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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 
Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te [woonplaats], gericht 
tegen het besluit van de Examencommissie van de opleiding Gezondheid en Leven van de Vrije 
Universiteit, verweerster, om appellante het Honours Programme-certificaat niet uit te reiken. 
 
I. Loop van het geding en ontvankelijkheid 
Appellante heeft op 18 april 2018 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd op 
20 juli 2017. Het beroepschrift is niet tijdig ontvangen.  
Op 23 april 2018 is namens het College aan appellante verzocht uiterlijk 8 mei 2018 aan te tonen 
waarom zij het beroepschrift niet binnen de beroepstermijn kon indienen. Appellante antwoordt dat zij 
door middel van tussenkomst van de honours coördinator eerst zelf heeft geprobeerd het geschil op te 
lossen. Daar is veel tijd mee heen gegaan. 
Appellante zet uiteen dat zij beroep aantekent tegen het besluit van verweerster dat dateert van 28 
maart 2018. Appellante is van mening dat ze tijdig het beroepschrift heeft ingediend.  
 
II. Overwegingen van het College 
Het College van Beroep voor de Examens stelt vast dat appellante beroep aantekent tegen het besluit 
van verweerster van 20 juli 2017. Dit is een verbeterd besluit, het oorspronkelijke is genomen op 23 juni 
2017. Het bericht van verweerster van 28 maart 2018 dat appellante als besluit aanmerkt, is slechts een 
mededeling waarmee het besluit van 20 juli 2017 wordt bevestigd.  
Het College heeft vastgesteld dat appellante haar beroepschrift niet tijdig heeft ingediend. Het had op 
de weg van appellante gelegen tijdig kennis te nemen van de informatie in de clausule bij het besluit 
van 20 juli 2017. Daarin is ook de beroepstermijn vermeld. Een poging om op andere wijze een geschil 
op te lossen staat niet in de weg aan het tijdig – binnen de gegeven termijn – indienen van een 
beroepschrift.  
 
III. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.  
 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 21 augustus 2018, door prof. mr. dr. F.J. van Ommeren, voorzitter,  
prof. dr. J.J. Beishuizen, dr. A.J.M. Ligtenberg, mw. drs. T. Mekking, prof. dr. H.A. Verhoef, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 



w.g.     w.g. 
 
prof. mr. dr. F.J. van Ommeren,  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 16137, 2500 BC Den Haag. De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 46,-. 


