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1. Voorwoord
Dit verslag van de werkzaamheden van het College van Beroep voor de Examens heeft betrekking op de
volgende periode:
- 1 september 2010 – 31 augustus 2011
- 1 september 2011 – 31 december 2012.
Met ingang van 2013 zal per kalenderjaar verslag worden gedaan.
In hoofdstuk 2 worden de bevoegdheden van het College uiteengezet en wordt een toelichting gegeven
op de werkwijze van het College.
Hoofdstuk 3 vermeldt de samenstelling van het College.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op enkele bijzonderheden die zich gedurende de verslagperiode hebben
voorgedaan.
Hoofdstuk 5 bevat een kwantitatief overzicht van het aantal ingediende en afgehandelde beroepszaken,
per faculteit.
Hoofdstuk 6 bevat een overzicht van de uitspraken van het College per kalenderjaar.
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2. Bevoegdheden en werkwijze van het College van Beroep voor de Examens
In artikel 7.60 van de WHW is bepaald dat elke instelling voor hoger onderwijs een College van Beroep
voor de Examens heeft.
In artikel 7.61 van de WHW zijn de bevoegdheden van het College geregeld. In het Reglement van Orde
van het College van Beroep voor de Examens is de werkwijze van het College geregeld.
Studenten kunnen bij het College van Beroep voor de Examens beroep instellen tegen beslissingen
inzake het behalen van het afsluitend examen, de toelating tot examens, een colloquium doctum en het
wegwerken van deficiënties, de toelating tot de universitaire eerstegraads lerarenopleidingen, een
bindend negatief studieadvies en de toelating tot een masteropleiding. Tevens kan beroep worden
ingesteld tegen beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals de beoordeling van een
tentamen (uitsluitend indien de wijze waarop de beoordeling tot stand is gekomen niet in
overeenstemming is met de beoordelingsnormen), de waardering van scripties of practica, beslissingen
inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket en het weigeren van een vrijstelling.
Ook kan beroep worden ingesteld tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen of tegen het niet
nemen van een beslissing binnen een redelijke termijn. De beroepstermijn is zes weken.
Voordat het College een beroepschrift in behandeling neemt, zendt het dit door naar het orgaan
waartegen het beroep is gericht, met de uitnodiging om in overleg met de indiener van het beroepschrift
na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Ingeval het beroep is gericht tegen een
examinator wordt het beroepschrift naar de voorzitter van de desbetreffende examencommissie gestuurd.
Met de ‘minnelijke schikking’ wordt beoogd dat de indiener van het beroepschrift eerst zijn bezwaren
tegen de bestreden beslissing voorlegt aan degene die de beslissing heeft genomen, waarna de
beslissing opnieuw overwogen kan worden. De verweerder dient de indiener binnen een week na
ontvangst van het beroepschrift op te roepen voor overleg. Binnen drie weken dient de verweerder het
College te melden of er een minnelijke schikking tot stand gekomen is. Is er inderdaad een minnelijke
schikking tot stand gekomen dan wordt de procedure beëindigd.
De Voorzitter van het College kan besluiten om de poging tot minnelijke schikking over te slaan. Hij kan
dat doen als hij vindt dat zo’n poging geen zin heeft of tot een onevenredig nadeel voor de indiener zal
leiden.
Als er geen schikking tot stand komt, dient de wederpartij een verweerschrift in bij het College. In dat
verweerschrift geeft zij haar visie op de zaak.
Het College roept de partijen op om te worden gehoord. Dat horen gebeurt tijdens een openbare zitting
van het College. In bijzondere gevallen kan de zitting achter gesloten deuren plaatsvinden. Het College
behandelt het beroep in een kamer van drie of vijf leden. Tijdens de zitting kunnen de standpunten van de
partijen nader worden toegelicht.
Na de zitting doet het College binnen vier weken schriftelijk uitspraak. Het College kan een beroep nietontvankelijk of ongegrond verklaren, of gegrond achten en de bestreden beslissing vernietigen. Het
College is niet bevoegd zelf een nieuwe beslissing te nemen. De uitspraak van het College is bindend.
De uitspraak wordt aan de partijen toegezonden en geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de
Vrije Universiteit: www.vu.nl > Geschillenloket.
De Voorzitter van het College kan bij spoedeisende zaken op verzoek van de student een voorlopige
voorziening treffen.
Met ingang van 1 september 2010 kan tegen een uitspraak van het College binnen zes weken beroep
worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). De uitspraken van het
CBHO worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het College: www.cbho.nl > uitspraken.
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3. Samenstelling van het College van Beroep voor de Examens.
In de verslagperiode was het College als volgt samengesteld.
Leden

Faculteit

Functie

Prof. dr. L.H. van den Heuvel
(t/m 31.08.2011)
Prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
(m.i.v. 01.09.2011)
Mr. H. van der Meer
(t/m 09.01.2011)
Mr. dr. N. Rozemond
Prof. mr. J. Struiksma

extern

voorzitter

Rechtsgeleerdheid

voorzitter

extern

plv. voorzitter

Rechtsgeleerdheid
Rechtsgeleerdheid

plv. voorzitter
lid (wp), tot 16.01.2012
tevens plv. voorzitter
plv. voorzitter
lid (wp)
lid (wp)
lid (wp)
lid (wp)
lid (wp)
lid (wp)

Mr. dr. A.J.G.M. van Montfort
Mr. dr. B.J.M. Frederiks
Prof. dr. A.P. Hollander
Prof. dr. H.A. Verhoef
Prof. dr. L.H. Hoek
Prof. dr. J.W. Zwemmer
Prof. dr. I. van der Waal
(t/m 31.12.2011)
Prof. dr. ir. G. van der Laan
Mw. drs. T. Mekking
Mw. N. Dieleman
(14.02.2011 t/m 10.10.2012)
Mw. E. Ketelaars
(13.02.2011 t/m 15.09.2012)
Mw. A. Opgelder
(t/m 03.11.2011)
Mw. B. van der Veur
(14.02.2011- 01.07.2011)
Mw. C. van Coeverden
(t/m 16.12.2010)
Mw. F. Peels
(14.09.2011- 20.11.2012)
Mw. B. van der Heide
(m.i.v. 19.11.2012)
Dhr. S. van Dokkum
(m.i.v. 19.11.2012)

Sociale Wetenschappen
Geneeskunde
Bewegingswetenschappen
Aard- en Levenswetenschappen
Letteren
ACTA
VUmc

Economische Wetenschappen en lid (wp)
Bedrijfskunde
Godgeleerdheid
lid (wp)
Neurosciences
lid (student)
Sociale Wetenschappen

lid (student)

Sociale Wetenschappen

lid (student)

Sociale Wetenschappen

lid (student)

Aard- en Levenswetenschappen

lid (student)

Sociale Wetenschappen

lid (student)

Sociale Wetenschappen

lid (student)

Rechtsgeleerdheid

lid (student)

Secretariaat
Mr. drs. J.G. Bekker
Mw. drs. A.M. van Donk
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4. Bijzonderheden
Positie Examencommissie bij het CBHO
Met ingang van 1 september 2010 kan tegen een uitspraak van het College van Beroep voor de
Examens beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).
In maart 2011 heeft de Examencommissie Tandheelkunde bij het CBHO beroep ingesteld tegen een
uitspraak van het College van Beroep voor de Examens. Het CBHO heeft geoordeeld dat beroep bij het
CBHO volgens artikel 7.66 van de WHW alleen is opengesteld voor een ‘betrokkene’ en dat daaronder
moet worden begrepen een (aanstaande of voormalig) student of extraneus. De uitspraak van het CBHO
maakt duidelijk dat examencommissies geen beroep kunnen instellen bij het CBHO (CBHO uitspraak
2010/84, 2011/11, 2011/44).
Voorzittersuitspraken
In artikel 22 van het Reglement van Orde is bepaald dat de Voorzitter onmiddellijk uitspraak kan doen
indien hij van oordeel is dat het College kennelijk onbevoegd is of het beroep kennelijk niet-ontvankelijk
is, dan wel indien verder behandeling van het beroep hem niet nodig voorkomt, omdat het beroep
kennelijk ongegrond is, het besluit waartegen het beroep zich richt kennelijk niet in stand kan blijven dan
wel omdat aan de bezwaren van de appellant tegemoet is gekomen. Het College van Beroep voor het
Hoger Onderwijs heeft echter bepaald dat beroepen uitsluitend door een voltallig kamer van ten minste
drie leden van het College van Beroep voor de Examens mogen worden behandeld, en niet door de
Voorzitter mogen worden afgedaan (CBHO 2011/050).
Hiermee wordt als volgt omgegaan. In artikel 23 van het Reglement van Orde is bepaald dat de appellant
tegen een uitspraak van de Voorzitter binnen twee weken in verzet kan gaan bij het College. Indien de
appellant van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt alsnog het beroep door het College behandeld.
Wraking
In december 2011 zijn de leden van een behandelende kamer van het College gewraakt. Het Reglement
van Orde voorziet niet in de situatie dat een kamer van het College in haar geheel gewraakt wordt. De
Voorzitter heeft toen een procedure vastgesteld voor de behandeling van het wrakingsverzoek. Het
verzoek is door een andere kamer van het College behandeld, en afgewezen.
Amsterdam University College
De VU en de Universiteit van Amsterdam hebben de afspraak gemaakt dat in de rechtsbescherming van
studenten van het Amsterdam University College (een samenwerkingsverband tussen VU en UvA) wordt
voorzien door de VU. Ingevolge deze afspraak kunnen studenten van het AUC beroep instellen bij het
College van Beroep voor de Examens van de VU.
Duisenberg School of Finance
Met ingang van maart 2012 behandelt het College van Beroep voor de Examens ook beroepschriften van
de Duisenberg School of Finance. De leden van het College treden op als leden van het College van
Beroep voor de Examens van de Duisenberg School of Finance.
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5.a.

Overzicht beroepschriften per faculteit 1 september 2010 – 31 augustus 2011

Faculteit

FALW

FBW

FEWEB

FEW

GNK

GODG

LETT

FPP

RCH

FSW

THK

WIJS

?

TOTAAL

Aantal ingediende
beroepen

5

6

29

4

19

2

4

14

69

12

2

1

1

168

Minnelijke schikking

1

1

10

3

5

2

6

12

2

1

1

Geschikt ter zitting
Ingetrokken

44

1
2

Opgeschort

3

5

2

5

1

4

2

3

1

4

8

1

29

18

5

35

1

1

3

14

1

20

Voorzittersuitspraken
a. ongegrond

1

b. gegrond

1

c. niet-ontvankelijk

3

d. college onbevoegd

2

e. voorlopige voorziening

1

1

Verzet aangetekend

2
1

1

1

1

2

3

1

1

27

1

2

5

Uitspraken College
a. ongegrond
b. gegrond
c. gedeeltelijk
(on)gegrond
d. appellant niet ontvankelijk

1

3

4

1

1

1
1

1
1

e. college onbevoegd
f. voorlopige voorziening
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5.b.

Overzicht beroepschriften per faculteit 1 september 2011 – 31 december 2012

Faculteit

FALW

FBW

FEWEB

FEW

GNK

Aantal ingediende
beroepen

17

5

69

4

Minnelijke schikking

8

2

23

3

Geschikt ter zitting

GODG

LETT

FPP

RCH

FSW

THK

18

11

18

42

28

1

6

4

6

23

12

2

Ingetrokken

3

Opgeschort

1

2

AUC

CvB

DSF

3

3

3

1

3

?

3
1

5

TOTAAL

222
91

1

8
14

WIJS

3

4

5

3

28

2

1

7

6

3

3

7

1

1

3

1

1

2

12

5

1

1

1

1

39

Voorzittersuitspraken
a. niet-ontvankelijk

5

1

21

b. College onbevoegd
c. voorlopige voorziening

1

1

7

Verzet aangetekend
Uitspraken College
a. ongegrond

3

b. gegrond

1

1

9

2

5

3

1

35
1

12

c. gedeeltelijk (on)gegrond
d. niet-ontvankelijk

1

e. College onbevoegd

1

1

2
1

2

f. voorlopige voorziening
Uitspraken Wrakingskamer

1

7

1

6.a.

Uitspraken 2010

Nummer

Examencommissie/
Examinator

Onderwerp

Uitspraak

2010/01/310

onbekend

onbekend

nietontvankelijk

2010/03/312

Rechtsgeleerdheid

uitreiken getuigschrift

ongegrond

2010/04/313

Rechtsgeleerdheid

extra
tentamengelegenheid

gegrond

2010/05/314

COBEX

verzet tegen
Voorzittersuitspraak

gegrond

2010/06/315

Rechtsgeleerdheid

onbekend

nietontvankelijk

2010/07/316

FEWEB

onbekend

nietontvankelijk

2010/08/317

Moderne Talen en
Culturen

beoordeling

ongegrond

2010/09/318

Marketing

geldigheid
studieresultaten

ongegrond

2010/10/319

Sociale
Wetenschappen

beoordeling

ongegrond

2010/11/320

Tandheelkunde

toegang onderwijs,
geldigheid
studieresultaten

deels gegrond,
deels nietontvankelijk,
VV afgewezen

2010/12/321

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

nietontvankelijk

2010/13/322

Geneeskunde

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2010/14/323

Rechtsgeleerdheid

sanctie wegens
fraude

ongegrond

2010/15/324

Examinator FALW

beoordeling

nietontvankelijk

2010/16/325

VZ COBEX

voorzittersuitspraak

gegrond

2010/17/326

Econometrie en
operationele
research

geldigheidsduur
studieresultaten

ongegrond

2010/18/327

Tandheelkunde

geldigheidsduur
studieresultaten

gegrond

2010/19/328

FBW

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2010/20/329

VZ COBEX

VZ-uitspraak

gegrond

2010/21/330

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

ongegrond

2010/22/331

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond

2010/23/332

Sociale

vervangende

ongegrond
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Uitspraak
CBHO

Wetenschappen

opdracht

2010/24/333

Tandheelkunde

toelating brugtoets,
toekennen
studiepunt,
geldigheidsduur
studieresultaten

gegrond,
VV toegewezen

2010/25/334

Tandheelkunde

beoordeling

nietontvankelijk

2010/26/335

IBA (FEWEB)

beoordeling

gegrond

2010/28/337

FEWEB

toelating tot
derdejaarsvak

nietontvankelijk

2010/29/338

Psychologie

toelating tot Honours
Programma

ongegrond

2010/30/339

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

nietontvankelijk

2010/31/340

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

ongegrond

2010/32/341

Bedrijfskunde

extra
tentamengelegenheid

deels nietontvankelijk,
deels
ongegrond

2010/33/342

Dienst
Studentenzaken

toelating

ongegrond

2010/34/343

FALW

toelating

ongegrond

2010/35/344

Notarieel Recht

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2010/36/345

Tandheelkunde

Voorzittersuitspraak

gegrond

2010/37/346

RCH

negatief bindend
studieadvies

VV afgewezen

2010/38/347

Geneeskunde

toegang tot tweede
studiejaar

VV afgewezen

2010/39/348

Compliance &
Integrity
Management

beoordeling

College niet
bevoegd

2010/40/349

Notarieel Recht

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2010/41/350

Notarieel Recht

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2010/42/351

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2010/43/352

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2010/44/353

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

gegrond

2010/45/354

Pma Business
Administration

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2010/46/355

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

9

2011/077,
ongegrond,

VV afgewezen
2010/47/356

Geneeskunde

toegang tweede
studiejaar

ongegrond,
VV afgewezen

2010/48/357

Bedrijfskunde

vermelding
studieresultaat

nietontvankelijk

2010/49/358

VZ COBEX

Voorzittersuitspraak

ongegrond

2010/50/359

Geneeskunde

toegang tweede
studiejaar

ongegrond

2010/52/361

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond

2010/53/362

Rechtsgeleerdheid

toegang tot
masteropleiding

ongegrond

2010/54/363

Taal en
Communicatie

toegang tot
masteropleiding

ongegrond
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6.b.

Uitspraken 2011

Nummer

Examencommissie/
Examinator

Onderwerp

Uitspraak

2011/01/364

Environment and
Resource
Management

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/02/365

Sociale
Wetenschappen

klacht

niet-ontvankelijk

2011/03/366

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

niet-ontvankelijk

2011/04/367

Gezondheidswetenschappen

sanctie, beoordeling

deels nietontvankelijk,
deels gegrond

2011/05/368

Tandheelkunde

toelating master

VV toegewezen

2011/06/369

Geneeskunde

afronden opleiding

ongegrond

2011/07/370

Wijsbegeerte

erkenning
studiepunten

gegrond

2011/08/371

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond

2011/09/372

Tandheelkunde

uitreiking getuigschrift

gegrond

2011/10/373

Pedagogiek

vrijstelling

niet-ontvankelijk

2011/11/374

FEWEB

extra
tentamengelegenheid

niet-ontvankelijk

2011/12/375

Rechtsgeleerdheid

sanctie

ongegrond

2011/13/376

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond

2011/14/377

Bedrijfskunde

geldigheidsduur
studieresultaten

ongegrond

2011/15/378

Geneeskunde

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/16/379

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/17/380

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/18/381

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/19/382

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/20/383

Post-doc
Accountancy

beoordeling

College niet
bevoegd

2011/21/384

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/22/385

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/23/386

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/24/387

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/25/388

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/26/389

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/27/390

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

niet-ontvankelijk

2011/28/391

Sociale

vrijstelling

gegrond
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Uitspraak
CBHO

2010/084
2011/011
2011/44
niet-ontvankelijk

2011/098
ongegrond

Wetenschappen
2011/29/392

Rechtsgeleerdheid

beoordeling

ongegrond

2011/30/393

Geneeskunde

vrijstelling

niet-ontvankelijk

2011/31/394

Examinator
Geneeskunde

beoordeling

ongegrond

2011/32/395

Rechtsgeleerdheid

toelating master,
vrijstellingen

niet-ontvankelijk

2011/33/396

Economie en
Bedrijfseconomie

extra
tentamengelegenheid

gegrond,
VV afgewezen,
VV deels nietontvankelijk

2011/34/397

Sociale
Wetenschappen

extra
tentamengelegenheid

gegrond,
VV afgewezen

2011/35/398

Psychologie

toelating master

ongegrond

2011/36/399

Economie en
Bedrijfseconomie

beoordeling,
sanctie

ongegrond

2012/168/CBE
ongegrond

2011/37/400

Biomedische
Wetenschappen

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2011/184
niet-ontvankelijk

2011/38/401

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling tentamen,
extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2011/39/402

Rechtsgeleerdheid

toelating premaster

ongegrond

2011/40/403

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond

2011/41/404

Rechtsgeleerdheid

toelating premaster

ongegrond

2011/42/405

Sociale
Wetenschappen

vrijstelling

niet-ontvankelijk

2011/43/406

Rechtsgeleerdheid

toelating premaster

niet-ontvankelijk

2011/44/407

Psychologie/
Pedagogiek

toelating premaster

niet-ontvankelijk

2011/45/408

Rechtsgeleerdheid

vrijstelling

ongegrond,
VV afgewezen

2011/46/409

Oncology

invulling stage

gegrond

2011/47/410

Pma Business
Administration

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2011/48/411

Psychologie

uitslag tentamen

gegrond

2011/49/412

Geneeskunde

geldigheidsduur
studieresultaten

ongegrond

2011/50/413

Geneeskunde

toelating tot tweede
studiejaar

gegrond
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6.c.

Uitspraken 2012

Nummer

Examencommissie/
Examinator

Onderwerp

Uitspraak

2012/01/414

Psychologie/Pedagogiek

beoordeling

niet-ontvankelijk

2012/02/415

Amsterdam University
College

beoordeling

niet-ontvankelijk

2012/03/416

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/04/417

Rechtsgeleerdheid

Inschrijven voor vak

niet-ontvankelijk

2012/05/418

Rechtsgeleerdheid

toelating
derdejaarsvak

niet-ontvankelijk

2012/06/419

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/07/420

Rechtsgeleerdheid

vrijstellingen

VV afgewezen

2012/08/421

COBEX

wraking

verzoek
afgewezen

2012/09/422

Rechtsgeleerdheid

toegang
onderwijsonderdeel

VV afgewezen

2012/10/423

Geneeskunde

vervangende opdracht

VV afgewezen

2012/11/424

Examinator postdoc
Accountancy

toelating postgraduate
opleiding

College niet
bevoegd

2012/12/425

Rechtsgeleerdheid

toegang
onderwijsonderdeel

ongegrond

2012/13/426

International Business
Administration

geldigheid
examenresultaat

niet-ontvankelijk

2012/14/427

Sociale Wetenschappen

sanctie wegens
plagiaat

ongegrond

2012/15/428

Duisenberg School of
Finance

geldigheid
examenresultaat

gegrond

2012/16/429

Bewegingswetenschappen

sanctie wegens
plagiaat

ongegrond

2012/17/430

Psychologie

vrijstelling

gegrond

2012/18/431

Bewegingswetenschappen

tentamenvorm

ongegrond

2012/19/432

Psychologie

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2012/20/433

Rechtsgeleerdheid

invulling
extracurriculaire
ruimte

ongegrond

2012/21/434

Gezondheidswetenschappen

toelating tot
onderwijsonderdeel

gegrond

2012/22/435

Economie en
Bedrijfseconomie

sanctie

ongegrond

2012/23/436

Bedrijfskunde

beoordeling essay

ongegrond
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Uitspraak
CBHO

2012/098/CBE
ongegrond

2012/156/CBE
ongegrond

2012/24/437

Bedrijfskunde

beoordeling essay

ongegrond

2012/25/438

Sociale Wetenschappen

toelating tot master

ongegrond

2012/26/439

Examinator Letteren

beoordeling essay

ongegrond

2012/27/440

Sociale Wetenschappen

negatief bindend
studieadvies

VV afgewezen

2012/28/441

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

VV afgewezen

2012/29/442

Health Sciences

sanctie wegens fraude

ongegrond

2012/30/443

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

gegrond

2012/31/444

Sociale Wetenschappen

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/32/445

Amsterdam University
College

toegang tot het
onderwijs

VV toegewezen

2012/33/446

Amsterdam University
College

beëindiging
inschrijving

College niet
bevoegd

2012/34/447

Geneeskunde

stageplaats

gegrond

2012/35/448

Pma Finance

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2012/36/449

Economie en
Bedrijfseconomie

extra
tentamengelegenheid

gegrond

2012/37/450

Bedrijfskunde

geldigheid
studieresultaten

ongegrond

2012/38/451

Economie en
Bedrijfseconomie

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/39/452

Bedrijfskunde

toelating master

gegrond

2012/40/453

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/41/454

Rechtsgeleerdheid

extra
tentamengelegenheid

ongegrond

2012/42/455

Economie en
Bedrijfseconomie

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/43/456

Gezondheid en Leven

toelating (colloquium
doctum)

VV afgewezen

2012/44/457

Gezondheid en Leven

toelating (colloquium
doctum)

ongegrond

2013/267
ongegrond

2012/45/458

Economie en
Bedrijfseconomie

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2013/016
ongegrond

2012/46/459

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/47/460

Bedrijfskunde

toelating master

ongegrond

2012/48/461

Pma
Bedrijfswetenschappen

extra
tentamengelegenheid

gegrond
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2012/258/CBE
2013/004.1
deels gegrond,
deels
ongegrond

2012/49/462

International Business
Administration

geldigheidsduur
studieresultaten

gegrond

2012/50/463

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/51/464

Rechtsgeleerdheid

sanctie

ongegrond

2012/52/465

Bedrijfskunde

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/53/466

Economie en
Bedrijfseconomie

negatief bindend
studieadvies

ongegrond

2012/54/467

Sociale Wetenschappen

beoordeling
assessment

niet-ontvankelijk

2012/55/468

Letteren

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/56/469

FEWEB

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/57/470

Sociale Wetenschappen

beoordeling
assessment

niet-ontvankelijk

2012/58/471

Psychologie/Pedagogiek

toelating tot master

niet-ontvankelijk

2012/59/472

FEWEB

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/60/473

FEWEB

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/61/474

Letteren

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/62/475

FEWEB

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/63/476

FPP

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk

2012/64/477

Duisenberg School of
Finance

toekenning
cum laude

niet-ontvankelijk

2012/65/478

Rechtsgeleerdheid

negatief bindend
studieadvies

niet-ontvankelijk
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