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Geachte [naam appellante]  

 
Op 8 februari 2013 hebben wij de ontvangst bevestigd van uw beroepschrift, en hebben wij u in de 

gelegenheid gesteld om uiterlijk 11 maart 2013 verzuimen te herstellen.  

Op 25 februari 2013 hebt u een motivering van uw beroepschrift ingezonden, en een kopie van de 

cijferlijst van de premasteropleiding Political Science, gedateerd op 4 juni 2012.  

 

Het door u bestreden besluit is vervat in een brief van 21 november 2011 van de Examencommissie 

van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van 26 november 2012. In deze brief verklaart de 

Examencommissie uw bezwaren tegen het resultaat voor het vak Social Research Methodology van 

31 augustus 2010 niet-ontvankelijk, omdat de bezwaartermijn reeds lang is verstreken. 

 

Ingevolge artikel 7.59a vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 

dienen bezwaren tegen een beslissing van de examinator of de examencommissie te worden 

ingediend binnen zes weken na bekendmaking. Ik stel vast dat uw bezwaarschrift is ingediend op 6 

november 2012. De uitslag van het tentamen Social Research Methodology werd reeds in 2010 

bekendgemaakt. Uw bezwaar tegen het resultaat voor dit vak is derhalve niet binnen de 

bezwaartermijn ingediend. Voor zover uw bezwaren zijn gericht tegen de registratiedatum van het 

examen, overweeg ik dat de cijferlijst waarop het resultaat is vermeld aan u is afgegeven op 4 juni 

2012. Indien u tegen dit besluit beroep had willen instellen, had u dat – voor zover de registratiedatum 

niet eerder aan u bekend is gemaakt – uiterlijk binnen zes weken na 4 juni 2012 moeten doen. Ook 

deze bezwaartermijn was ten tijde van het verzoek aan de Examencommissie derhalve inmiddels 

ruimschoots verstreken. Van omstandigheden die aanleiding geven de termijnoverschrijding 

verschoonbaar te achten, is mij niet gebleken. 
 

Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de Examencommissie naar mijn oordeel terecht 
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besloten uw bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren. Ik verklaar uw beroepschrift daarom kennelijk 

ongegrond. 

 

Tegen deze uitspraak kan binnen twee weken na de ontvangst ervan verzet worden gedaan bij het 

College van Beroep voor de Examens. 

 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar de Examencommissie van de Faculteit der 

Sociale Wetenschappen. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

Prof. dr. W.H.A.C.M. Bouwens, 

Voorzitter College van Beroep voor de Examens 


