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Uitspraak doende op het beroep van [appellante], woonachtig te Amsterdam, gericht tegen het besluit 
van de Examencommissie Pedagogische Wetenschappen, verweerster, van 5 augustus 2013, om 
geen extra tentamen voor het vak Geweld in het gezin toe te staan.  
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster, bij ongedateerd beroepschrift. 
Het beroepschrift is op 26 september 2013 ontvangen. In haar schrijven van 20 november 2013 geeft 
appellante te kennen dat zij haar beroepschrift op 25 september 2013 heeft ingediend. 
Op 9 oktober 2013 is namens het College aan appellante medegedeeld dat het beroepschrift niet 
volledig was, omdat het besluit, waartegen het beroep was gericht, niet was bijgevoegd. Appellante is 
in de gelegenheid gesteld uiterlijk 22 oktober 2013 het verzuim te herstellen. Appellante herstelt het 
verzuim op 21 oktober 2013. 
Op 20 december 2013 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven 
procedure vereist dat verweerster in overleg met appellante nagaat of een minnelijke schikking van 
het geschil mogelijk is. Verweerster heeft appellante hiertoe niet uitgenodigd. Een minnelijke schikking 
is niet tot stand gekomen. 
Verweerster heeft vervolgens op 23 januari 2014 een verweerschrift ingediend. Het beroep is 
behandeld ter zitting van het College op 10 februari 2014. 
Appellante is in persoon verschenen. Verweerster werd vertegenwoordigd door [voorzitter van de 
Examencommissie Pedagogische Wetenschappen]. Partijen hebben hun standpunten mondeling 
toegelicht. 
De ontvankelijkheid van het beroep is beoordeeld ter zitting van het College op 10 februari 2014. 
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Het besluit waartegen het beroep zich richt, is gedateerd op 5 augustus 2013. Ingevolge artikel 7.59a, 
vierde lid WHW behoort een beroepschrift binnen zes weken na de dag van verzending te worden 
ingediend. De uiterste dag om het beroepschrift in te dienen was derhalve 17 september 2013. 
Appellante dient haar beroepschrift in op 25 september 2013. Namens het College vraagt de 
secretaris op 8 november 2013 appellante uiterlijk 1 december 2013 aan te tonen dat zij niet in staat 
was het beroepschrift eerder in te dienen. Op 22 november antwoordt appellante per e-mail dat zij om 
emotionele en om gezondheidsredenen niet eerder in staat was een beroepschrift in te dienen.  
 
III.  Overwegingen van het College ten aanzien van de ontvankelijkheid 
Ingevolge artikel 7.59a, vierde lid WHW had appellante uiterlijk 17 september 2013 haar beroepschrift 
moeten indienen. Zij doet dit op 25 september 2013. Appellante voert emotionele en 
gezondheidsredenen aan, waardoor zij niet in staat was tijdig het beroepschrift in te dienen. Voor de 
aangevoerde redenen heeft appellante echter geen bewijsstukken overgelegd. 
 
IV. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 28 februari 2014 door mr. dr. A.J.G.M. van Montfort, voorzitter,  
prof. dr. L.H. Hoek, prof. dr. A.P. Hollander, mw. drs. T. Mekking, prof. dr. H.A. Verhoef, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 



 
 

w.g.         w.g. 
 
 
mr. dr. A.J.G.M. van Montfort,     mr. drs. J.G. Bekker 
voorzitter       secretaris 

 
 
 

Tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan, onder vermelding van een 

deugdelijke motivering, door betrokkene beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het 

Hoger Onderwijs, Postbus 16137, 2500 BC Den Haag. De termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 45,-. 
 


