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Uitspraak doende op het beroep [appellant], woonachtig te Amsterdam, gericht tegen het besluit van 
de examencommissie International Business Administration (IBA), verzorgd door de Faculteit der 
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB), verweerster, om de geldigheidsduur van de 
studieresultaten van het eerste curriculumjaar van appellant niet te verlengen. 
 
I. Loop van het geding 
Appellant heeft op 20 augustus 2012 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd 
13 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 hiertoe tijdig uitgenodigd. Een minnelijke schikking is 
echter niet tot stand gekomen. 
Verweerster heeft vervolgens op 9 oktober 2012 een verweerschrift ingediend. Het beroep is 
behandeld ter zitting van het College op 20 november 2012. 
Appellant is in persoon verschenen en heeft zijn standpunten mondeling toegelicht. Verweerster is 
echter niet verschenen. 
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Appellant is een erkend vluchteling uit de Democratische Republiek Congo. Hij is in september 2008 
met de opleiding IBA begonnen. Door zijn ervaringen als vluchteling leed appellant aan 
concentratieproblemen en black-outs. Hiervoor heeft appellant professionele hulp gekregen. Door het 
oorlogstrauma heeft appellant zoveel studievertraging opgelopen dat hij niet binnen de voorgeschreven 
twee jaar het eerste curriculumjaar heeft af kunnen ronden. 
Appellant is daarom opnieuw met de opleiding IBA begonnen in september 2010. In november 2011 
is de vader van appellant overleden. Deze woonde inmiddels in Zuid-Afrika. Appellant heeft de 
begrafenis bijgewoond en heeft daardoor onderwijs gemist, evenals deadlines voor het inleveren van 
opdrachten (assignments). In juli 2012 deelt verweerster appellant mee dat hij onvoldoende 
studiepunten heeft behaald om het eerste curriculumjaar met succes af te ronden. Appellant dient de 
opleiding te verlaten of opnieuw te beginnen. Appellant verzoekt verweerster daarom de 
geldigheidsduur van de behaalde resultaten uit het eerste curriculumjaar te verlengen en hem in de 
gelegenheid te stellen de opleiding af te ronden. 
 
Verweerster wijst het verzoek af, omdat zij onvoldoende vertrouwen heeft in de capaciteiten van 
appellant om de opleiding succesvol af te ronden. Appellant heeft twee keer twee jaar de gelegenheid 
gehad om het eerste curriculumjaar af te ronden. Wel heeft verweerster appellant toegestaan om in 
afwachting van de behandeling van het beroepschrift de opleiding te vervolgen. 
 
III. Standpunten van partijen 
Appellant licht toe onder welke omstandigheden hij in zijn geboorteland is vervolgd. Verder licht hij 
toe tot welke gevolgen zijn vlucht heeft geleid en hoe moeizaam het contact met zijn familie is 



verlopen. 
Appellant overhandigt ter zitting de overlijdensakte van zijn vader en het studieplan dat hij heeft 
opgesteld om alsnog aan de resterende verplichtingen van het eerste studiejaar te voldoen. 
 
IV. Overwegingen van het College 
Het College van Beroep stelt vast dat er onduidelijkheid is over welke onderwijs- en examenregeling 
door verweerster van toepassing is verklaard op het verzoek van appellant. Het verzoek van appellant 
wordt ingediend in het studiejaar 2011-2012. Verweerster lijkt echter de OER van 2010-2011 toe te 
passen. Het is ook denkbaar dat verweerster doelt op een overgangsregeling. Vanwege de afwezigheid 
van verweerster kan niet worden vastgesteld welke OER van toepassing is verklaard en of dat correct 
is geschied. 
In de onderwijs- en examenregeling van de opleiding IBA die verweerster hanteert in haar 
verweerschrift is de geldigheidsduur van studieresultaten bepaald. Een student kan zich richten tot 
verweerster om verlenging van de geldigheidsduur van studieresultaten aan te vragen. Verweerster is 
daar in het geval van appellant niet toe over gegaan, omdat verweerster twijfelt aan de capaciteiten van 
appellant. 
Het College van Beroep stelt vast dat verweerster het bestreden besluit onderbouwt met de stelling dat 
zij onvoldoende vertrouwen heeft in de capaciteiten van appellant om de opleiding succesvol af te 
ronden.  Uit het bestreden besluit blijkt niet dat verweerster zich in dat kader rekenschap heeft gegeven 
van de gewijzigde persoonlijke omstandigheden van appellant. Verweerster constateert weliswaar dat 
deze omstandigheden zijn gewijzigd, maar heeft niet beoordeeld of zij oorzaak zijn geweest voor het 
niet tijdig behalen van de vereiste studiepunten. De stelling van verweerster dat het vertrouwen 
ontbreekt in een succesvolle afronding lijkt voornamelijk gebaseerd op het gegeven dat appellant reeds 
eerder een vergeefse poging heeft gedaan om het eerste bachelorjaar binnen de daarvoor gestelde tijd 
af te ronden. Dit argument kan de afwijzing van het verzoek van appellant echter niet dragen. Voor de 
vraag of bijzondere omstandigheden een verlenging rechtvaardigen, zijn uitsluitend de 
omstandigheden tijdens de laatste inschrijving relevant. Naar het oordeel van het College heeft 
verweerster derhalve het bestreden besluit onvoldoende zorgvuldig genomen.  
 
V. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Het College draagt 
verweerster op opnieuw een beslissing te nemen op het verzoek van appellant, en wel binnen twee 
weken na het bekend maken van deze uitspraak met inachtneming van de overwegingen van het 
College van Beroep.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 18 december 2012 door prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, voorzitter, 
de heer S. van Dokkum, mw. drs. T. Mekking, 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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