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DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

Uitspraak doende op het beroepschrift van [naam appellant], tegen een besluit van de 
examencommissie voor de opleiding Bedrijfswetenschappen met betrekking tot de geldigheid 
van studieresultaten. 

Gezien het beroepschrift de dato 20 december 2005 dat bij het college is ingekomen op 9 
januari 2006,

OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEID
Het beroepschrift is gericht tegen het besluit van de examencommissie voor de opleiding 
Bedrijfswetenschappen, door appellant ontvangen op 2 december 2005, om de geldigheid van de 
behaalde resultaten van het eerste studiejaar niet te verlengen. Het bestreden besluit was niet 
bijgevoegd. Op het verzoek tot aanvulling van het beroep, door het College gedaan bij schrijven 
van 17 januari 2006, heeft appellant niet gereageerd. 

DOET ONMIDDELLIJK UITSPRAAK

VERKLAART HET BEROEP KENNELIJK NIET ONTVANKELIJK

Aldus gewezen te Amsterdam op 20 maart 2006 door prof. mr. L.H. van den Heuvel en 
getekend door de voorzitter van het College van Beroep voor de Examens en de secretaris, drs. 
A.M. van Donk.

Was getekend,

prof. mr. L.H. van den Heuvel,          drs. A.M. van Donk,
voorzitter,          secretaris
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