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Uitspraak doende op het beroep van de heer [naam], appellant, woonachtig te Amsterdam, gericht 
tegen het beleid van de Vrije Universiteit inzake het studieadvies voor de propedeutische fase. 
 
I. Loop van het geding 
Appellant heeft op 21 april 2015 verzet ingesteld tegen de beslissing van de Voorzitter van het College 
van Beroep voor de Examens gedateerd op 17 april 2015. De beslissing hield in dat het beroep van 
appellant niet-ontvankelijk was. Het verzetschrift tegen deze beslissing is tijdig ontvangen.  
Appellant is medegedeeld dat de zitting van het College van Beroep ter behandeling van zijn klacht 
zal plaatsvinden op 11 juni 2015. Appellant heeft om uitstel verzocht. 
Het beroep is vervolgens behandeld ter zitting van het College op 27 augustus 2015. 
Appellant is niet verschenen.  
 
II. Feiten en geschil 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Appellant heeft geklaagd over het beleid van de Vrije Universiteit om aan het einde van het eerste jaar 
van inschrijving een studieadvies uit te brengen. Ten aanzien van appellant is geen besluit met 
betrekking tot het studieadvies genomen. 
 
III. Overwegingen van het College 
Het College van Beroep voor de Examens is uitsluitend bevoegd ten aanzien van beslissingen 
vermeld in artikel 7.61, eerste lid WHW. Bedoeld is een beslissing die niet van algemene strekking is.  
Appellant heeft geen beslissing overgelegd, waartegen zijn beroep zich richt. Voorts richt de klacht 
van appellant zich tegen beleid van het College van Bestuur. Daartegen staat geen beroep open bij 
College van Beroep voor de Examens. 
 
IV. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 

 
 

Aldus gedaan te Amsterdam, op 7 september 2015 door prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, voorzitter,  
mw. mr. dr. B. Frederiks, prof. dr. A.P. Hollander, dr. J.R. Hulst en prof. dr. H.A. Verhoef, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 
 
 
w.g.         w.g. 

 
prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens,     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 € 45,-. 


