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U I T S P R A A K    1 8 - 0 9 0 
  

 

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

inzake 

het beroep van [naam] te Zwijndrecht, appellante 

tegen 

het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder 
 
 
1. Ontstaan en loop van het geding 
 
Met de op 8 juni 2018 ingekomen brief van 31 mei 2018 tekent appellante beroep 
aan tegen het besluit van verweerder van 30 mei 2018, waarbij bekend is gemaakt 
dat het toelatingsverzoek van appellante voor de premaster Psychologie niet in 
behandeling wordt genomen omdat appellante het te laat heeft ingediend. 
 
Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 
 
Het beroep is behandeld op 8 augustus 2018 tijdens een openbare zitting van een 
kamer uit het College. Appellante is zonder bericht van verhindering niet ter 
zitting verschenen. Namens verweerder is [naam], instituutsmanager van het 
Instituut Psychologie, verschenen. 
 
 
2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
Met de op 8 juni 2018 door het College ontvangen brief heeft appellante tijdig 
beroep ingesteld tegen het besluit van 30 mei 2018. Het beroepschrift voldoet ook 
overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek gestelde eisen, zodat het 
administratief beroep ontvankelijk is. 
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3.  Relevante informatie  
Op de internetpagina1 van de Universiteit Leiden is, voor zover hier relevant, het 
volgende vermeld: 
 
Aanmelding 
Studenten kunnen zich tussen 1 februari en 1 mei aanmelden in Studielink. 
 
Om je te kunnen aanmelden moet je aan de ingangseisen hebben voldaan, of het 
moet aannemelijk zijn dat je hieraan binnen afzienbare tijd gaat voldoen.  
 
Meld je ruim vóór 1 mei aan in Studielink  
 
1 mei moet je toelatingsverzoek in uSis ingediend zijn. Het kan een paar dagen 
kan duren voordat je na je aanmelding in Studielink alles in uSis kunt doen. Doe 
daarom je Studielinkverzoek een paar dagen eerder, zodat je ruim op tijd bent. 
 
Maak in Studielink een keuze voor de bachelor Psychologie en kies bij start in 
eerste jaar voor ‘nee (toestemming noodzakelijk)’, start september. De startmaand 
van premasters is altijd september. Je kunt slechts één aanmeldverzoek voor één 
premasterspecialisatie indienen.  
 
Je gegevens worden vervolgens doorgestuurd naar het online toelatingsportaal 
van Universiteit Leiden. Je ontvangt hiervoor binnen 1 á 2 dagen inloggegevens 
via de email. In dit portaal kun je alle benodigde documenten uploaden. Volg de 
aanwijzingen hierbij zorgvuldig op. 
Je aanmelding zal gecontroleerd worden en je ontvangt binnen 4 tot 6 weken 
bericht over je toelaatbaarheid. 
 
 
4.  De overwegingen ten aanzien van het geschil 
 
Het beroep richt zich tegen het besluit van 30 mei 2018, waarbij bekend is 
gemaakt dat het toelatingsverzoek van appellante voor de premaster Psychologie 
niet in behandeling wordt genomen omdat appellante het te laat heeft ingediend. 
 
Door appellante wordt – kort weergegeven – aangevoerd dat zij zich voor de 
gestelde deadline van 1 mei, te weten op 30 april 2018 om 17:31 uur, heeft 
aangemeld in Studielink. 
 

                                                           
1https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/opleidingen/master/psychology/premasterpr
ogramma/aanmelding 
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Het standpunt van verweerder is -zakelijk weergegeven- dat appellante haar 
toelatingsverzoek te laat heeft ingediend. 
 
Overeenkomstig artikel 7.61, derde lid, van de WHW heeft het College 
verweerder verzocht met appellante in overleg te gaan om na te gaan of een 
minnelijke schikking van het geschil mogelijk is. Uit de toelichting van 
verweerder ter zitting concludeert het College dat verweerder aan dit verzoek 
geen gevolg heeft gegeven, dan wel niet kon bevestigen dat een minnelijke 
schikkingspoging heeft plaatsgevonden. 
 
Ingevolge artikel 7.61, derde lid, van de WHW is het overleg om na te gaan of een 
minnelijke schikking mogelijk is een voorwaarde voor het in behandeling nemen 
van het administratief beroep door het College. Het is derhalve niet aan 
verweerder een keuze te maken of hij het voeren van het overleg al dan niet 
opportuun acht. Het had derhalve op de weg van verweerder gelegen om contact 
op te nemen met appellante, al was het maar om de beweegredenen voor het 
bestreden besluit aan haar uit te leggen en eventueel bij haar levende vragen te 
beantwoorden. 
 
Dit gezegd hebbende, heeft appellante door niet ter zitting te verschijnen zichzelf 
de mogelijkheid ontnomen om met verweerder van gedachten te wisselen. Het 
terugsturen van het administratief beroep naar verweerder louter om alsnog te 
beproeven of een minnelijke schikking mogelijk is, acht het College onder deze 
omstandigheden niet opportuun. Daarbij neemt het College mede in aanmerking 
dat dit vertraging van de procedure zal opleveren, die niet in het belang van 
appellante is. Derhalve gaat het College over tot een inhoudelijke beoordeling. 
 
Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat appellante haar toelatingsverzoek in 
uSis op 15 mei 2018 heeft ingediend. Daartoe heeft verweerder ter staving een 
overzicht van het toelatingssysteem van uSis, ATI, overgelegd. Hieruit blijkt dat 
appellante op 15 mei 2018 haar CV, cijferlijst en diploma in uSis heeft geüpload. 
 
Nu op de internetpagina is vermeld dat een toelatingsverzoek voor 1 mei in uSis 
moet zijn ingediend en appellante dit pas op 15 mei 2018 heeft gedaan, volgt het 
College het standpunt van verweerder dat appellante te laat haar 
toelatingsverzoek heeft ingediend. Verweerder heeft derhalve niet in strijd met 
het recht gehandeld. 
 
Overigens deelt het College het ter zitting toegelichte standpunt van verweerder 
dat het voor de kandidaat die zich wil aanmelden voor de premaster duidelijker is 
dat aanmelden niet meer mogelijk is na 1 mei als de toegang tot het indienen van 
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een toelatingsverzoek in uSis na die datum geblokkeerd wordt. Ook de 
betreffende internetpagina zou naar het oordeel van het College op 
communicatief vlak voor verbetering in aanmerking komen. Die is echter niet 
dermate gebrekkig dat het door appellante te laat indienen van het 
toelatingsverzoek in uSis verschoonbaar is. 
 
Nu het College ook overigens niet is gebleken van andere feiten of 
omstandigheden die tot een andersluidend oordeel zouden moeten leiden, dient 
het beroep ongegrond te worden verklaard. 
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5. 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. O. van Loon (voorzitter), dr. J.J.G.B. de Frankrijker, 
mr. G. Boogaard, L.N. Kluinhaar LLB en dr. W.M. Lijfering (leden), in 
tegenwoordigheid van de secretaris van het College, 
mr. M.S.C.M. Stoop − van de Loo. 
 
 
 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                         mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo, 
voorzitter                                          secretaris 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
 
 
Verzonden op: 
 
 
 


