College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 1 9 – 1 9 1

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

van de mondelinge uitspraak van het College van beroep voor de examens van de
Universiteit Leiden gedaan op 14 augustus 2019 inzake het beroep van
[naam], appellante,
tegen
het bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder.
Aanwezig:
mr. O. van Loon (voorzitter),
dr. J.B.B.G. de Frankrijker,
dr. A.M. Rademaker,
M. Heezen LLB,
M.C. Klink LLB (leden),
mr. I.L. Schretlen (secretaris),
[naam], voorzitter Examencommissie International Studies,
[naam], ambtelijk secretaris Examencommissie International Studies.
Appellante is niet ter zitting verschenen.
Overwegingen
Appellante heeft in het studiejaar 2018-2019 in totaal 35 ECTS behaald en
daarmee niet voldaan aan de binnen de Universiteit Leiden geldende BSA-norm
van 45 ECTS.
Appellante beschikt niet over een hinderverklaring. Op 1 augustus 2019 heeft
Student Support Services aangegeven dat de documenten die appellante in het
kader van een aanvraag voor een hinderverklaring heeft overgelegd, niet voldoen
aan de vereisten gesteld aan de persoonlijke omstandighedenprocedure.
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Uitgangspunt is dan ook dat appellant in het studiejaar 2018-2019 in elk geval
45 ECTS heeft moeten kunnen behalen.
Artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit WHW bevat een limitatieve opsomming
van omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de
beoordeling of een student al dan niet een negatief bindend studieadvies kan
worden gegeven. De door appellante naar voren gebrachte omstandigheden
vallen daar – mede omdat zij niet zijn onderbouwd – niet onder.
De Examencommissie heeft zich terecht en op goede gronden op het standpunt
gesteld dat zij op basis van de door appellante wél behaalde studieresultaten, de
gebleken studiehouding en -motivatie er niet van overtuigd is dat zij de opleiding
binnen een redelijke termijn met succes kan afronden.
Nu het College niet is gebleken van feiten of omstandigheden die er toe leiden dat
het geven van een negatief bindend studieadvies zou leiden tot een onbillijkheid
van overwegende aard, dient het beroep ongegrond te worden verklaard. Dit
betekent dat het bestreden besluit in stand blijft en appellante de
bacheloropleiding International Studies aan de Universiteit Leiden niet kan
voortzetten.

Beslissing
Het College verklaart het beroep van appellant ongegrond.
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is
ondertekend.
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