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Mondelinge uitspraak van 27 augustus 2019 van het College van beroep voor de 
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
[naam], appellant, 
 
en 
 
het bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verweerder. 
 
 
Aanwezig: 
 
mr. O. van Loon (voorzitter), 
dr. J.J.G.B. de Frankrijker, 
dr. A.M. Rademaker, 
M.G.A. Berk MSc, 
R.A.W. van Pelt LLM(leden), 
mr. I.L. Schretlen (secretaris), 
 
appellant,  
 
[naam], voorzitter van de Examencommissie Molecular Science and Technology, 
[naam], studieadviseur bij de opleiding Molecular Science and Technology. 
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Procesverloop 
 
De Examencommissie Molecular Science & Technology heeft namens verweerder 
aan appellant een negatief advies gegeven over de voortzetting van de 
bacheloropleiding Molecular Science & Technology, waaraan krachtens 
artikel 7.8b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek een afwijzing is verbonden. 
 
Bij brief van 18 augustus 2019, ontvangen op 20 augustus 2019, heeft appellant 
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld. 
 
Verweerder heeft op 26 augustus 2019 een verweerschrift ingediend. 
 
Overwegingen 
 
Appellant heeft in het studiejaar 2018-2019 in totaal 39 ECTS behaald en daarmee 
niet voldaan aan de binnen de Universiteit Leiden geldende BSA-norm van 45 
ECTS.  
 
Appellant beschikt niet over een hinderverklaring. Hij heeft aangegeven dat hij 
een paar dagen ziek is geweest voorafgaand aan de tentamenperiode. Daardoor 
heeft hij de tentamens niet goed kunnen maken. Voor het tentamen IPT 
(Inleiding Procestechnologie) heeft hij 0,015 punt te weinig gehaald om het 
tentamen te behalen. Daardoor mist hij 6 ECTS. Omdat hij geen 
doktersverklaring had voor zijn ziekte, kon hij geen hinderverklaring krijgen.  
 
Appellant heeft aangegeven zeer gemotiveerd te zijn om de opleiding te vervolgen 
en dat hij daar hard voor heeft gewerkt. Daarbij ondervond hij wat tegenslagen, 
omdat de voorbereidingscursus Wiskunde B onvoldoende aansloot op de lesstof 
voor het vak “Calculus 1”, die hij in het eerste studiejaar kreeg. Daardoor heeft hij 
extra hard moeten studeren voor de tentamens, maar ondervond een tegenslag 
omdat hij net voor de tentamens ziek werd. Dat hij ziek was, kan worden 
bevestigd door de docente van het vak “Leren Onderzoeken 1” , die wist dat hij in 
die periode met hoge koorts een presentatie heeft moeten houden. De dagen 
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daarna was hij nog steeds ziek. Het volgend studiejaar wil appellant zich 
verdiepen in de chemierichting “Synthese”, waarin wiskunde minder een rol 
speelt. Hij denkt dat hij daarom het volgend studiejaar betere resultaten zal 
behalen en zou het heel erg vinden als hij nu net op 0,015 punt zou stranden.  
 
Verweerder heeft ter zitting erkend dat er wat opstartproblemen zijn bij deze 
opleiding, omdat dit over twee universiteiten (Leiden en Delft) loopt. Appellant 
had er volgens verweerder zelf voor moeten zorgen zijn kennis op het gebied van 
Wiskunde B bij te spijkeren, zodat hij voldoende in staat zou zijn om de vakken in 
het eerste studiejaar te volgen. Verweerder heeft de cijferlijst van appellant in de 
besluitvorming betrokken. Ook in de laatste periode heeft hij een paar vakken 
niet gehaald. Daarom heeft verweerder er onvoldoende vertrouwen in dat 
appellant in staat is de opleiding binnen een redelijke termijn af te ronden.  
 
Gelet op de stukken en het verhandelde ter zitting acht het College het 
aannemelijk dat appellant door ziekte in januari 2019 niet in staat was optimaal te 
studeren, wat gevolgen heeft gehad voor zijn studieprestaties, onder meer wat 
betreft het tentamen IPT. Ook heeft het College er rekening mee gehouden dat de 
voorbereidingscursus Wiskunde B kennelijk niet voldoende aansloot op de lesstof 
van het eerste studiejaar. Hoewel verweerder zich terecht op het standpunt stelt 
dat het in de eerste plaats aan appellant is om een eventuele achterstand in zijn 
voorkennis weg te werken, kan er niet aan worden voorbijgezien dat de opleiding 
deze specifieke voorbereidingscursus heeft aanbevolen.  
 
Onder deze omstandigheden heeft verweerder zich ten onrechte op het standpunt 
gesteld dat onvoldoende vertrouwen bestaat dat appellant de opleiding binnen 
redelijke termijn kan afronden en daarmee ongeschikt moet worden geacht voor 
deze opleiding. Het beroep van appellant is gegrond en het bestreden besluit 
wordt vernietigd. Dit betekent dat appellant de opleiding Molecular Science & 
Technology aan de Universiteit Leiden mag vervolgen. 
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Beslissing 

Het College verklaart het beroep van appellant gegrond en vernietigt het 
bestreden besluit.  
 
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is 
ondertekend. 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                               mr. I.L. Schretlen, 
voorzitter                                                        secretaris 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
Verzonden op: 


