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Uitspraak doende op het beroep van de heer [naam], appellant, woonachtig te [woonplaats], gericht 
tegen een negatieve beoordeling door dr. R.E. de Vries, examinator van de Faculteit der Gedrags- en 
Bewegingswetenschappen (Psychologie) van de Vrije Universiteit, verweerder. 

 
I. Loop van het geding en ontvankelijkheid 
Appellant heeft bij ongedateerd schrijven beroep ingesteld tegen de beslissing van verweerster, gedateerd op 

15 april 2019. Het beroepschrift is op 26 juli 2019 – en daarmee niet tijdig  - ontvangen. 
Op 12 augustus 2019 is namens het College aan appellant verzocht uiterlijk 24 augustus 2019 aan te tonen 
waarom hij het beroepschrift niet binnen de beroepstermijn kon indienen. Appellant antwoordt op 22 
augustus 2019 dat hij zich pas realiseerde dat het cijfer voor het tentamen Measurement Theory and 
Assessment niet correct kon zijn, toen hij de beoordeling voor het tentamen Personality Theory and 
Assessment ontving. 

 
II. Overwegingen van het College 
Het College van Beroep voor de Examens heeft vastgesteld dat appellant zijn beroepschrift niet tijdig heeft 
ingediend. Omdat een beroepsclausule ontbreekt bij het bekend maken van de beoordeling, is enige 
overschrijding acceptabel. In het onderhavige geval acht het College de overschrijding niet meer redelijk. 

 
III. Uitspraak 
Het College verklaart het beroep kennelijk niet-ontvankelijk. 
 

 
 

Aldus gedaan te Amsterdam, op 10 december 2019, door mr. dr. N. Rozemond, voorzitter,  
prof. dr. M.W. Hofkes en dr. J.R. Hulst, leden, in aanwezigheid van mr. drs. J.G. Bekker, secretaris. 

 

w.g.       w.g. 

 
mr. dr. N. Rozemond,     mr. drs. J.G. Bekker, 

voorzitter      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. 


