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Uitspraak doende op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van [appellante], 
woonachtig te [...], inzake het geschil dat is gerezen tussen appellante en het bestuur van de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen, verweerder. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 28 juli 2013 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerder van 18 juli 2013, 
waarin verweerder te kennen geeft dat appellante niet wordt toegelaten tot de premasteropleiding 
Bestuurskunde. Appellante heeft tijdig beroep ingesteld. Haar is verzocht voor 16 augustus 2013 de 
ontbrekende informatie, te weten het bestreden besluit, te overleggen. Appellante voldoet daaraan op 
12 augustus 2013.  
Appellante stelt bij schrijven van 28 juli 2013 dat zij belang heeft bij een spoedige uitspraak, daar 
inschrijving voor de premasteropleiding voor 1 september noodzakelijk is. Om die reden verzoekt 
appellante een voorlopige voorziening te treffen.  
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is behandeld ter zitting van de Voorzitter op 
29 augustus 2013. Appellante is in persoon verschenen. Verweerder is, met kennisgeving, niet 
verschenen, maar heeft op 26 augustus 2013 een verweerschrift ingediend.  
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat de Voorzitter uit van de volgende feiten. 
Appellante tekent beroep aan, omdat in de conclusies van het assessment wordt opgemerkt dat de 
scores die appellante heeft behaald voor de bindende onderdelen Wiskunde en Engels voldoen aan 
de eisen die de faculteit stelt. De conclusie is vervolgens echter negatief voor appellante. Zij stelt 
derhalve dat het bestreden besluit onvoldoende is gemotiveerd.  
 
Verweerder zet uiteen hoe de scores tot stand zijn gekomen en welke betekenis daaraan wordt 
gehecht.  
Tevens geeft verweerder in het verweerschrift te kennen dat de door appellant aangevoerde 
argumenten onvoldoende zwaarwegend zijn om tot een andere beslissing te komen. De 
toelatingscommissie is door verweerder opgedragen de regels voor toelating (in het bijzonder de 
verlangde scores) strikt toe te passen.  
 
III. Overwegingen van de Voorzitter 
De Voorzitter van het College van Beroep voor de Examens overweegt als onderstaand.  
 
In het resultatenoverzicht van de premastertest en in het begeleidend schrijven van de faculteit wordt 
duidelijk gemaakt welke staninescores behaald moeten zijn om toegelaten te worden tot de 
premasteropleiding. Verweerder is bevoegd deze eisen te stellen. Appellante heeft niet aan die eisen 
voldaan. Evenmin is er sprake van zwaarwegende omstandigheden waardoor een andere beslissing 
noodzakelijk is. De gedrevenheid van een kandidaat is geen kwaliteit die meegewogen wordt bij de 
beslissing om een kandidaat toe te laten of niet.  
Verweerder had beter duidelijk kunnen maken dat de staninescores niet alleen betrekking hebben op 
de geschiktheid van appellante om te studeren. Deze scores zijn immers gerelateerd aan het niveau 
van de andere deelnemers waardoor zij ook de functie hebben om een bepaald deel van de 
deelnemers te selecteren voor toelating tot de opleiding. 
 



 

 

Verweerder heeft zijn besluit goed te motiveren. In het onderhavige geval is dat gebeurd, maar het 
had op de weg van verweerder gelegen om een mogelijk misverstand te voorkomen door in de 
conclusies van het assessment geen twijfel over de consequentie van de uitslag te laten bestaan. 
Nu appellante niet aan de eisen voldoet en er evenmin sprake is van zwaarwegende omstandigheden 
kan voor de Voorzitter geen voorlopige voorziening toewijzen. 
 
Het oordeel van de Voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.  
 
IV. Uitspraak 
 
De Voorzitter wijst het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 30 augustus 2013 door mr. dr. N. Rozemond, in aanwezigheid van 
mw. drs. A.M. van Donk en mr. drs. J.G. Bekker, secretarissen. 
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