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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroep van [appellant], gericht tegen het besluit van de examencommissie 
voor de bacheloropleiding Bedrijfswetenschappen van de faculteit der Economische Wetenschappen 
en Bedrijfskunde, verweerster, om geen extra tentamenkans te bieden voor het vak Business 
Mathematics.

I. Loop van het geding
Appellant heeft op 15 juni 2009 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster, d.d. 2 juni 2009. 
Het beroepschrift is tijdig ontvangen en is daarmee ontvankelijk.
Op 19 juni 2009 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven procedure 
vereist dat verweerster in overleg met de student nagaat of een minnelijke schikking van het geschil (= 
heroverweging van het besluit) mogelijk is. Verweerster heeft appellant hiertoe tijdig uitgenodigd. De 
hoorzitting heeft op 7 juli 2009 plaatsgevonden. Een minnelijke schikking is niet tot stand gekomen.
Verweerster heeft het College verzocht het verweerschrift later in te mogen dienen in verband met de 
zomerperiode. Het College heeft daarmee ingestemd. Het verweerschrift is op 27 augustus 2009 aan 
het College toegestuurd. Het beroep is behandeld ter zitting van het College op 11 september 2009.
Appellant is niet verschenen. Verweerster werd vertegenwoordigd door […], secretaris van de 
Examencommissie. 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 is zijn opleiding Bedrijfswetenschappen op 1 september 2007 begonnen. Voor deze 
opleiding is in de Onderwijs- en examenregeling bepaald dat de studieresultaten van het eerste 
studiejaar geldig blijven tot het einde van het tweede jaar van inschrijving: in dit geval tot 1 september 
2009. Op dat moment dienen alle verplichtingen van het eerste programmajaar afgerond te zijn. 
Verlenging van de geldigheid van de studieresultaten na twee jaar wordt slechts in bepaalde gevallen 
toegestaan. Er moet dan sprake zijn van bijzondere omstandigheden. Appellant stelt dat van bijzondere 
omstandigheden sprake is, omdat hij tegelijkertijd een HBO-opleiding volgt en sinds augustus 2008 
voorzitter is van de Stichting Race of the Classics. 

Verweerster wijst het verzoek af, omdat de omstandigheden die appellant inbrengt, zich niet 
onafhankelijk van zijn wil hebben voorgedaan. De geschetste omstandigheden hebben evenmin tot 
gevolg gehad dat appellant langere tijd niet heeft kunnen studeren. Omstandigheden die niet aan deze 
criteria voldoen, worden niet aangemerkt als ‘bijzonder’. Verweerster heeft appellant tijdig 
gewaarschuwd dat de studievoortgang onvoldoende was. Dit heeft appellant niet weerhouden van het 
aanvaarden van de taak van voorzitter van een stichting. Voorts heeft verweerster vastgesteld dat 
appellant, behalve het vak Business Mathematics nog een tentamen mist, en wel Statistics.



III. Overwegingen van het College
Het College van Beroep voor de Examens volgt de argumentatie van verweerster. Appellant heeft niet 
aangetoond dat de studievertraging veroorzaakt is door factoren die zich buiten zijn wil voordeden en 
dat deze factoren ten grondslag liggen aan de studievertraging. Appellant heeft daarentegen gekozen 
voor het volgen van twee opleidingen tegelijk en heeft eveneens toegestemd in het vervullen van de rol 
van voorzitter van een stichting, waarmee veel tijd is gemoeid. 

IV. Uitspraak

Het College verklaart het beroep ongegrond. 

Aldus gedaan te Amsterdam, op 11 september 2009 door prof. dr. L.H. van den Heuvel, voorzitter, 
prof. dr. L.H. Hoek, prof. dr. I. van der Waal, leden, in aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, 
secretaris.

Was getekend, 

prof. dr. L.H. van den Heuvel mr. drs. J.G. Bekker
voorzitter secretaris
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