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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 

 

Uitspraak doende op het beroep van [appellant], woonachtig te Diemen, gericht tegen het besluit van 

de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerster, om  

geen gevolgen te verbinden aan de wijziging in de antwoordsleutel bij het tentamen Beginselen 

Staatsrecht. 

 

I. Loop van het geding 

Appellant heeft op 30 november 2012 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd 

20 november 2012. De verzuimen in het beroepschrift waarop appellant door het College was 

geattendeerd, zijn door appellant hersteld op 17 december 2012. 

Op 2 januari 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 niet uitgenodigd, omdat er reeds een 

onderzoek naar de klacht is geweest. Een minnelijke schikking is derhalve niet tot stand gekomen. 

Verweerster heeft vervolgens op 9 januari 2013 een verweerschrift ingediend. Het beroep is behandeld 

ter zitting van het College op 28 januari 2013. 

Appellant is in persoon verschenen. Verweerster werd vertegenwoordigd door [voorzitter 

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 op 24 oktober 2012 het tentamen Beginselen Staatsrecht afgelegd. Uit de 

antwoordsleutel die in eerste instantie op Blackboard werd geplaatst, leidde appellant af dat hij het 

tentamen met een voldoende had afgesloten. De volgende dag werd echter bekendgemaakt dat een van 

de antwoorden uit de antwoordsleutel verkeerd was weergegeven. Dit betekende voor appellant dat hij 

het tentamen niet had gehaald. 

Appellant eist daarom a) dat de desbetreffende vraag wordt geschrapt of dat hij alsnog de bijbehorende 

punten krijgt toegekend, opdat hij uiteindelijk toch een voldoende voor het tentamen krijgt en b) dat 

hij het collegegeld over de eerste termijn krijgt gerestitueerd. 

 

Verweerster vat het beroep op als een geschil over een beoordeling. Aan de gepubliceerde sleutels 

kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is nadrukkelijk vermeld bij de publicatie van de sleutels.  

Voorts meent verweerster dat appellant geen schade heeft ondervonden van de publicatie van de 

verkeerde sleutel. In dit verband is onder meer van belang dat appellant de B-versie van het tentamen 

heeft gemaakt en niet de A-versie, waarover de tweede keer een foutieve mededeling aan studenten via 

Blackboard is gedaan. 

 
III. Verloop der zitting 

Appellant maakt ter zitting bekend dat hij de herkansing van het vak Beginselen staatsrecht met een 

voldoende heeft afgerond. 

 



 

IV. Overwegingen van het College 

Het College stelt vast dat appellant geen procesbelang meer heeft, daar hij het vak Beginselen 

staatsrecht inmiddels met een voldoende heeft afgerond. 

Het College stelt voorts vast dat het niet bevoegd is ten aanzien van de vraag of (een deel van) het 

collegegeld moet worden gerestitueerd. Deze bevoegdheid berust bij het faculteitsbestuur van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid.  

 

V. Uitspraak 

Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk voor zover het beroep ertoe strekt alsnog een 

voldoende voor het eerste kanstentamen van het vak Beginselen staatsrecht te krijgen, en verklaart 

zichzelf onbevoegd voor zover het beroep gericht is op restitutie van een gedeelte van het collegegeld. 

 

Aldus gedaan te Amsterdam, op 15  februari 2013 door mr. dr. A.J.GM. van Montfort, voorzitter,  

prof. dr. L.H. Hoek, mw. drs. T. Mekking, prof. dr. H.A. Verhoef, mw. B. Van der Heide, 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 636, 2501 CP Den Haag.  

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Het griffierecht bedraagt € 44,-. 

 
 

 


