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PROCES-VERBAAL 19-199 
 
 
 
Mondelinge uitspraak van 21 augustus 2019 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 Wiskunde en Natuurwetenschappen, verweerder. 
 
 
Aanwezig: 
mr. O. van Loon (voorzitter) 
dr. A.M. Rademaker 
mr. J. Nijland 
M. Heezen LLB    
M.C. Klink BA LLB (leden) 
mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo (secretaris) 
 
Appellante is verschenen, vergezeld van [naam]. 
 
Namens verweerder was ter zitting aanwezig [naam], lid van de 
examencommissie. 
 
 
Procesverloop 
 
Bij besluit van 6 augustus 2019 heeft verweerder appellante een uitgesteld 
studieadvies over de voortzetting van de bacheloropleiding Wiskunde verstrekt 
en medegedeeld dat gewacht wordt met het uitbrengen van een (negatief) 
bindend studieadvies tot uiterlijk 15 augustus 2020.  
 
Bij brief van 8 augustus 2019, ontvangen op 12 augustus 2019, heeft appellante 
hiertegen administratief beroep aangetekend. 
 
Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 
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Overwegingen 
 
Vast staat dat appellante in het afgelopen studiejaar 36 ECTS heeft behaald voor 
de bacheloropleiding. Zij heeft een hinderverklaring overgelegd van 26 juni 2019, 
waarin is verklaard dat zij door familieomstandigheden van 1 september 2018 tot 
1 februari 2019 ernstig was gehinderd in haar studievoortgang. Ook heeft zij 
emailwisselingen met de studieadviseur overgelegd waarin hij verklaart dat voor 
appellante, gelet op haar persoonlijke omstandigheden, een aangepaste BSA-
norm van 33,75 ECTS geldt.  
 
Het College stelt voorop dat appellante geen rechten kan ontlenen aan de 
verklaring van de studieadviseur over de voor haar geldende BSA-norm, omdat 
alleen de examencommissie namens verweerder bevoegd is zich uit te laten over 
de studievoortgang en een (aangepaste) BSA-norm kan stellen.  
 
Het College stelt vast dat appellante als de hinderverklaring in aanmerking wordt 
genomen wél aan de hierop aangepaste BSA-norm heeft voldaan. De 
omstandigheid dat verweerder meent over onvoldoende informatie te beschikken 
om te oordelen over haar (on)geschiktheid voor de opleiding doet hier niet aan af. 
Het beroep is daarom gegrond en het bestreden besluit moet worden vernietigd. 
Dit betekent dat appellante de bacheloropleiding Wiskunde aan de Universiteit 
Leiden kan voortzetten. 
 

Beslissing 

  
Het College verklaart het beroep van appellante gegrond en vernietigt het besluit 
van 6 augustus 2019. 
 
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: 


