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Uitspraak doende op het beroep van [appellant], woonachtig te [...], gericht tegen het besluit van de 
Examencommissie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerster, om hem niet toe te 
laten tot de premasteropleiding Communicatiewetenschappen. 
 
I. Loop van het geding 
Appellant heeft op 13 augustus 2013 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd 
op 29 juli 2013. Het beroepschrift is tijdig ontvangen, maar voldeed niet aan de wettelijke vereisten. 
Op 21 augustus 2013 is appellant verzocht voor 30 augustus 2013 de ontbrekende gegevens aan te 
leveren. Op 27 augustus 2013 voldoet appellant hieraan. Het beroep is derhalve ontvankelijk. 
Op 9 september 2013 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven 
procedure vereist dat verweerster in overleg met appellant nagaat of een minnelijke schikking van het 
geschil mogelijk is. Verweerster heeft appellant hiertoe tijdig uitgenodigd. Een minnelijke schikking is 
echter niet tot stand gekomen. 
Verweerster heeft vervolgens op 17 september 2013 een verweerschrift ingediend. Het beroep is 
behandeld ter zitting van het College op 26 november 2013. 
Appellant is in persoon verschenen. Hij werd vergezeld door [B.L.]. Verweerster werd 
vertegenwoordigd door mevrouw [ambtelijk secretaris Examencommissie]. Partijen hebben hun 
standpunten mondeling toegelicht. 
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Appellant heeft het premasterassessment voor de opleiding Communicatiewetenschappen afgelegd, 
maar heeft dit niet met een voldoende resultaat afgerond. Appellant meent dat hij, ondanks de 
onvoldoende staninescores voor de onderdelen wiskunde en Engels van het assessment, in de 
premasteropleiding wel goed zal presteren en vraagt om die reden om toelating. 
 
III. Standpunten van partijen 
Appellant zet uiteen dat hij tijdens het afleggen van het premasterassessment te maken had met 
concentratieproblemen en black-outs. Veel vragen bleven daardoor onbeantwoord. Appellant heeft 
van zijn problemen geen melding gemaakt bij een surveillant of bij de examencommissie. Wel heeft 
appellant zich enige tijd na het premasterassessment gewend tot zijn huisarts die hem heeft 
doorgestuurd naar een deskundige. Vanaf januari 2014 zal appellant worden behandeld door de 
deskundige. 
 
Verweerster stelt in haar verweerschrift dat de door appellant geschetste omstandigheden 
onvoldoende zwaarwegend zijn om een herziening van het bestreden besluit te rechtvaardigen. 
Verweerster wijst erop dat appellant over het geheel van het assessment onvoldoende heeft 
gepresteerd.  
 
IV. Overwegingen van het College 
Ingevolge artikel 7.61, eerste lid, van de WHW oordeelt het College over het beroep dat een student 
heeft ingesteld tegen een beslissing van examinatoren en examencommissies die jegens hem op 
grond van de wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen. In het onderhavige geval heeft 
appellant beroep aangetekend tegen de beslissing van verweerster om hem niet toe te laten tot de 
premasteropleiding Communicatiewetenschappen. Voor toelating is het met goed gevolg afleggen van 



een premasterassessment noodzakelijk. Appellant is daarin niet geslaagd. 
Appellant doet een beroep op persoonlijke omstandigheden tijdens het afleggen van het assessment, 
in het bijzonder op concentratieproblemen. Appellant heeft echter noch tijdens, noch direct na het 
assessment melding gemaakt van deze omstandigheid bij de Examencommissie of bij een surveillant. 
Evenmin heeft hij door middel van een medische verklaring of deskundigenverklaring aangetoond dat 
er sprake is geweest van persoonlijke omstandigheden. 
Alles afwegende concludeert het college dat verweerster in redelijkheid tot haar beslissing heeft 
kunnen komen. 
 
V. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep ongegrond. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 17 december 2013 door mr. dr. N. Rozemond, 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. N. Rozemond,      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 € 44,- (met ingang van 1 januari 2014: € 77,-). 
 


