College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 19-057

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

Mondelinge uitspraak van 8 mei 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 Sociale Wetenschappen, verweerder.

Aanwezig:
mr. O. van Loon (voorzitter)
dr. A.M. Rademaker
dr. J.J. Hylkema
R.A.W. van Pelt
M.G.A. Berk Msc (leden)
mr. I.L. Schretlen (secretaris)
Appellant is met bericht van verhindering niet verschenen, maar heeft zich laten
vertegenwoordigen door [naam].
Namens verweerder was ter zitting aanwezig [naam].
Procesverloop
Appellant heeft verweerder gevraagd om te worden toegelaten tot de
bacheloropleiding Politieke Wetenschap, specialisatie International Relations and
Organisations (hierna te noemen: “de bacheloropleiding”).
Bij besluit van 15 januari 2019 heeft verweerder het verzoek afgewezen, omdat
zijn vooropleiding niet op het niveau is van het Nederlandse VWO-diploma, of
een daaraan gelijkwaardig diploma.
Bij brief van 6 maart 2019 heeft appellant hiertegen administratief beroep
aangetekend.
Verweerder heeft onderzocht of een minnelijke schikking mogelijk was. Een
minnelijke schikking tussen partijen is niet bereikt.
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Op 9 april 2019 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
Overwegingen
De gemachtigde van appellant heeft ter zitting de redenen aangegeven waarom
appellant heel graag in Leiden wil studeren. Hij is de afgelopen jaren de wereld
rondgereisd in verband met het werk van zijn moeder, die liaison-officer is en
veel met vluchtelingen werkt. Hij wil politieke ervaring op doen bij zijn studie in
Leiden en hier ook veel talen leren. Bovendien kan hij de opleiding in Leiden in
drie jaar doen, terwijl een HBO-opleiding vier jaar duurt.
Namens verweerder is ter zitting toegelicht dat voor deze opleiding zich heel veel
studenten inschrijven, met name ook veel buitenlandse studenten. Er wordt
daarom voor de toelating uitgegaan van één standaard, namelijk het Nederlandse
VWO-diploma, of een diploma dat daarmee vergelijkbaar is. Appellant zou óf een
volledig International Baccalaureate-diploma moeten halen, óf eerst een HBOopleiding kunnen volgen en na het afronden van het eerste jaar opnieuw een
toelatingsverzoek doen. Op 8 januari 2019 is aan appellant gevraagd om een SEtoets te doen, maar daar heeft hij niet op gereageerd.
Naar aanleiding van het ingediende beroepschrift heeft het Admissions Office
nogmaals naar de opleidingsgegevens van appellant gekeken. Appellant heeft aan
de [naam school] in Servië de GPA HS (High School)-track gevolgd en niet de IBtrack. Het niveau van de HS-track is lager dan het Nederlands VWO-niveau, en is
vergelijkbaar met een HAVO-diploma.
Het College is van oordeel dat de Toelatingscommissie terecht en op juiste
gronden heeft overwogen dat en waarom de door appellant gevolge opleiding aan
de International School of Belgrade niet voldoet aan de toelatingseisen voor de
bacheloropleiding. Het middelbare schooldiploma dat appellant heeft behaald is
niet vergelijkbaar met een Nederlands VWO-diploma.
Verweerder heeft appellant daarom terecht niet heeft toegelaten tot de opleiding.
Het College merkt daarbij op dat, nu appellant volgens zijn gemachtigde zeer
gemotiveerd is om in Nederland te studeren, hij kan overwegen de deficiënties
weg te werken door het volgen van een HBO-opleiding, en op basis daarvan dan
volgend jaar kan proberen opnieuw tot de opleiding toegelaten te worden. Als hij
dat wenst, kan appellant zich tot de voorzitter van de Toelatingcommissie wenden
om met hem te bespreken welke HBO-opleiding het best zou aansluiten op
bacheloropleiding en op die manier zijn kans op toelating te vergroten.
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Beslissing
Het College verklaart het beroep van appellant ongegrond.
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is
ondertekend.

mr. O. van Loon,
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

Verzonden op:

mr. I.L. Schretlen,
secretaris

