
De Boelelaan 1105
Telefoon (020) 598 5337

COLLEGE VAN BEROEP
VOOR DE EXAMENS

No.2010/15/324

DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroep van [naam appellant], gericht tegen het besluit d.d. 19 maart 
2010 van de [naam examinator] om appellant het cijfer 4.0 toe te kennen voor het onderdeel 
Attitude, onderdeel van de eindscriptie van de masteropleiding Environment and Resource 
Management, 
Gezien de stukken, waaronder het beroepschrift d.d. 19 maart 2010 dat bij het college op 23 
april 2010 is ingekomen, 

VAN OORDEEL
Op grond van artikel 12.2 lid 10 Statuut VU, dat het beroepschrift kennelijk niet ontvankelijk 
is omdat het niet binnen vier weken na het besluit van de examinator is ingediend.

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE FEITEN
Appellant heeft geen steekhoudende argumenten aangevoerd voor het overschrijden van 
de hierboven vermelde termijn.

DOET ONMIDDELLIJK UITSPRAAK.

VERKLAART HET BEROEP KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK.

Aldus gewezen te Amsterdam op 10 mei 2010 door prof. mr. L.H. van den Heuvel, voorzitter, en 
getekend door de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens en de secretaris, mw. 
drs. A.M. van Donk.

Was getekend,

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

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