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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroep van [appellante], gericht tegen het besluit van de examencommissie 
voor de bacheloropleiding International Business Administration van de faculteit der Economische 
Wetenschappen en Bedrijfskunde, verweerster, om een studieresultaat dat aan een buitenlandse 
universiteit is behaald als cijfer te vermelden op haar cijferlijst en niet als ‘voldoende’.

I. Loop van het geding
Appellante heeft bij ongedateerd schrijven beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster, d.d. 
23 april 2009. Het beroepschrift is op 26 mei 2009 ontvangen. 

II. Overwegingen van het College
Het indienen van een beroepschrift dient binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing te 
geschieden. Het beroepschrift van appellante is na de gestelde termijn ontvangen.
Het beroepschrift van appellante bevat een klacht tegen het handelen van verweerster. De klacht 
betreft een beslissing zonder rechtsgevolg. Zowel klachten als beslissingen zonder rechtsgevolg 
komen niet in aanmerking voor behandeling door het College van Beroep voor de Examens.

III. Uitspraak

Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan te Amsterdam, op 11 september 2009 door prof. dr. L.H. van den Heuvel, voorzitter, 
prof. dr. H.A. Verhoef, prof. dr. I. van der Waal, 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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