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Betreft: beroepschrift College van Beroep voor de Examens   

 

 

Geachte [naam appellante],  

 

Op 2 september 2010 is de ontvangst bevestigd van uw pro forma beroepschrift. Op 20 

september 2010 zijn de gronden van uw beroep ontvangen. 

  

Uw beroep is gericht de beoordeling van een examen.  

Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt dat een docent onder wiens verantwoordelijkheid de 

beoordeling van een examen geschiedt, daarvan rekenschap dient af te leggen. Het College kan 

de beoordeling van examens, zoals deze door een examinator is gegeven, niet ten volle toetsen. 

Uitsluitend kan worden nagegaan of de examinator in redelijkheid tot zijn beoordeling heeft 

kunnen komen. Alleen in de gevallen dat een indiener van een beroepschrift aannemelijk kan 

maken dat zulks ten aanzien van een of meerdere examenvragen niet het geval is, kan het beroep 

gegrond worden verklaard.  

 

Op grond van de overgelegde stukken stel ik vast dat u in het beroepschrift niet aannemelijk hebt 

gemaakt dat de examinator niet in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen.  

 

De omstandigheid dat het herexamen is vervroegd naar 21 juli 2010 heeft u naar mijn oordeel 

niet in die mate benadeeld dat er sprake is geweest van een onzorgvuldige gang van zaken. De 

termijn waarop u over de wijziging bent ingelicht - één maand van te voren – acht ik niet 

onredelijk.  

 

Op grond van het bovenstaande verklaar ik uw beroepschrift derhalve kennelijk niet-

ontvankelijk voor zover het is gericht tegen de beoordeling van het examen, en ongegrond voor 

zover het is gericht tegen de omstandigheden waaronder het examen heeft plaatsgevonden.   

 

Tegen deze uitspraak kan binnen twee weken na de ontvangst ervan verzet worden gedaan bij 

het College van Beroep voor de Examens. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

Prof. dr. L.H. van den Heuvel, 

Voorzitter College van Beroep voor de Examens 


