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Geachte heer [naam appellant], 

Op 22 oktober 2009 is de ontvangst bevestigd van uw op 13 oktober 2009 gedateerde 
beroepschrift, en bent u in de gelegenheid gesteld een verzuim te herstellen. Op 30 oktober 2009 
hebt u dit verzuim hersteld. 

Uw beroep is gericht tegen de beoordeling van een tentamen.  
Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt dat een docent, onder wiens verantwoordelijkheid de 
beoordeling van een tentamen geschiedt, daarvan rekenschap dient af te leggen. Het College kan 
evenwel de beoordeling van de tentamens, zoals deze door een examinator is gegeven, niet ten 
volle toetsen. Uitsluitend kan worden nagegaan of de examinator in redelijkheid tot zijn 
beoordeling heeft kunnen komen. Alleen in de gevallen dat een indiener van een beroepschrift 
aannemelijk kan maken dat zulks ten aanzien van een of meerdere tentamenvragen niet het geval 
is, kan het beroep gegrond worden verklaard.  
 
Op grond van de overgelegde stukken stel ik vast dat u in het beroepschrift niet aannemelijk hebt 
gemaakt dat de examinator niet in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. Ik verklaar 
uw beroepschrift derhalve kennelijk niet-ontvankelijk. 

Tegen deze uitspraak kan binnen twee weken na de ontvangst ervan verzet worden gedaan bij 
het College van Beroep voor de Examens.

Een afschrift van dit schrijven wordt aan de Examencommissie (Pre)master Business 
Administration gezonden. 

Hoogachtend,

Prof. dr. L.H. van den Heuvel,
Voorzitter College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens
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