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DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroepschrift van de heer [naam], tegen een besluit van de examencommissie 
Biomedische Wetenschappen van de faculteit der Aard en Levenswetenschappen, genomen op 24 
februari 2005 en aan appellant meegedeeld op 24 februari 2005, inhoudende dat hij niet wordt 
toegelaten tot de masteropleiding International Public Health. 

Gezien de stukken, waaronder het beroepschrift gedateerd 11 maart 2004 dat bij het college is ingekomen 
op 22 maart 2005 en het verweerschrift gedateerd 26 april 2005 dat bij het college is ingekomen op 28 april 
2005,
VAN OORDEEL
dat een poging tot een minnelijke schikking te geraken kennelijk zinloos is,
dat verdere behandeling het beroepschrift kennelijk zinloos is,

OVERWEGENDE  TEN AANZIEN VAN DE FEITEN
De examencommissie heeft besloten dat appellant niet wordt toegelaten tot de masteropleiding Biomedical 
sciences, omdat appellant niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Dit besluit is gebaseerd op het advies 
van het Centrum voor Studie en Loopbaan gedateerd 3 februari 2005. 

DOET ONMIDDELLIJK UITSPRAAK

VERKLAART HET BEROEP KENNELIJK ONGEGROND 

Aldus gewezen te Amsterdam op 20 mei 2005 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. mr. M.
A. Daniëls.
Was getekend,

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