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Uitspraak doende op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening van mevrouw [naam], 
appellante, gericht tegen het besluit van de BSA-commissie van de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen, verweerster, om appellante een bindend negatief studieadvies toe te kennen. 
 
I. Loop van het geding 
De gemachtigde van appellante heeft op 22 september 2019 beroep ingesteld tegen de beslissing van 
verweerster gedateerd op 16 augustus 2019. Het beroepschrift is op 24 september 2019, en daarmee tijdig, 
ontvangen. Op 13 oktober 2019 heeft appellante het beroepschrift aangevuld, waarbij zij verzoekt om haar 
een proceskostenvergoeding toe te kennen. Op 11 oktober 2019 is namens het College aan verweerster 
medegedeeld dat de voorgeschreven procedure vereist dat verweerster in overleg met appellante nagaat of 
een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Op 15 oktober 2019 heeft appellante om een 
voorlopige voorziening verzocht. Verweerster heeft appellante uitgenodigd voor een gesprek op 22 oktober 
2019. Daarna is een minnelijke schikking tot stand gekomen die inhoudt dat het bindend studieadvies met 
een jaar wordt uitgesteld.  
 
II. Overwegingen van de Voorzitter 
De Voorzitter overweegt dat het door appellante beoogde resultaat, te weten uitstel van het bindend 
studieadvies, is bereikt en dat van onverwijlde spoed geen sprake meer is. Op grond van die vaststelling 
concludeert de Voorzitter dat appellante geen belang meer heeft bij de door haar gevraagde voorlopige 
voorziening. Daarom zal het verzoek worden afgewezen. Omdat het College van Beroep niet bevoegd is om 
een proceskostenvergoeding toe te kennen, zal het daartoe strekkende verzoek ter behandeling worden 
doorgezonden naar het College van Bestuur. 
 
III. Uitspraak 
De Voorzitter wijst de gevraagde voorziening af. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 2 december 2019, door prof. dr. F.J van Ommeren, in aanwezigheid van 
mw. drs. A.M. van Donk, secretaris. 
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voorzitter   secretaris 


