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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 
Uitspraak doende op het beroep van de heer [naam], appellant, woonachtig te [woonplaats], gericht tegen 
het besluit van de Examencommissie van de opleiding Compliance & Integriteit Management van de School 
of Business and Economics van de Vrije Universiteit, verweerster, om het tentamen Organisaties & 
Risicomanagement niet ongeldig te verklaren, en de datum voor de herkansing niet te verplaatsen naar een 
datum na 1 september 2019. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 31 juli 2019 bij de Examencommissie beroep ingesteld tegen de beslissing van 
verweerster gedateerd 31 juli 2019. Op 25 oktober 2019 is het beroepschrift door de Examencommissie 
doorgezonden naar het College van Beroep voor de Examens. 
 
II. Overwegingen van het College 
De WHW biedt ingevolge art. 7.59a e.v. uitsluitend rechtsbescherming aan studenten en extraneï. De 
bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens is beperkt tot (aanstaande en voormalige) 
studenten en extraneï die door een beslissing in de zin van art. 7.61 eerste lid Whw worden getroffen. 
Student of extraneus kan alleen hij zijn die zich heeft ingeschreven voor een opleiding in de zin van de 
WHW, zo blijkt uit artikel 7.32 derde lid Whw. Appellant kan niet worden gekwalificeerd als student of 
extraneus in de zin van deze wet, aangezien hij geen als zodanig aangemerkte opleiding volgt. 
 
III. Uitspraak 
Het College acht zich kennelijk onbevoegd.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 28 november 2019, door prof. mr. dr. F.J. van Ommeren, voorzitter, 
mevrouw dr. M. de Cock en prof. dr. W. van Vlastuin, leden, in aanwezigheid van mevrouw drs. A.M. van 
Donk, secretaris. 
 
 
 
prof. mr. dr. F.J. van Ommeren,  mw. drs. A.M. van Donk, 
voorzitter    secretaris 
 
 



 

Tegen deze uitspraak kan, onder vermelding van een deugdelijke motivering, door betrokkene verzet 
worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens, Bestuurszaken, t.a.v. mw. drs. A.M. van 
Donk, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De termijn voor het indienen van een verzetschrift is 
twee weken. 
 
 


