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Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te [plaats], gericht 
tegen het besluit van de Examencommissie van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, 
verweerster, om geen uitzondering toe te staan op toelating tot de masteropleiding Orthopedagogiek. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 25 augustus 2014 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster 
gedateerd op 11 juli 2014. Het beroepschrift is niet tijdig ontvangen. 
Op 4 september 2014 is appellante namens het College in de gelegenheid gesteld aan te tonen dat 
het beroepschrift niet eerder ingediend kon worden. Op 6 september 2014 antwoordt appellante dat zij 
beroep heeft ingesteld, zodra ze beschikte over een kopie van de brief van verweerster. 
Het vaststellen of het beroepschrift ontvankelijk is, is gedaan ter zitting van het College op 3 maart 
2015. Appellante is daar in persoon verschenen.  
 
II. Ontvankelijkheid beroepschrift 
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting gaat het College uit van de volgende feiten. 
Het bestreden besluit dateert van 11 juli 2014. De beroepstermijn van zes weken eindigt derhalve op 
23 augustus 2014. Appellante verstuurt haar beroepschrift op 28 augustus 2015, zo blijkt uit het 
poststempel.  
Appellante licht toe waarom zij niet eerder in de gelegenheid was een beroepschrift in te dienen. Zij 
was met vakantie op het moment dat het bestreden besluit aan haar werd toegezonden. Appellante 
stelt dat een huisgenote haar telefonisch van de inhoud van het besluit op de hoogte heeft gesteld en 
het besluit vervolgens niet heeft bewaard. Appellante stelt dat zij niet eerder beroep kon instellen, 
omdat zij eerst advies van de studentenombudsman wilde krijgen. Deze was echter in deze periode 
met vakantie. De ombudsman heeft via e-mail op 19 augustus 2014 aan appellante laten weten dat zij 
binnen zes weken beroep kan instellen en verwijst naar een link op de website van de VU waar de 
beroepsprocedure wordt uitgelegd. Appellante heeft begrepen dat zij geen beroep kon instellen 
zonder het bestreden besluit bij het beroepschrift te voegen. Daarom heeft appellante eerst contact 
gezocht met verweerster om een kopie van het bestreden besluit te krijgen. Verweerster, althans de 
secretaris, bleek echter op dat moment met vakantie. Zodra appellante beschikte over de kopie van 
het besluit, heeft zij beroep ingesteld. 
 
III. Overwegingen van het College 
Tegen een besluit kan binnen zes weken beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de 
Examens. Deze termijn staat gemeld in de beroepsclausule onder het bestreden besluit van 
verweerster van 11 juli 2014. Dezelfde termijn is door de studentenombudsman vermeld in een e-
mailbericht aan appellante van 19 augustus 2014. Ook in de procedurebeschrijving voor het indienen 
van een beroepschrift op de website van de VU staat deze termijn genoemd.  
Termijnoverschrijding is slechts dan verschoonbaar als appellante kan aantonen dat zij niet in staat is 
geweest tijdig het beroep in te stellen door omstandigheden van zwaarwegende aard. Appellante is 
hier niet in geslaagd. Zij heeft een huisgenote opdracht gegeven tijdens haar vakantie na te gaan of 
de inkomende post actie behoefde. De huisgenote heeft zich van deze taak gekweten, maar heeft de 
brief niet bewaard.  
Appellante was op de hoogte de beroepstermijn. Het gegeven dat haar huisgenote de brief niet had 
bewaard en dat appellante daarom een nieuw afschrift moest opvragen, is geen omstandigheid van 



zwaarwegende aard die overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar maakt. 
 
IV. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 19 maart 2015 door mr. dr. N. Rozemond, Voorzitter, mevrouw mr. 
dr. B. Frederiks, prof. dr. L.H. Hoek, prof. dr. A.P. Hollander, 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 € 45,-. 
 


