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DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroepschrift van de heer [naam appellant] tegen een besluit van [examinator in de 
opleiding econometrie aan de faculteit der Economische wetenschappen en bedrijfskunde]. Bij dit besluit 
werd het tentamen ICT Resources van appellant met een onvoldoende beoordeeld.

I.LOOP VAN HET GEDING
Appellant heeft op 19 september 2005 (ingekomen op diezelfde dag) beroep ingesteld ten daarbij niet 
aangegeven tegen welke beslissing het beroep was gericht. Op 13 oktober 2005 is appellant de gelegenheid 
gegeven het beroepschrift gemotiveerd aan te vullen en het bestreden besluit bij te voegen. Appellant heeft 
op 25 oktober 2005 zijn beroep aangevuld. Het beroep is tijdig ingediend.

II.FEITEN EN GESCHIL
Appellant heeft beroep ingesteld tegen het besluit het tentamen ICT-recources met een onvoldoende te 
beoordelen. Het af te leggen (deel)tentamen was het gevolg een eerdere schikking waarbij appellant een 
laatste kans werd gegeven het tentamen af te leggen en bestond uit een vervangende case. 
De opdracht is tijdig bij de examinator ingeleverd, maar heeft geen voldoende behaald, omdat 
volgens verweerder het ingeleverde werk overeenkomt met hoogstens een dag werk, geen antwoord 
geeft op de gestelde vraag en niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Daardoor was het tentamen niet 
behaald.Appellant kan zich met de beoordeling niet verenigen omdat hij hard heeft gewerkt om de opdracht tot 
een goed einde te brengen en hij de opdracht volgens hem goed heeft ingeleverd, hoewel hij de 
richtlijnen niet duidelijk vond.
Appellant heeft noch in zijn beroepschrift, noch in het aanvullende beroepschrift, de gronden 
aangegeven waarom de examinator in redelijkheid niet tot de gegeven beoordeling heeft kunnen 
komen.

III. MOTIVERING
De voorzitter van het college overweegt, dat het beroepschrift, ook na aanvulling, in het geheel niet voldoet 
aan de eisen die aan een beroepschrift gesteld worden. Om die reden kan het beroepschrift niet in 
behandeling worden genomen. 

IV.UITSPRAAK
De voorzitter van het college verklaart het beroep niet ontvankelijk. 

Aldus gedaan op 24 november 2005 door prof. mr. L.H. van den Heuvel, en ondertekend door voorzitter en 
secretaris

Was getekend,

prof. mr. L.H. van den Heuvel          mr. M.A. Daniëls,
voorzitter,          secretaris

Tegen deze uitspraak kan binnen dagen na de ontvangst ervan verzet worden gedaan bij het College van 
Beroep voor de Examens. 
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