
College van Beroep 

voor de examens 

Rapenburg 70 

Postbus 9500 

2300 RA  Leiden 

T 071 527 81 18 

 

U I T S P R A A K    1 5 - 1 3 0 

  

 

van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden  

inzake 

het beroep van [naam], appellante  

tegen 

de Examencommissie Geneeskunde, verweerder 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 20 juli 2015 ingekomen brief van 17 juli 2015 tekent appellante beroep aan tegen 

het besluit van verweerder van 9 juli 2015, betreffende de overstap naar het 

Bachelorprogramma geneeskunde met curriculum 2012. 

 

Door appellante wordt - kort weergegeven - aangevoerd dat zij haar opleiding binnen het 

curriculum2007+ wil afronden. Zij moet nog drie tentamens in dat curriculum met goed 

gevolg afleggen. Vanwege persoonlijke omstandigheden (burn-out, depressie en het 

syndroom van Asperger), waarvoor zij sinds januari 2014 deskundige begeleiding krijgt, 

heeft zij twee studiejaren nauwelijks prestaties kunnen leveren. Zij heeft daardoor een 

achterstand in haar studie opgelopen en probeert deze in te halen maar haar 

omstandigheden geven haar ook belemmeringen. Zij heeft veel moeite met plannen en 

organiseren, concentratieproblemen en raakt sneller overprikkeld. Zij heeft moeite met het 

overzicht over haar studie. Ze verzoekt de tentamens binnen het oude curriculum te mogen 

afleggen zodat zij niet nog meer studieachterstand hoeft op te lopen. 

 

Op 29 juli 2015 is een gesprek met appellante gevoerd om na te gaan of een minnelijke 

schikking mogelijk is. Hierin zijn geen nieuwe gezichtspunten naar voren gekomen. 

 

Op 4 augustus 2015 is een verweerschrift ontvangen. Hierbij licht verweerder toe dat de 

tentamenmogelijkheden in het oude curriculum 2007+ zijn beëindigd. Haar 

studieachterstand is inmiddels te groot - 20 ECTS - om met individuele herkansingen te 

kunnen inhalen. Verweerder is van oordeel dat een overstap naar het curriculum 2012 de 

meest geëigende weg is gezien haar achterstand. 

 

Het beroep is behandeld op 9 september 2015 tijdens een openbare zitting van een kamer uit 

het College. Appellante is verschenen in aanwezigheid van haar gemachtigden, [namen]. 

Namens verweerder is [naam], verschenen. 



College van Beroep 

voor de examens 

Uitspraak 

15-130 
Blad 2/5 

 

 

 

 

 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 20 juli 2015 door het College ontvangen brief van 17 juli 2015 heeft appellante 

tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 9 juli 2015. Het beroepschrift voldoet ook 

overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Wet 

op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (“WHW”) gestelde eisen, zodat het 

administratief beroep ontvankelijk is. 

 

 

3. Relevante regelgeving 

 

In de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Geneeskunde (hierna: de 

OER) is, voor zover relevant, het volgende vermeld: 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.3 Studenten die vóór 1 september 2012 met de opleiding Geneeskunde zijn gestart 

volgen het onderwijsprogramma curriculum 2007+.  

3.1.5 Studenten kunnen vanuit curriculum 2007+ overstappen naar curriculum 2012. De 

regelingen met betrekking tot deze overstap staan vermeld in bijlage 4.  

 

Artikel 7.4 Overstap van Bachelorprogramma curriculum 2007+ naar Bachelorprogramma 

curriculum 2012  

7.4.1 Studenten die vóór 1 september 2012 met hun bacheloropleiding Geneeskunde zijn 

gestart en het curriculum 2007+ volgen, kunnen in door de examencommissie te bepalen 

gevallen en onder door de examencommissie vast te stellen voorwaarden overstappen naar 

het bachelorprogramma curriculum 2012. In bijlage 3 zijn de richtlijnen voor overstap van 

curriculum 2007+ naar curriculum 2012 beschreven.  

7.4.2 Op grond van behaalde studieresultaten in curriculum 2007+ kan de student 

vrijstellingen verkrijgen voor vakken van curriculum 2012. Door de examencommissie is 

een vrijstellingsregeling opgesteld voor overstap van curriculum 2007+ naar curriculum 

2012; deze is opgenomen in de regels en richtlijnen van de examencommissie.  

 

In de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie van de Bachelor- en Masteropleiding 

Geneeskunde (hierna: de R&R) is hierover het volgende opgenomen. 

Artikel 4.3 Regelingen met betrekking tot de overgang van curriculum 2007 naar curriculum 

2012  

4.3.1 Als gevolg van het uitfaseren van curriculum 2007+ worden onderwijsheden van het 

1ste, 2de en 3e studiejaar van curriculum 2007+ in het studiejaar 2014-2015 niet meer 

aangeboden. 

4.3.2 In het studiejaar 2014-2015 zijn er geen tentamengelegenheden meer voor 

onderwijseenheden van het eerste en tweede studiejaar van curriculum 2007+. Studenten die 
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een onderwijseenheid van het eerste en tweede studiejaar van curriculum 2007+ bij aanvang 

van het studiejaar 2014-2015 niet hebben behaald, dienen een qua examenstof 

overeenkomend tentamen van curriculum 2012 te behalen. De Examencommissie bepaalt 

welk(e) tentamen(s) dat is (zijn).  

4.3.3 Voor de onderwijseenheden van het derde studiejaar van curriculum 2007+ zijn er in 

het studiejaar 2014-2015 nog twee tentamengelegenheden. De data van deze tentamens 

worden voor aanvang van het studiejaar 2014-2015 door de Examencommissie vastgesteld. 

 

 

4. De overwegingen ten aanzien van het geschil 

 

Het beroep richt zich tegen het besluit van 9 juli 2015, waarbij appellante is opgelegd over te 

stappen naar het Bachelorprogramma geneeskunde met curriculum 2012. 

 

Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de WHW te beoordelen of de 

bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht.  

 

Vast staat dat appellante haar bacheloropleiding geneeskunde per september 2010 is gestart, 

met het curriculum 2007+. Zij persisteert in haar wens tot het afleggen van al haar vakken 

binnen dit curriculum. 

 

Verweerder heeft ter zitting aangegeven dat het curriculum 2007+ is uitgefaseerd. Dit 

betekent dat de vakken niet meer worden gedoceerd per 1 september 2014 en de aflopende 

regeling voor de tentamengelegenheden per 1 september 2015 is geëindigd. Verweerder 

heeft alle studenten die mogelijk getroffen zouden worden in 2014 aangeschreven om hen 

hiervoor te waarschuwen. Vervolgens zijn deze studenten, waaronder appellante, 

uitgenodigd voor een gesprek en is voor hen een studieplan gemaakt, waarmee een overstap 

naar het nieuwe curriculum zou kunnen worden voorkomen. Ook aan appellante is eind 

2014 een studieplan verstuurd. 

Wanneer appellante haar openstaande vakken in het lopende studiejaar (2015-2016) zou 

mogen herkansen dan zouden de betreffende tentamens speciaal voor haar gemaakt moeten 

worden. Hieraan kleeft het risico dat zij ook bij deze tentamens kan falen in een succesvolle 

afronding. 

Verweerder licht toe dat appellante wanneer zij in dit studiejaar overstapt naar het 

curriculum 2012, terechtkomt in een vaststaand programma. Bij de overstap zullen er geen 

tentamens vervallen omdat haar laatst afgelegde tentamen, in 2013, bepalend is voor de 

geldigheidsduur. Zij kan in dit studiejaar het laatste deel van haar bacheloropleiding in het 

nieuwe programma - in totaal 42 ECTS - afronden. Zij zal dan een aantal vakken moeten 

volgen die niet in het oude curriculum waren opgenomen. Bij afronding van haar 

openstaande vakken in het oude curriculum zou zij minstens nog een half jaar nodig 

hebben. Daarna zal zij direct met haar coschappen moeten starten waarbij een groot beroep 

op haar inzet zal worden gedaan en veel flexibiliteit van haar zal worden verwacht.  
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Appellante geeft in reactie aan dat de oude planning, gericht op het behalen van de 

openstaande vakken in het curriculum 2007+, duidelijk is. Haar focus ligt op het behalen 

van de resterende 20-30 ECTS. Zij geeft aan dat zij niet kan overzien wat er allemaal op haar 

pad komt als zij de overstap maakt. Het programma van 42 ECTS verwacht zij niet binnen 

een studiejaar te gaan behalen omdat dit is gecompromitteerd in een kortere periode. Zij 

benadrukt veel behoefte te hebben aan structuur. 

 

Verweerder merkt op dat het curriculum 2012 een gestroomlijnd programma biedt met een 

blokstructuur, zodat appellante precies weet waar zij aan toe is. Zij zal een studieplan krijgen 

waarin de noodzakelijke onderdelen voor de opleiding zijn opgenomen. Dit programma 

start in november 2015. Voor de tussenliggende tijd kan, in overleg met de studieadviseur, 

een invulling worden gevonden in het kader van voorbereidingen op het nieuwe 

programma. 

 

Het College overweegt dat per 1 september 2012 is gestart met een nieuw curriculum binnen 

het bachelorprogramma geneeskunde. Gelet op artikel 4.3 R&R, worden vanaf 

1 september 2014 geen onderwijseenheden meer aangeboden uit het curriculum 2007+. Met 

ingang van 1 september 2015 zijn ook de tentamengelegenheden voor dit curriculum gestopt 

en is daarmee het curriculum 2007+ beëindigd. Naast het bepaalde in de OER en in de R&R 

zijn de studenten die de opleiding willen afronden in curriculum 2007+, persoonlijk per 

brief geïnformeerd, uitgenodigd voor een gesprek en is voor hen een studieplan opgesteld. 

De wijziging van het curriculum is hiermee voldoende kenbaar dan wel had dit kunnen zijn. 

Appellante is gestart met de bacheloropleiding geneeskunde in het curriculum 2007+. 

Tijdens de zitting is gebleken dat appellante voor de laatste openstaande vakken uit dit 

curriculum meerdere herkansingen heeft aangeboden gekregen, waardoor sommige vakken 

meer dan drie keer zijn herkanst. 

 

Het College is van oordeel dat de overstap naar het nieuwe programma voor appellante, 

gegeven haar omstandigheden en gegeven het feit dat het oude programma definitief is 

beëindigd, een aanvaardbare oplossing is om de opleiding met succes te kunnen afronden. 

Hierbij weegt mee dat het voor haar van belang is te functioneren binnen een gestructureerd 

onderwijsprogramma teneinde goed te kunnen studeren en te kunnen presteren.  

 

Het College ziet geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder door de overstap naar het 

curriculum 2012 op te leggen, heeft gehandeld in strijd met het recht. Nu de beslissing van 

verweerder ook niet op andere gronden voor vernietiging in aanmerking komt, dient het 

beroep ongegrond te worden verklaard. 
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4. De beslissing 

 

Het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden, 

 

gezien artikel 7.61 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek,  

 

verklaart het beroep ONGEGROND. 

 

Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van beroep voor de examens, bestaande 

uit: mr. H.J.G. Bruens (voorzitter), prof.dr. E.P. Bos, prof.dr. E.M. Noordijk, dr. H.W. 

Sneller en S.A. van der Velde (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris van het College, 

mr. M.A.C. de Boer. 

 

 

 

 

 

mr. H.J.G. Bruens,     mr. M.A.C. de Boer, 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

 

 

Verzonden op: 
 

 


