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DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroepschrift van [naam appellante], tegen een besluit van de 
examencommissie voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, gegeven in januari 2010, 
inhoudende dat een niet ingevulde antwoord niet wordt beoordeeld en wordt meegewogen in 
de eindbeoordeling van het tentamen theoretische criminologie,  

Gezien de stukken, waaronder het beroepschrift d.d. 3 maart 2010 dat bij het college op 4 
maart 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 examencommissie is ingediend.

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE FEITEN
Appellante 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 26 maart 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.


De Boelelaan 1105
Telefoon (020) 598 5337
COLLEGE VAN BEROEP
VOOR DE EXAMENS
No.2010/12/321
DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS
Uitspraak doende op het beroepschrift van [naam appellante], tegen een besluit van de examencommissie voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, gegeven in januari 2010, inhoudende dat een niet ingevulde antwoord niet wordt beoordeeld en wordt meegewogen in de eindbeoordeling van het tentamen theoretische criminologie,  
Gezien de stukken, waaronder het beroepschrift d.d. 3 maart 2010 dat bij het college op 4 maart 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 examencommissie is ingediend.
OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE FEITEN
Appellante 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 26 maart 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.
1
Daniels
Normal
adk
2
Microsoft Office Word
7-4-1999 13:12:00
1-4-2010 16:10:00
1-4-2010 16:10:00
1
1
220
1220
4
VU Amsterdam
45056
50
19
1447
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 



