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PROCES-VERBAAL 18-207  
 
 
 
Mondelinge uitspraak van 5 september 2018 van het College van beroep voor de 
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
de heer [naam], appellant 
 
en 
 
het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, 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], voorzitter van de examencommissie Natuurkunde 
 
Appellant 
 
 
Procesverloop: 
Bij besluit van 10 augustus 2018 heeft de examencommissie Natuurkunde namens 
verweerder aan appellant een negatief advies gegeven met betrekking tot de 
voortzetting van de bacheloropleiding Natuurkunde, waaraan krachtens 
artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek een afwijzing is verbonden. 
 
Bij brief van 23 augustus 2018, ontvangen op 27 augustus 2018, heeft appellant 
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld. 
 
Op 3 september 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. 
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Overwegingen: 
Appellant heeft in het studiejaar 2017-2018 43 ECTS behaald en daarmee heeft hij 
niet voldaan aan de binnen de Universiteit Leiden geldende BSA-norm van 
45 ECTS. Op het moment van het uitbrengen van het negatief bindend 
studieadvies was verweerder nog niet op de hoogte dat appellant hinder had 
ondervonden tijdens zijn studie. 
 
Het College overweegt dat verweerder met de kennis van toen het bestreden 
besluit terecht en op goede gronden had genomen. Immers voldeed appellant met 
43 ECTS niet aan de BSA-norm van minimaal 45 ECTS. 
 
Appellant heeft echter in administratief beroep nieuwe informatie naar voren 
gebracht, waar verweerder bij het nemen van het besluit dus geen rekening had 
kunnen houden. Dit betrof een hinderverklaring van 10 augustus 2018, waarin is 
verklaard dat appellant door persoonlijke omstandigheden gedurende de periode 
van 1 april 2018 tot 1 september 2018 is gehinderd bij het verrichten van 
studieprestaties. 
 
Ter zitting heeft verweerder verklaard dat als de hinderverklaring eerder bekend 
was geweest, zij het bestreden besluit niet had genomen. Appellant heeft ter 
zitting toegelicht het te betreuren dat hij door eigen toedoen zijn persoonlijke 
omstandigheden zo laat heeft gemeld. 
 
Het College stelt vast dat appellant als de hinderverklaring in aanmerking wordt 
genomen wél aan de hierop aangepaste BSA-norm heeft voldaan. Derhalve dient 
het bestreden besluit te worden vernietigd. Dit betekent dat appellant de 
bacheloropleiding Natuurkunde aan de Universiteit Leiden kan voortzetten. 
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Beslissing: 

Het College verklaart het beroep van appellant gegrond en vernietigt het besluit 
van 10 augustus 2018. 
 
 
 
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: 


