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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 de Lerarenopleiding (Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen) van de Vrije Universiteit, verweerster, om appellante niet toe te staan de 
lerarenopleiding voort te zetten. 
 
I. Loop van het geding 
Appellante heeft op 26 april 2018 beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster gedateerd op 18 
april 2018. Het beroepschrift is tijdig ontvangen, maar voldeed niet aan de wettelijke vereisten: onder meer 
het bestreden besluit was niet bijgevoegd. Op 3 mei 2018 is appellante verzocht uiterlijk 15 mei 2018 de 
ontbrekende gegevens aan te leveren. Op 13 mei 2018 voldoet appellante hieraan. De aard van de stukken 
(bijvoorbeeld een filmpje) is van zodanige aard dat het College verschillende malen navraag doet naar de 
aard van het bestreden besluit. Uiteindelijk wordt het beroep in behandeling genomen. 
Op 10 juli 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 september 2018 een verweerschrift ingediend. Het beroep is behandeld ter zitting 
van het College op 28 september 2018. 
Appellante is in persoon verschenen. Verweerster werd vertegenwoordigd door drs. S. Sinke, voorzitter van 
de Examencommissie BDB Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen. Partijen hebben hun 
standpunten mondeling toegelicht. 
 
II. Bevoegdheid College van Beroep 
Het College van Beroep vraagt verweerster op grond waarvan het College bevoegd zou zijn een uitspraak in 
deze zaak te doen. Verweerster zet uiteen dat het hier gaat om een gecombineerde opleiding. De 
lerarenvariant van de opleiding Bewegingswetenschappen staat open voor reguliere studenten, maar ook 
voor belangstellenden van buiten, zoals appellante. De bevoegdheid van de opleiding om de inschrijving te 
beëindigen van een student die niet aan de inhoudelijke eisen voldoet, baseert verweerster op het leerplan 
van de opleiding. Het is verweerster niet bekend of de lerarenvariant afzonderlijk geaccrediteerd is door de 
NVAO. 



Omdat de grondslag voor de bevoegdheid van het College onvoldoende duidelijk wordt ter zitting, verzoekt 
het College verweerster na de zitting informatie te verstrekken waaruit blijkt hoe de opleiding is 
geregistreerd en op grond waarvan een getuigschrift kan worden afgegeven. 
 
III. Nadere informatie verweerster 
Verweerster heeft op 5 oktober 2018 aan het College laten weten dat appellante geen opleiding volgt die is 
geregistreerd in het CROHO. Het gaat om een postdoctorale cursus. Appellante is volgens verweerster dan 
ook geen student in de zin van de WHW. 
 
IV. Overwegingen van het College 
De WHW biedt ingevolge art. 7.59a e.v. uitsluitend rechtsbescherming aan studenten en extraneï. De 
bevoegdheid van het College van Beroep voor de Examens is beperkt tot (aanstaande en voormalige) 
studenten en extraneï die door een beslissing in de zin van art. 7.61 eerste lid WHW worden getroffen. 
Student of extraneus kan alleen hij zijn die zich heeft ingeschreven voor een opleiding in de zin van de 
WHW, zo blijkt uit artikel 7.32 derde lid WHW. Appellante kan niet worden gekwalificeerd als student of 
extraneus in de zin van deze wet, aangezien zij geen als zodanig aangemerkte opleiding volgt. 
 
V. Uitspraak 
Het College acht zich niet bevoegd.  
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 16 oktober 2018, door prof. mr. dr. F.J. van Ommeren, voorzitter,  
prof. dr. L.H. Hoek, dr. A.J.M. Ligtenberg, mevrouw drs. T. Mekking, mevrouw I. Messoussi, 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 € 46,-. 
 


