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Uitspraak doende op het beroep van [appellant], van 1 september 2008 gericht tegen het niet tijdig 
nemen van een besluit door de examencommissie ACTA, verweerster, zoals bedoeld in de uitspraak 
van het College van Beroep voor de Examens van 25 februari 2008. Tevens verzoekt appellant een 
voorlopige voorziening te treffen, zodat hij met onmiddellijke ingang weer toegang heeft tot onderwijs 
en examens van de opleiding.

I. Loop van het geding
Appellant heeft bij beroepschrift van 1 september 2008 beroep ingesteld tegen het niet nemen van een 
beslissing door de Examencommissie ACTA.
Op 3 september 2008 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven 
procedure vereist dat verweerster in overleg met de student nagaat of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Een poging tot minnelijke schikking heeft niet plaatsgevonden. Evenmin is van 
verweerster een verweerschrift ontvangen. 
Het beroep is behandeld ter zitting van het College op 12 september 2008. Appellant is bijgestaan door 
[…], advocaat. Verweerster is niet verschenen. Appellant heeft zijn standpunten mondeling toegelicht.
Gezien de relatief korte periode tussen het ontvangen van het verzoek tot een voorlopige voorziening 
en de zittingsdag wordt het beroepschrift in een bodemprocedure behandeld.

II. Feiten en geschil
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting, gaat het College uit van de volgende feiten.
Het College heeft op 25 februari 2008 de uitspraak gedaan, waarin onder meer is bepaald dat de 
onvoldoende beoordeling van het studieonderdeel ‘professioneel gedrag’ en het ‘consilium abeundi’ 
worden vernietigd en dat binnen zes weken opnieuw in de zaak zou moeten worden voorzien door 
verweerster. Verweerster heeft hieraan niet voldaan.
Verder stelt appellant dat de pas die hem toegang biedt tot het onderwijsgebouw van de faculteit, is 
geblokkeerd, hoewel de sanctie, waardoor hem toegang werd geweigerd, niet meer van toepassing is.
Uit de stukken blijkt dat verweerster aan diverse gremia de vraag heeft voorgelegd hoe zij tot een 
andere beslissing zou kunnen komen. De reacties hebben er niet toe geleid dat alsnog een beslissing is 
genomen. 

III. Behandeling ter zitting
Appellant geeft te kennen dat hij geen toegang heeft tot de faculteit en de daarin gevestigde 
onderwijsfaciliteiten. De pas die daarvoor nodig is, blijkt ook na 1 september nog geblokkeerd. 
Daardoor wordt hem de kans ontnomen te oefenen voor zijn laatste bacheloropdracht. Evenmin heeft 
hij toegang tot de oefenpraktijk. Die toegang is essentieel voor het behouden van het verworven 
vaardigheidsniveau.
Appellant dient nog te voldoen aan één opdracht (maken noodbrug) en zal het studiepunt voor het 
onderdeel ‘professioneel gedrag’ moeten behalen. Daarmee zal hij het bachelorexamen afleggen. 
Appellant stelt dat hij tot eind augustus 2008 geduldig heeft gewacht op een positief besluit van de 
examencommissie. De conclusie is nu echter dat verweerster de uitspraak van het College negeert. 
Appellant verklaart zich nog steeds bereid tot mediation.



IV. Overwegingen van het College
Het College van Beroep stelt vast dat appellant toegang verschaft dient te worden tot het gebouw van 
de faculteit, omdat de hem opgelegde sanctie niet meer van toepassing is.
Voorts stelt het College vast dat appellant direct in staat gesteld moet worden de onderdelen, behorend 
bij het bachelorprogramma, te herkansen. Het College zal contact opnemen met het College van 
Bestuur om de Examencommissie met klem te wijzen op haar verplichting tot besluitvorming over te 
gaan met inachtneming van de uitspraak van het College d.d. 25 februari 2008. 

V. Uitspraak
Het College bevestigt de uitspraak van 25 februari 2008 en zal het College van Bestuur verzoeken 
verweerster op te dragen per direct een nieuwe beslissing te nemen in onderhavige zaak. 

Aldus gedaan te Amsterdam, op 12 september 2008 door prof. dr. L.H. van den Heuvel, voorzitter, 
prof. dr. A.P. Hollander, mw. drs. T. Mekking, mw. F. Oulahsen, mw. L. Heres, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs J.G. Bekker, secretaris.

Was getekend,

prof. dr. L.H. van den Heuvel mr.drs. J.G. Bekker
voorzitter secretaris
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Was getekend,
prof. dr. L.H. van den Heuvel
mr.drs. J.G. Bekker
voorzitter
secretaris
j.bekker
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