
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM 
 
 

      De Boelelaan 1105 
      Telefoon (020) 598.5337 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
COLLEGE VAN BEROEP 
VOOR DE EXAMENS 
 
No 2019/04/848 
  
HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 
Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te [woonplaats], gericht 
tegen het besluit van de Examencommissie van het Amsterdam University College, verweerster, om het 
keuzevak dat op de VU wordt verzorgd (Introduction to Econometrics) niet te erkennen als onderdeel van 
de major Science van het AUC. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 15 oktober 2018 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd op  
8 oktober 2018. Het beroepschrift is tijdig ontvangen, maar voldeed niet aan de wettelijke vereisten. Op  
23 oktober 2018 is appellante verzocht voor 1 november 2018 de ontbrekende gegevens aan te leveren. Op 
25 oktober 2018 voldoet appellante hieraan. Aan de overige voorwaarden is eveneens voldaan. Het beroep 
is derhalve ontvankelijk. 
Op 29 oktober 2018 is namens het College aan verweerster medegedeeld dat de voorgeschreven procedure 
vereist dat verweerster in overleg met appellante nagaat of een minnelijke schikking van het geschil 
mogelijk is. Verweerster heeft appellante hiertoe tijdig uitgenodigd. Een minnelijke schikking is echter niet 
tot stand gekomen. 
Verweerster heeft op 6 december 2018 een verweerschrift ingediend. Het beroep is behandeld ter zitting 
van het College op 18 december 2018. 
Appellante is in persoon verschenen. Verweerster werd vertegenwoordigd door dr. C. Zonneveld, 
vicevoorzitter van de 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. 
Appellante volgt de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences. Daarbinnen heeft zij gekozen voor de major 
Science. Appellante heeft verweerster toestemming gevraagd om het vak Introduction to Econometrics, dat 
aan de VU wordt verzorgd, te mogen volgen in het kader van haar major. Haar is wel toestemming verleend 
voor het volgen van het vak, maar het wordt door verweerster niet erkend binnen de major Science. 
Verweerster beschouwt het vak als behorend tot de major Social Sciences. Appellante meent dat de inhoud 
van het vak, waarbij de nadruk ligt op wiskunde, rechtvaardigt dat het tot de major Science wordt gerekend. 
Tot de eisen om de opleiding af te ronden behoort dat de student ten minste 11 vakken binnen de gekozen 
major moet hebben behaald. Het VU-vak Introduction to Econometrics was het elfde vak. Het besluit van 
verweerster betekent dat appellante nog een extra vak zal moeten volgen. Daarvoor ontbreekt nu echter de 
ruimte. 



Appellante wijst erop dat de Onderwijs- en Examenregeling in 2017-2018 is gewijzigd. Voor het afstuderen 
in een major Science zijn nu nog slechts 10 Sciencevakken nodig maar moet één extra vak binnen het 
domein Humanities worden gevolgd. Appellante wil na haar bacheloropleiding een master Econometrie 
gaan volgen. Een Humanitiesvak draagt niet bij aan de voorbereiding op die masteropleiding. Daarom 
vraagt appellante de oude regeling van toepassing te verklaren en het VU-vak als Sciencevak te erkennen. 
 
Verweerster stelt dat Introduction to Econometrics bij de VU geregistreerd staat als een vak binnen het veld 
van de Sociale Wetenschappen. Deze classificatie is doorslaggevend voor verweerster. Verweerster acht 
zich niet bevoegd zelf tot een andere toedeling te komen. Het vak is onderdeel van de minor Applied 
Econometrics dat door de VU wordt verzorgd binnen de School of Business and Economics.  
  
III. Standpunten van partijen 
Appellante heeft de keuze voor het vak Econometrics dat de VU aanbiedt, besproken met haar tutor die 
werkzaam is in het Sciencegebied. Vervolgens heeft appellante verweerster om toestemming verzocht. 
Verweerster heeft toestemming verleend, maar heeft op grond van de classificatie van het vak door de VU, 
gesteld dat Econometrics tot de Social Sciences behoort. Gevolg daarvan is dat appellante nog een extra 
Sciencevak zal moeten volgen. 
Appellante wijst erop dat Econometrics een interdisciplinair vak is. Toekennen aan Science is in haar 
opvatting mogelijk. 
 
Verweerster zet uiteen dat de opleiding Liberal Arts & Sciences drie majors kent: Sciences, Social Sciences 
en Humanities. Verweerster zet uiteen dat een verzoek voor het volgen van een vak buiten het AUC wordt 
toegekend aan het domein waarbinnen het wordt aangeboden door de instelling waar het vak gevolgd zal 
gaan worden. Alleen als er twijfel over de plaats is, verzoekt verweerster de Head of Studies een oordeel te 
geven. In het onderhavige geval was er geen reden voor twijfel. 
Econometrics is door de VU ingedeeld in het domein Social Sciences. Verweerster leidt dit af uit het feit dat 
het vak binnen de VU is ondergebracht bij de School of Business and Economics. Het vak behoort derhalve 
niet tot de Faculteit der Bètawetenschappen, waar de Sciencevakken worden verzorgd. Het kan dan in de 
opvatting van verweerster geen Sciencevak zijn. Econometrics wordt ook door het AUC zelf verzorgd en 
hoort ook dan tot de Social Sciences. Voor verweerster was er dan ook geen reden voor twijfel. Als een 
andere onderbrenging van een elders te volgen vak wenselijk is, zal dat aan de Head of Studies voorgelegd 
moeten worden. Verweerster heeft daar geen rol in. 
 
IV. Overwegingen van het College 
In geding is de weigering van verweerster om het vak Introduction to Econometrics, dat aan de VU wordt 
gedoceerd, te erkennen als onderdeel van de major Sciences van het AUC. Het AUC onderscheidt drie 
soorten majors, waarvan Sciences er één is. Teneinde dit vak te kunnen classificeren heeft verweerster zich 
gebaseerd op de organisatiestructuur van de VU. Uit de omstandigheid dat het vak aan de VU is 
ondergebracht bij de School of Business and Economics leidt zij af dat dit vak behoort tot de categorie van 
de Social Sciences.  
Het College volgt verweerster hierin niet. Onweersproken is dat het vak Introduction to Econometrics een 
interdisciplinair vak is. Uit de organisatiestructuur van de aanbieder kan niet zonder meer de classificatie 
worden afgeleid die dit vak binnen het AUC zou moeten hebben. Dit klemt te meer nu het gaat om een vak 
dat elementen in zich bergt die toerekening van het vak aan verschillende majors denkbaar maakt. Het 
College vernietigt dit besluit dan ook vanwege het ontbreken van een draagkrachtige motivering. 
Het College is ingevolge artikel 7.61 vijfde lid WHW niet bevoegd in plaats van een vernietigd besluit een 
nieuwe beslissing te nemen. Verweerster wordt derhalve opgedragen een nieuw besluit te nemen. 
 
V. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep gegrond en vernietigt de bestreden beslissing. Het College draagt 
verweerster op opnieuw een beslissing te nemen op het verzoek van appellante, en wel binnen twee weken 
na het bekendmaken van deze uitspraak met inachtneming van de overwegingen van het College van 
Beroep. 
 



 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 11 januari 2019, door prof. mr. dr. F.J. van Ommeren, voorzitter,  
prof. dr. J.J. Beishuizen, prof. dr. L.H. Hoek, dr. A.J.M. Ligtenberg, de heer F. Öksüz, leden, in aanwezigheid 
van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 
 
 
 
prof. mr. dr. F.J. van Ommeren,  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 € 47,-. 


