
College van beroep 
voor de examens 

Rapenburg 70 
Postbus 9500 
2300 RA  Leiden 
T 071 527 81 18 

 

PROCES-VERBAAL 18-128  
 
 
 
Mondelinge uitspraak van 22 augustus 2018 van het College van beroep voor de 
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
de heer [naam], appellant 
 
en 
 
[naam], als examinator van de onderwijseenheid Politics of the European Union 
 
 
Aanwezig: 
mr. O. van Loon (voorzitter) 
dr. J.J.G.B. de Frankrijker 
dr. A.M. Rademaker 
mr. G. Boogaard 
M.C. Klink (leden) 
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo (secretaris). 
 
[naam], voorzitter van de examencommissie van het Instituut Politieke 
Wetenschap, namens de examinator van de onderwijseenheid Politics of the 
European Union 
 
Appellant is zonder bericht van verhindering niet verschenen.  
 
 
Procesverloop: 
Met de op 11 juli 2018 ingekomen brief van 4 juli 2018 tekent appellant beroep 
aan tegen het besluit van verweerder van 28 juni 2018, waarin de 
onderwijseenheid Politics of the European Union is beoordeeld met een 5. 
 
Verweerder is nagegaan of het geschil in der minne geschikt kon worden en heeft 
hiervoor appellant bij e-mail van 30 juli 2018 uitgenodigd voor een minnelijke 
schikkingsgesprek. Appellant heeft niet op deze uitnodiging, ook niet na rappel 
op 1 augustus 2018, gereageerd. 
 
Op 8 augustus 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. 
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Overwegingen: 
 
Het vaststellen van een beoordeling van een tentamen behoort tot de exclusieve 
bevoegdheid van de examinator. Uit de omstandigheid dat appellant 
administratief beroep heeft ingesteld blijkt weliswaar dat hij het niet eens is met 
de beoordeling voor de onderwijseenheid Politics of the European Union, maar 
onduidelijk blijft waarom. De stelling dat hij meent recht te hebben op een hogere 
beoordeling heeft hij niet toegelicht. Ter zitting heeft het College verweerder nog 
kritisch bevraagd over de vraag of de vraagstelling op het tentamen voldoende 
duidelijk was in het licht van het modelantwoord. De ter zitting door verweerder 
gegeven toelichting leidt niet tot gegrondverklaring van het beroep. Daarbij 
neemt het College mede in aanmerking dat appellant geen gebruik heeft gemaakt 
van de mogelijkheid om zijn beroepschrift ter zitting toe te lichten en door zijn 
afwezigheid het College ook de mogelijkheid heeft ontnomen nadere informatie 
van hem te krijgen.  
 
 
Beslissing: 
Het College verklaart het beroep van appellant ongegrond. 
 
 
 
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is 
ondertekend. 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                                     mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo, 
voorzitter                                                              secretaris 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
Verzonden op: 


