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Uitspraak doende op het beroep van mevrouw [naam], appellante, woonachtig te [plaatsnaam], 
gericht tegen het besluit van de BSA-commissie van de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, 
verweerster, om appellante een negatief studieadvies te geven. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 30 augustus 2017 beroep ingesteld tegen het besluit van verweerster.  2016. Het beroepschrift is niet tijdig ontvangen.  
Op 11 september 2017 is namens het College aan appellante verzocht een kopie van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, over te leggen. Appellante is in de gelegenheid gesteld dit uiterlijk 18 september 2017 
te doen. Appellante heeft volstaan met opnieuw haar beroepschrift in te dienen, maar laat na het 
bestreden besluit over te leggen.  
 
II. Overwegingen van het College 
Het College heeft vastgesteld dat appellante geen kopie van het bestreden besluit heeft ingediend. Het had 
op de weg van appellante gelegen kennis te nemen van het verzoek van het College en overeenkomstig te 
handelen om tijdig een afschrift van het bestreden besluit over te leggen. Nu zij dit heeft nagelaten, rest het 
College niet anders dan het beroepschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 
 
III. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 12 december 2017, door prof. mr. dr. F.J. van Ommeren, voorzitter,  
prof. dr. L.H. Hoek, de heer N. Hoogedoorn, mevrouw I. Messoussi, prof. dr. H.A. Verhoef, leden, in 
aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 
 
 
prof. mr. dr. F.J. van Ommeren,  mr. drs J.G. Bekker,  
voorzitter   secretaris  
       secretaris 
Tegen deze uitspraak kan, onder vermelding van een deugdelijke motivering, door betrokkene verzet 
worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens, Bestuurszaken, t.a.v. mw. drs. A.M. van 
Donk, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. De termijn voor het indienen van een verzetschrift is twee 
weken. 


