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COLLEGE VAN BEROEP
VOOR DE EXAMENS

No.2004/08/216

DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroepschrift van [naam appellante], tegen een besluit van de examencommissie 
voor de opleiding Politicologie aan de faculteit der Sociale Wetenschappen, gegeven 2 april 2004, 
inhoudende dat het bezwaar van [naam appellante] tegen de beoordeling van het vak Beleidsinstrumentatie 
2003-2004 als zijnde onvoldoende, ongegrond is. 

Gezien de stukken, waaronder het beroepschrift de dato 6 september 2004 dat bij het college is ingekomen 
op 16 september 2004,

VAN OORDEEL
op grond van artikel 12.2 lid 10 Statuut VU dat het beroepschrift kennelijk niet ontvankelijk is, omdat het 
niet binnen 30 dagen na het besluit van de Examencommissie is ingediend.

OVERWEGENDE 
Appellant heeft geen steekhoudende argumenten aangevoerd voor het overschrijven van de 
hierboven vermelde termijn.

DOET ONMIDDELLIJK UITSPRAAK

VERKLAART HET BEROEP KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK

Aldus gewezen te Amsterdam op 11 oktober 2004 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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