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van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden 

inzake 

het beroep van [naam], appellant  

tegen  

[namen] van de onderwijseenheid ‘Confronting Modernity’, verweerders 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Op 6 maart 2015 is de beoordeling voor de paper van de onderwijseenheid 

‘Confronting Modernity’ (hierna: de paper) bekend gemaakt. 

 

Bij brief, ingekomen op 7 april 2015, heeft appellant tegen deze beslissing 

administratief beroep ingesteld. 

 

Door appellant wordt - kort weergegeven - aangevoerd dat hij voor de eerste 
versie van de paper het cijfer ‘1’ kreeg. Met de via e-mail verstrekte feedback heeft 

hij wijzigingen aangebracht, en nu heeft hij voor het inleveren van de herkansing 

opnieuw een ‘onvoldoende’ gekregen. Appellant verzoek om de paper nogmaals te 

laten beoordelen, bij voorkeur door [namen]. Zij zijn goed bekend met de Islam. 

 

Op 15 mei 2015 is een verweerschrift ingediend. Hierin geeft de 

Examencommissie Theology and Religious Studies namens verweerders aan dat, 

om de onderwijseenheid met een voldoende af te sluiten, het gewogen gemiddelde 

van deelname aan de werkgroepen (20%), presentatie van de paper (30%) en de 

eindpaper (50%) voldoende dient te zijn. Tevens dient het cijfer van de eindpaper 

voldoende te zijn. Voor de beoordeling van de paper wordt gebruik gemaakt van 

de ‘Guidelines final paper’ (hierna: de ‘Guidelines’) die op Blackboard zijn 

vermeld en ook zijn uitgedeeld aan de studenten. Bij de presentatie heeft appellant 

voorts feedback op de opzet van zijn paper ontvangen. Deze feedback heeft hij 

echter niet (voldoende) verwerkt in zijn paper. Ook heeft appellant de 

‘Guidelines’ onvoldoende verwerkt in zijn paper. De door hem ingeleverde 

herkansing is bij e-mail van 6 maart 2015 eveneens beoordeeld met een 

onvoldoende. Verweerder heeft een gesprek gevoerd in het kader van artikel 7.61, 
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derde lid, van de WHW, teneinde te bezien of een minnelijke schikking mogelijk 

was. Bij deze gelegenheid gaf appellant aan dat hij geen ruimte heeft het onderwijs 

nogmaals te volgen. Ook gaf hij aan dat hij de onderwijseenheid niet wil 

herkansen bij dezelfde docenten omdat deze beroepszaak de relatie met de 

docenten teveel op spanning zet. Verweerder is van mening dat de bestreden 

beoordeling reeds tot stand is gekomen door overleg van drie examinatoren, 

waaronder twee hoogleraren. Er zijn geen aanwijzingen voor onregelmatigheden 

met betrekking tot de onderwijseenheid. Verweerder meent dat derhalve 

beoordeling van de paper door een vierde examinator niet aan de orde kan zijn. 

 

Het beroep is behandeld op 17 juni 2015 tijdens een openbare zitting van een 

kamer uit het College. Appellant is in persoon verschenen. Namens verweerders 

zijn verschenen [namen].  

 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 7 april 2015 door het College ontvangen brief heeft appellant tijdig 

beroep ingesteld tegen de beslissing van 6 maart 2015, waarbij de beoordeling van 

de paper is vastgesteld. Het beroepschrift voldoet ook overigens aan de daaraan 

ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gestelde eisen, zodat het 

administratief beroep ontvankelijk is. 

 

 

3. De overwegingen ten aanzien van het geschil 

 

Het beroep richt zich tegen het besluit van 2 april 2015, waarbij de beoordeling 

van de paper is vastgesteld.  

 

Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de Wet op het 

hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) te beoordelen of 

de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht.  

 

Ter zitting geeft appellant aan dat hij het raar vindt dat hij pas bij doorvragen op 

de mogelijkheid is gewezen dat hij de paper kon herkansen. Ook vindt hij de 

zinsnede ‘je laatst ingeleverde versie [kan] met geen mogelijkheid met een 

voldoende gewaardeerd worden’ vreemd. Hij heeft het gevoel dat de 

examinatoren vooringenomen zijn. Verweerder geeft aan dat het onderwijs van de 

onderwijseenheid door drie docenten wordt verzorgd en dat het nakijken 

gezamenlijk is gebeurd. Desgevraagd geeft verweerder aan dat de paper als enig 

onderdeel herkanst kan worden. Dit onderdeel kan niet door de beide andere 
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onderdelen worden gecompenseerd en dient voldoende te zijn. De argumenten 

van appellant wijzen niet op onregelmatigheden bij de onderwijseenheid of de 

beoordeling. Dat het appellant niet uitkomt om de onderwijseenheid nogmaals te 

doen kan geen reden zijn om het door een vierde docent te laten beoordelen. 

Appellant voelt zich echter benadeeld door de examinatoren. Hij heeft het gevoel 

dat geen nota genomen is van de door hem aangebrachte wijzigingen. Hij ontkent 

te willen ‘shoppen’. 

 

Het College stelt vast dat appellant feedback heeft verkregen en een herkansing 

heeft kunnen inleveren. Of hij een herkansing kreeg aangeboden of daarom heeft 

gevraagd doet in dit verband niet ter zake. Appellant heeft op geen enkele wijze 

aannemelijk gemaakt dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de 

beoordeling van de door hem geschreven paper, noch bij de verbeterde versie. 

Evenmin heeft hij aannemelijk gemaakt op welke punten de beoordeling zijns 

inziens onjuist is. Hij heeft aangegeven dat hij niet begrijpt dat het (opnieuw) 

onvoldoende was, maar heeft de beoordeling niet besproken met de docenten. 

Dat hij gesproken heeft met de studieadviseur kan hem geen helderheid over de 

beoordeling verschaffen. De enkele omstandigheid dat hij – naar hij meent – alle 

feed back heeft verwerkt, zodat de paper wel met een voldoende beoordeeld moest 

worden, geeft blijk van een onjuiste opvatting. Zeer wel is immers denkbaar dat 

het doorvoeren van feed back, zoals door een student begrepen, ertoe kan leiden 

dat het niveau van het eindresultaat zelfs minder is dan de eerste versie.  

 

Gezien het voorgaande heeft appellant op adequate wijze begeleiding ontvangen 

en is de beoordeling van de onderwijseenheid correct verlopen.  

 

Nu het College niet is gebleken van feiten of omstandigheden die tot een 

andersluidend oordeel zouden moeten leiden, dient het beroep ongegrond te 

worden verklaard. 
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4. De beslissing 

 

Het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, 

 

gezien artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek,  

 

verklaart het beroep ongegrond. 

 

Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van beroep voor de examens, 

bestaande uit: mr. O. van Loon (voorzitter), mr. C. de Groot, prof.dr. E.P. Bos, 
dr. A.M. Rademaker en H. Bisscheroux MSc (leden), in tegenwoordigheid van de 

secretaris van het College, mr. D.H. Mandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. O. van Loon,   mr. D.H. Mandel, 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

Verzonden op: 


