

 2016/014 15 februari 2016 

 2016/014.1 15 februari 2016 

 2016/016 15 februari 2016 

 2016/016.1 15 februari 2016 

 2015/050.4 16 februari 2016 

 2015/180 16 februari 2016 

 2015/215 16 februari 2016 

 2015/226 16 februari 2016 

 2015/290 16 februari 2016 

 2015/059 2 maart 2016 

 2015/048 8 maart 2016 

 2015/183 10 maart 2016 

 2015/220 15 maart 2016 

 2015/236 15 maart 2016 

 2015/260 15 maart 2016 

 2015/263 15 maart 2016 

 2015/163 17 maart 2016 

 2015/256 17 maart 2016 
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 2015/142 22 maart 2016 

 2015/295 22 maart 2016 

 2015/252 23 maart 2016 

 2015/208 29 maart 2016 

 2015/227 29 maart 2016 

 2015/232 29 maart 2016 

 2015/209 1 april 2016 

 2015/282 8 april 2016 

 2015/296 8 april 2016 

 2015/311 8 april 2016 

 2016/017 8 april 2016 

 2016/044 8 april 2016 

 2014/205 18 april 2016 

 2015/289 18 april 2016 

 2015/274 19 april 2016 

 2016/007 19 april 2016 

 2015/286 20 april 2016 

 2015/187 22 april 2016 

 2015/239 22 april 2016 

 2015/253 22 april 2016 

 2015/292 22 april 2016 

 2015/312 22 april 2016 

 2015/345 22 april 2016 

 2015/310 25 april 2016 

 2015/342 25 april 2016 

 2016/002 25 april 2016 

 2015/259 28 april 2016 

 2015/288 28 april 2016 

 2015/297 28 april 2016 

 2015/300 28 april 2016 

 2015/303 28 april 2016 

 2015/305 28 april 2016 

 2015/307 28 april 2016 

 2015/308 28 april 2016 

 2015/335 28 april 2016 

 2015/337 28 april 2016 

 2016/004 28 april 2016 

 2016/005 28 april 2016 

 2016/036.5 28 april 2016 

 2016/050.5 28 april 2016 

 2015/258 2 mei 2016 

 2015/309 2 mei 2016 

 2016/009 2 mei 2016 

 2015/231 23 mei 2016 

 2015/280 26 mei 2016 

 2015/189 27 mei 2016 
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 2015/266 1 juni 2016 

 2015/247.5 6 juni 2016 

 2015/233 8 juni 2016 

 2016/097.1 14 juni 2016 

 2015/193.2 15 juni 2016 

 2016/022 15 juni 2016 

 2016/038 15 juni 2016 

 2016/080.5 15 juni 2016 

 2015/339 20 juni 2016 

 2016/077.5 20 juni 2016 

 2016/026 21 juni 2016 

 2016/079.5 21 juni 2016 

 2016/013 22 juni 2016 

 2015/314 tot en met 2015/330 23 juni 2016 

 2016/003 27 juni 2016 

 2016/020 27 juni 2016 

 2015/281 28 juni 2016 

 2015/341 28 juni 2016 

 2016/018 28 juni 2016 

 2015/029 1 juli 2016 

 2015/284 4 juli 2016 

 2015/333 4 juli 2016 

 2016/012.3 4 juli 2016 

 2016/024 4 juli 2016 

 2016/027 4 juli 2016 

 2016/033 4 juli 2016 

 2016/054 4 juli 2016 

 2015/099 8 juli 2016 

 2015/287 11 juli 2016 

 2016/055 12 juli 2016 

 2016/070 13 juli 2016 

 2016/071 13 juli 2016 

 2016/043 18 juli 2016 

 2016/064 18 juli 2016 

 2016/065 18 juli 2016 

 2016/126 18 juli 2016 

 2016/126.1 18 juli 2016 

 2015/265 26 juli 2016 

 2015/271.5 26 juli 2016 

 2016/031 29 juli 2016 

 2016/053 1 augustus 2016 

 2016/029 3 augustus 2016 

 2016/060 3 augustus 2016 

 2015/268 9 augustus 2016 

 2016/2015/345.4 9 augustus 2016 

 2016/037 10 augustus 2016 
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 2016/117 11 augustus 2016 

 2016/138 17 augustus 2016 

 2016/068 18 augustus 2016 

 2016/098 19 augustus 2016 

 2016/062 22 augustus 2016 

 2015/275 23 augustus 2016 

 2016/042 23 augustus 2016 

 2016/034 25 augustus 2016 

 2016/081 25 augustus 2016 

 2016/135 29 augustus 2016 

 2016/012 12 september 2016 

 2016/057 14 september 2016 

 2016/072 14 september 2016 

 2016/088 14 september 2016 

 2016/089 14 september 2016 

 2016/099 14 september 2016 

 2016/129 14 september 2016 

 2016/051 15 september 2016 

 2016/052 15 september 2016 

 2015/176 16 september 2016 

 2016/073 16 september 2016 

 2016/113.5 22 september 2016 

 2016/076 26 september 2016 

 2016/092 28 september 2016 

 2016/115 28 september 2016 

 2016/101.5 29 september 2016 

 2016/118 3 oktober 2016 

 2016/127.5 3 oktober 2016 

 2016/074 10 oktober 2016 

 2016/173.1 12 oktober 2016 

 2016/083 13 oktober 2016 

 2016/091 13 oktober 2016 

 2016/063 14 oktober 2016 

 2016/059 17 oktober 2016 

 2016/066 17 oktober 2016 

 2016/075 17 oktober 2016 

 2016/090 17 oktober 2016 

 2016/146.2 17 oktober 2016 

 2016/030 19 oktober 2016 

 2016/121 19 oktober 2016 

 2016/102.5 24 oktober 2016 

 2016/106 24 oktober 2016 

 2016/163 24 oktober 2016 

 2016/178 24 oktober 2016 

 2016/179 24 oktober 2016 

 2016/179.1 24 oktober 2016 
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 2016/180.5 2 november 2016 

 2016/047 14 november 2016 

 2016/069 14 november 2016 

 2016/130 14 november 2016 

 2016/168 15 november 2016 

 2016/200 16 november 2016 

 2016/200.1 16 november 2016 

 2016/203.1 18 november 2016 

 2016/208.1 18 november 2016 

 2016/105 21 november 2016 

 2016/123 21 november 2016 

 2016/216.1 21 november 2016 

 2016/119 23 november 2016 

 2016/136 25 november 2016 

 2016/183 5 december 2016 

 2016/086 7 december 2016 

 2016/122 7 december 2016 

 2016/094 8 december 2016 

 2016/058 12 december 2016 

 2016/107 12 december 2016 

 2016/142 12 december 2016 

 2016/164 12 december 2016 

 2016/108 13 december 2016 

 2016/109 13 december 2016 

 2016/177 15 december 2016 

 2016/239.5 15 december 2016 

 2016/188 20 december 2016 

 2016/131 21 december 2016 

 2016/132 28 december 2016 

 2016/082 24 januari 2017 

 


