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HET COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
 

Uitspraak doende op het beroep van [appellant], woonachtig te [...], inzake het geschil dat is gerezen 
tussen appellant en de examencommissie  van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerster. 
 
I. Loop van het geding 
Hetgeen hierover is opgemerkt in de uitspraak ten aanzien van het treffen van de voorlopige 
voorziening, dient hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd.  
 
II. Feiten en geschil 
Hetgeen over het tijdstip, waarop het beroepschrift is ingediend, is opgemerkt in de uitspraak ten 
aanzien van het treffen van de voorlopige voorziening, dient hier als herhaald en ingelast te worden 
beschouwd.  
 
Appellant heeft in zijn verzoek van 4 april 2013 verzocht hem een extra gelegenheid te bieden om de 
tentamens Bestuurlijke theorieën en Beleid en management af te ronden, dan wel hem een 
vervangende opdracht te geven. Voorts verzoekt appellant hem toe te staan een begin te maken met 
afstuderen. 
In zijn beroepschrift van 2 juli vraagt appellant hem ook voor het vak Fysieke veiligheid en 
crisisbeheersing een extra tentamengelegenheid te bieden.  
 
Verweerster stelt zich op het standpunt dat appellant te licht denkt over het afronden van de nog 
openstaande vakken voor 1 september 2013. Het afronden van nog vijf vakken (27 EC) voor aanvang 
van het nieuwe studiejaar acht verweerster dan ook niet reëel. Verweerster raadt aan in het nieuwe 
studiejaar in overleg met de studieadviseur een studieplan op te stellen. In dat kader is overleg met de 
docenten gewenst om na te gaan of de met goed gevolg afgeronde deelopdrachten hun geldigheid 
blijven behouden in het volgende studiejaar. Daarnaast gaat verweerster akkoord met een extra 
tentamengelegenheid voor het vak Beleid en management.  
 
III. Standpunten van partijen 
Appellant licht toe waarom hij studievertraging heeft opgelopen. Hij stelt vervolgens in staat te zijn 
deze zomerperiode – dat wil zeggen voor 1 september 2013 –de resterende onderdelen van nog niet 
afgeronde vakken af te sluiten. Het gaat specifiek  om het voor 1 september afronden van de 
opdrachten voor de vakken Goed bestuur deel 2 en Methoden en technieken van het bestuurskundig 
onderzoek. Daardoor zal appellant voldoen aan de eis om met het schrijven van de masterthesis te 
beginnen. Hij heeft dan immers de vereiste 24 EC behaald om een begin te kunnen maken met het 
schrijven van zijn masterthesis. 
Appellant aanvaardt het aanbod van verweerster om de paper, behorende bij het vak Beleid en 
management, eind augustus in te leveren.  
 
 
  



IV. Overwegingen van het College 
Ten aanzien van het beroepschrift gelden de overwegingen die staan vermeld in de uitspraak over het 
treffen van een voorlopige voorziening. Hetgeen daarover is opgemerkt, dient hier als herhaald en 
ingelast te worden beschouwd. Het beroepschrift is derhalve te laat ingediend.  
 
Omdat het beroepschrift niet ontvankelijk is, kan geen uitspraak worden gedaan over het bestreden 
besluit. Ten overvloede merkt het College daarom op dat verweerster in het verweerschrift blijk heeft 
gegeven appellant de helpende hand te willen bieden. Met de voorstellen uit het verweerschrift komt 
verweerster in voldoende mate tegemoet aan het door appellant gestelde belang. Hij zal immers in de 
gelegenheid gesteld worden voor 1 september 2013 het benodigde aantal studiepunten te behalen om 
in september een begin te kunnen maken met het schrijven van de masterthesis. 
 
V. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep niet ontvankelijk. 
 
Aldus gedaan te Amsterdam, op 12 juli 2013 door prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens, voorzitter, prof. 
dr. A.P. Hollander, prof. dr. H.A. Verhoef, leden, in aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 

 
 

w.g.          w.g. 
 

 
prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens,     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 € 44,-. 
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