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

inzake 

het beroep van [naam], appellante 

tegen 

[namen], in hun hoedanigheid als examinatoren van de onderwijseenheid 

Internationaal Privaatrecht, verweerders 
 
 
1. Ontstaan en loop van het geding 
 
Bij besluit van 11 mei 2017 hebben verweerders aan appellante het cijfer 6 
toegekend voor het tentamen van de onderwijseenheid Internationaal 
Privaatrecht. 
 
Bij brief van 21 juni 2017, ontvangen op 27 juni 2017, heeft appellante tegen dit 
besluit pro forma administratief beroep bij het College ingesteld. 
 
Bij brief van 13 juli 2017, ontvangen op 14 juli 2017, heeft appellante haar 
gronden ingediend. 
 
Door appellante wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat tijdens de inzage op 
23 mei 2017 een antwoordmodel ontbrak. Zij is het oneens met de 
puntentoekenning voor haar antwoorden op de vragen 1, 6 en 8.Tevens acht zij 
de vraagstelling in vraag 8 onduidelijk. 
 
Op 13 september 2017 hebben verweerders getracht een minnelijke schikking te 
treffen met appellante. Dit heeft niet tot een minnelijke schikking geleid. 
 
Op 26 september 2017 is een verweerschrift ingediend. 
 
Het beroep is behandeld op 18 oktober 2017 tijdens een openbare zitting van een 
kamer uit het College. Appellante is, met bericht van verhindering, niet ter zitting 
verschenen. Verweerders zijn in persoon verschenen, vergezeld van [naam]. 
 



College van beroep 
voor de examens 

Uitspraak 
17-169 
Blad 2/5 
 

 
 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
Met de op 27 juni 2017 door het College ontvangen brief heeft appellante tijdig 
beroep ingesteld tegen het besluit van 11 mei 2017. Het beroepschrift voldoet aan 
de daaraan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (“WHW”) gestelde eisen, zodat het 
administratief beroep ontvankelijk is. 
 
 
3.  Relevante regelgeving 
 
Artikel 4.2 van de Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens van de 
masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (“R&R”) bepaalt, voor 
zover hier van belang: 
4.2.1 Elk tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat 
onderzoek.  
4.2.2 De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk en ondubbelzinnig en 
bevatten voldoende aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de 
antwoorden. 
4.2.3 Het tentamen is geschikt en dient uitsluitend om te onderzoeken of de 
student de kwaliteiten heeft verworven die tevoren als doel van de betrokken 
onderwijseenheid zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de OER.  
4.2.4 Het tentamen is zo specifiek dat alleen de studenten die de stof voldoende 
beheersen de vragen goed kunnen beantwoorden. Het tentamen is afgestemd op 
het niveau van de onderwijseenheid.  
4.2.9 De beoordeling van schriftelijke toetsen geschiedt aan de hand van te voren 
schriftelijk vastgestelde normen. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.8 van de 
OER, is het stuk waarin deze normen zijn vastgelegd, niet zondermeer openbaar – 
per vak wordt dit door de examinator vastgesteld. 
 
Artikel 4.11 van de R&R bepaalt: 
4.11.1 Gedurende de in de OER genoemde termijn kan kennis worden genomen 
van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede de 
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. De vragen en 
opgaven kunnen éénmaal op een door de examencommissie of examinator aan te 
wijzen locatie worden ingezien. Er mogen in beginsel geen kopieën van de vragen 
en opgaven worden gemaakt. 
4.11.2 Algemeen uitgangspunt is dat indien tien of meer examinandi tegelijkertijd 
schriftelijk zijn getentamineerd, dan de examinator een collectieve nabespreking 
houdt op een door hem vast te stellen plaats en tijdstip. 
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4. De overwegingen ten aanzien van het geschil 
 
Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de WHW te 
beoordelen of de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht. 
 
In haar beroepschrift stelt appellante dat het voor de beantwoording van vraag 8 
kennelijk de bedoeling was om de weigeringsgronden in artikel 45, eerste lid, van 
de Brussel I-bis verordening klakkeloos over te nemen om punten toegekend te 
krijgen. Zij stelt zich op het standpunt dat de vraagstelling onduidelijk was.  
 
Het College volgt het standpunt van verweerder dat voldoende kenbaar is 
gemaakt aan de studenten dat zij hun antwoord steeds dienden te motiveren. 
Appellante had – zou zij álle weigeringsgronden letterlijk hebben opgenomen – 
alsnog geen punten hiervoor toegekend gekregen. In dit verband wijst het College 
op artikel 4.2.4 van de R&R waarin is bepaald dat het tentamen is afgestemd op 
het niveau van de onderwijseenheid. Het louter overschrijven van een bepaling 
zonder een motivering toe te voegen acht het College niet gepast bij een 
onderwijseenheid op masterniveau.  
 
Appellante verwees in haar antwoord naar vier weigeringsgronden, genoemd in 
artikel 45 van de Brussel I-bis verordening. Artikel 45, eerste lid, van de Brussel I-
bis verordening bevat echter vijf weigeringsgronden. Gelet op de stukken en het 
verhandelde ter zitting is het College van oordeel dat verweerder terecht niet meer 
punten aan appellante heeft toegekend dan reeds zijn verstrekt voor de 
beantwoording van vraag 8 en dat de vraagstelling voldoende duidelijk is. 
 
Bij de beantwoording van vraag 6 heeft appellante het Kalimijnenarrest genoemd. 
Het College volgt het standpunt van verweerder dat het enkele noemen van dit 
arrest, zonder nadere toelichting waarom het vermelden van het arrest op die 
specifieke plaats relevant is voor de beantwoording van de vraag, geen punten 
oplevert. 
 
Appellante heeft voor haar antwoord op vraag 1 al het maximaal aantal haalbare 
punten toegekend gekregen door de desbetreffende toepassingsgebieden te 
benoemen. Het door haar ingestelde beroep kan in zoverre niet tot het door haar 
gewenste resultaat leiden. 
 
Ter zitting heeft verweerder tot slot toegelicht dat tijdens de inzage eerst de 
antwoorden plenair werden besproken. Vervolgens bestond er de mogelijkheid 
om individueel vragen toegelicht te krijgen. De inzagebijeenkomst is pas 
beëindigd nadat alle studenten aan bod waren gekomen. De examinator die de 
desbetreffende vraag zelf had beoordeeld, was aangewezen om dit toe te lichten. 
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Anders dan appellante meent, was ook een – zij het wat summier – 
modelantwoord via BlackBoard beschikbaar gesteld. Gelet op het voorgaande is 
het College van oordeel dat de inzage voldoende zorgvuldig is 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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5. 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), dr. A.M. Rademaker, 
dr. J.J.G.B. de Frankrijker, Y.D.R. Mandel en M. Heezen (leden), in 
tegenwoordigheid van de secretaris van het College, 
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo. 
 
 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                         mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo, 
voorzitter                                          secretaris 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
 
 
Verzonden op: 
 


