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Nr: AC 1610 9770 
Het College van Beroep voor de Examens, 
prof. mr. voorzitter, dr. en :, leden 

BESLISSING inzake het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening van de heer · 
hierna te noemen "appellant", ingesteld bij schrijven van 11 oktober 2016, gericht tegen de 
beslissingen van 8 september en 26 september 2016 van de examencommissie van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, waarin aan appellant bekend is gemaakt dat hij het tentamen Europees recht 11 
heeft afgelegd zonder de daarvoor vereiste toestemming te hebben verkregen, het tentamencijfer 
daarmee ongeldig is en appellant geen toestemming krijgt om met de Masteropleiding te beginnen. 

I. Feiten 

Appellant volgt een schakeltraject en heeft hiertoe een overeenkomst met de universiteit gesloten. De 
relatie tussen appellant en de universiteit wordt derhalve beheerst door het privaatrecht. Bij e 
mailberichten van 8 september 2016 en 26 september 2016 is aan appellant bekendgemaakt dat hij 
geen toestemming krijgt om te starten met de masteropleiding, nu het cijfer voor het vak Europees 
recht Il ongeldig is verklaard wegens het afleggen van het tentamen zonder de daarvoor vereiste 
toestemming. Het beroepschrift, ontvangen op 11 oktober 2016, is tegen dit besluit gericht. Appellant 
heeft gelijktijdig met zijn beroep, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend in verband met de 
termijn voor inschrijving van de Masteropleiding. 

Het College overweegt als volgt 

1 . Het Co I lege van Beroep voor de Examens, hierna te noemen 'het College', constateert 
allereerst dat het schakeltraject waarvoor appellant staat ingeschreven, valt onder het 
contractonderwijs en geen bekostigde opleiding is. Het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs heeft overwogen in de uitspraak van 26 augustus 2013 (2013/062) "dat artikel 7.1. 
eerste lid. gelezen in samenhang met de artikelen 1.8, 1.9 en 1.10 van de WHW. aldus moet 
worden begrepen, dat hoofdstuk 7 van de WHW betrekking heeft op uit 's Rijkskas bekostigde 
opleidingen aan uit 's Rij ks kas bekostigde universiteiten en hogescholen. De door appellant 
gevolgde postinitiële masteropleiding International Communication Management is een niet 
bekostigde opleiding en hiermee niet aan te merken als onderwijs. als bedoeld in artikel 7.1. 
eerste lid, van de WHW. '(. . .) 
'[Dat} dit onverlet laat dat. zoals de hogeschool in dit geval ook heeft gedaan, het mogelijk is 
dat een opleidingsinstituut en een college van beroep voor de examens het mogelijk maken dat 
studenten binnen de instelling rechtsbescherming hebben tegen beslissingen van 
examencommissies en examinatoren. · 

2. Nu het schakeltraject waarvoor appellant staat ingeschreven geen bekostigde opleiding is, 
vallen besluiten over dit traject niet op basis van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) zelf onder hoofdstuk 7 van de WHW en de 
daarin opgenomen rechtsbeschermingsmogelijkheden voor studenten, zoals overwogen door 
het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) in de zojuist genoemde uitspraak 
van 26 augustus 2013, in zaaknr. 2013/062. 

3. Het College heeft vastgesteld dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid rechtsbescherming tegen 
beslissingen van de examencommissies en examinatoren niet mogelijk heeft gemaakt voor 
anderen dan voor studenten die voor een bekostigde opleiding zijn ingeschreven. 

4. Het College acht zich daarom niet bevoegd het beroep in behandeling te nemen dan wel te 
beslissen op het verzoek om een voorlopige voorziening. 
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S. Het College heeft er daarom van afgezien appellant te horen, nu het beroep en het verzoek om 
voorlopige voorziening op bovenstaande grond niet ontvankelijk verklaard dienen te worden. 

ll. Beslissing 

Het College van Beroep voor de Examens 
I. verklaart het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening niet-ontvankelijk. 
2. bepaalt dat afschrift van deze beslissing gezonden wordt aan: 

• appellant; 
• de examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid; 
• het College van Bestuur en 

zonder vermelding van de namen van betrokkenen ter beschikking wordt gesteld aan 
belangstel lenden. 

Amsterdam, 7 december 2016 

- mr. 
secretaris 

prof. mr. 
voorzitter 

Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor het 
hoger onderwijs, Postbus 1613 7, 2500 BC te Den Haag. 


