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PROCES-VERBAAL 18-203  
 
 
 
Proces-verbaal van de hoorzitting van 5 september 2018 van het College van 
beroep voor de examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
[naam], appellante 
 
en 
 
het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 
 
 
Aanwezig: 
mr. O. van Loon (voorzitter) 
dr. A.M. Rademaker 
dr. K. Beerden 
L.N. Kluinhaar LLB 
Z.I. de Vos (leden) 
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo (secretaris) 
 
[naam], UHD Cultuurgeschiedenis Iran & Centraal Azië en [naam], ambtelijk 
secretaris van de examencommissie Midden-Oostenstudies  
 
Appellante 
 
 
Procesverloop: 
Bij besluit van 7 augustus 2018 heeft de examencommissie Midden-Oostenstudies 
namens verweerder aan appellante een negatief advies gegeven met betrekking tot 
de voortzetting van de bacheloropleiding Midden-Oostenstudies, waaraan 
krachtens artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek een afwijzing is verbonden. 
 
Bij brief van 20 augustus 2018, ontvangen op 22 augustus 2018, heeft appellante 
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld. 
 
Op 28 augustus 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. 
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Overwegingen: 
Appellant heeft in het studiejaar 2017-2018 45 ECTS behaald. Verweerder heeft 
het bestreden besluit genomen omdat appellante de onderwijseenheid Seminar 
Midden-Oosten niet met succes heeft afgerond. 
 
Ter zitting heeft verweerder het bestreden besluit ingetrokken en gewijzigd in een 
uitgesteld studieadvies op grond van artikel 5.7.2 van de Regeling bindend 
studieadvies. Dit betekent dat verweerder tot uiterlijk 15 augustus van het 
tweede inschrijvingsjaar aan appellante een studieadvies kan geven. Gevolg van 
het nieuwe besluit is dat appellante de bacheloropleiding Midden-Oostenstudies 
aan de Universiteit Leiden in het studiejaar 2018-2019 kan voortzetten.  
 
Ter zitting heeft appellante desgevraagd verklaard het eens te zijn met het 
bijgestelde besluit. Appellante heeft vervolgens ter zitting haar beroep 
ingetrokken. 
 

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: 


