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Uitspraak doende op het beroep van [appellant], woonachtig te Amsterdam, gericht tegen het besluit 
van de BSA-commissie voor de opleiding Economie en Bedrijfseconomie, verweerster, om appellant 
een negatief studieadvies toe te kennen. 
 
I. Loop van het geding 
Appellant heeft op 19 augustus 2012 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd 
17 augustus 2012. Het beroepschrift is tijdig ontvangen. Aan de overige voorwaarden is eveneens 
voldaan. Het beroep is derhalve ontvankelijk. 
Op 24 augustus 2012 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven 
procedure vereist dat verweerster in overleg met appellant nagaat of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Verweerster heeft appellant niet uitgenodigd, omdat hij voorafgaande aan de 
bestreden beslissing reeds is gehoord en het beroepschrift geen nieuwe feiten bevatte. Een minnelijke 
schikking is derhalve niet tot stand gekomen. 
Verweerster heeft vervolgens op 13 september 2012 een verweerschrift ingediend. Het beroep is 
behandeld ter zitting van het College op 19 oktober 2012. 
Appellant is niet verschenen, hoewel hij deugdelijk was opgeroepen. Verweerster werd 
vertegenwoordigd door [voorzitter BSA-commissie] en [secretaris BSA-commissie]. Verweerster 
heeft haar standpunt mondeling toegelicht. 
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Appellant heeft in het afgelopen studiejaar onvoldoende studieresultaten behaald om een positief 
studieadvies te krijgen. Als reden daarvoor meldt appellant dat zich een persoonlijke omstandigheid - 
te weten: faalangst - heeft voorgedaan, waardoor hij studievertraging heeft opgelopen. 
 
Verweerster stelt dat appellant geen bewijs levert voor de door hem ingebrachte persoonlijke 
omstandigheden, met uitzondering van een doorverwijzing naar een psycholoog door de huisarts. 
Verweerster acht dat onvoldoende. 
 
III. Standpunten van partijen 
Appellant heeft 39 studiepunten behaald van de 42 die ten minste nodig zijn om een positief 
studieadvies te krijgen. Hij wijt dit resultaat aan faalangst of examenvrees. Appellant doet dan ook een 
beroep op de Uitvoeringsregeling WHW 2008, waarin een functiestoornis wordt aangemerkt als een 
omstandigheid die aanleiding kan geven de student extra tijd te gunnen om zijn eerste studiejaar af te 
ronden. Appellant heeft laat in het studiejaar ontdekt dat hij aan faalangst lijdt. De cursus faalangst die 
de VU aanbiedt, bleek toen al volgeboekt. Van de huisarts heeft appellant toen een doorverwijzing 
naar een psycholoog gekregen.  
 
Verweerster heeft vastgesteld dat appellant op 4 april 2012 door zijn huisarts is doorverwezen naar een 
psycholoog. Er ligt echter geen verklaring van een psycholoog voor, waaruit blijkt dat appellant aan 
faalangst lijdt, noch dat hij lijdt aan ADD of ADHD. 



 
IV. Overwegingen van het College 
Een beroep op persoonlijke omstandigheden zoals bedoeld in de Uitvoeringsregeling WHW 2008 kan 
slechts worden gehonoreerd als door appellant voldoende bewijsstukken worden ingediend. Daaruit 
dient tevens te blijken dat er een causaal verband bestaat tussen de omstandigheid (-heden) en het 
studieverloop. 
Appellant heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de persoonlijke omstandigheden die door hem 
zijn ingebracht zich feitelijk hebben voorgedaan (of nog voordoen) en, indien deze zich hebben 
voorgedaan, dat daardoor zijn studieresultaten onvoldoende waren om aan de norm te voldoen. 
Alles afwegende heeft verweerster in redelijkheid tot haar beslissing kunnen komen. 
 
V. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep ongegrond. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 16 november 2012 door prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, voorzitter, 
prof. dr. H.A. Verhoef, mw. F. Peels, leden, in aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 

 
 

w.g. w.g. 
 

prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens,     mr. drs. J.G. Bekker 
voorzitter        secretaris 

 
 
 

Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een 
deugdelijke motivering, door betrokkene beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het 
Hoger Onderwijs, Postbus 636, 2501 CP Den Haag.  
De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 42,-. 
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