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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroep van [appellant] gericht tegen de besluiten van de examinatoren om een 
onvoldoende beoordeling toe te kennen voor de vakken Usulu ’t fiqh en Usulu ’t Tafsir, onderdelen van 
de opleiding Religie en Levensbeschouwing.

I. Loop van het geding
Appellant heeft op 13 januari 2009 beroep ingesteld tegen twee beslissingen van examinatoren. Het 
College heeft enkele malen verzocht verzuimen te herstellen, omdat onderliggende documentatie bij 
het beroepschrift ontbrak. Op 23 februari 2009 is door appellant voldaan aan het verzoek. 
Op 25 februari 2009 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. Verweerster heeft appellant hiertoe tijdig uitgenodigd. Appellant heeft zonder 
opgave van redenen afgezien van deze mogelijkheid tot heroverweging.
Verweerster heeft vervolgens op 16 maart 2009 een verweerschrift ingediend. Het beroep is behandeld 
ter zitting van het College op 28 april 2009.
Appellant is niet verschenen, zonder opgave van redenen.
Verweerster werd vertegenwoordigd door […] en […], resp. voorzitter en secretaris van de 
Examencommissie Religie en Levensbeschouwing.
Verweerster heeft haar standpunten mondeling toegelicht.

II.Ontvankelijkheid beroepschrift
De beslissing inzake Usulu ’Ifiqh (100044) dateert van 22 oktober 2008. Aan appellant is door het 
College op 10 maart 2009 verzocht aan te tonen dat de overschrijding van de periode, waarbinnen 
beroep aangetekend kon worden, verschoonbaar is. Appellant heeft hieraan niet voldaan. Dit onderdeel 
van zijn beroepschrift is derhalve niet ontvankelijk.

De beslissing inzake Usulu ’t Tafsir (100050) dateert van 17 december 2008. Het beroep tegen deze 
beslissing is derhalve tijdig ontvangen. Het beroep is gericht tegen de beoordeling van zijn tentamen. 
Tegen een dergelijke beslissing kan echter geen beroep ingesteld worden op grond van artikel 8: 4 sub 
e Awb. De beoordeling van een tentamen kan worden toegelicht tijdens de inzage van het tentamen.

III.  Uitspraak
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gedaan te Amsterdam op 28 april 2009 door prof. dr. L.H. van den Heuvel, voorzitter, prof. dr. 
A.P. Hollander, prof. dr. ir. G. van der Laan, prof. dr. I. van der Waal, mw. E. van de Vijver, 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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