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1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het Adjunct-Hoofd van de Dienst Onderwijs- en 

Studentzaken namens verweerder besloten dat appellante voor het academisch 

jaar 2013/2014 is toegelaten tot de Masteropleiding Arts and Culture, 

specialisation(s) in Museums and Collections and Early Modern and Medieval 

Art, indien en voor zover  appellante vóór 1 september 2013 heeft voldaan aan de 

in het besluit omschreven voorwaarden. Een van deze voorwaarden betreft een 

taaltoets. Appellante dient voor genoemde datum aan te tonen dat zij de Engelse 

taaltoets IELTS 6.5/TOEFL IBT 90 / Cambridge CPE/CAE-C met goed gevolg 

heeft afgelegd.  

 

Toen verweerder vernam dat appellante reeds een Engelstalige masteropleiding 

Archeologie aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden volgt en 

deze bijna heeft afgerond, heeft verweerder aan appellante te kennen gegeven dat 

appellante deze taaltoets niet hoeft af te leggen indien verweerder vóór 1 

september 2013 in het bezit is van een kopie van haar masterdiploma 

Archeologie. 

 

Appellante heeft vóór 1 september 2013 geen document ingeleverd waaruit blijkt 

dat zij de taaltoets met goed gevolg heeft afgelegd. Ook heeft zij voor deze datum 

geen kopie van haar masteropleiding Archeologie aangereikt.  

 

Appellante was pas op 5 september 2013 in het bezit van een diplomasupplement. 

Appellante kon (ruim) voor 1 september 2013 afstuderen, maar heeft om haar 

moverende redenen hier al die tijd mee gewacht. Gezien het feit dat de 

buluitreiking nog moet plaatsvinden heeft zij nog geen masterdiploma.  

 

Verweerder heeft vastgesteld dat appellante niet vóór 1 september 2013 heeft 

voldaan aan de gestelde voorwaarden omtrent toelating tot de masteropleiding 
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van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden 

inzake 

het beroep van XXX, appellante 

tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder 
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Arts and Culture , specialisation(s) in Museums and Collections and Early 

Modern and Medieval Art. 

 

Bij brief van 26 september 2013, ingekomen op 2 oktober 2013, heeft appellante 

hiertegen beroep ingesteld en verzoekt zij tevens om een voorlopige voorziening.  

 

Het beroep is behandeld op 16 oktober 2013 tijdens een openbare zitting van een 

kamer uit het College. Appellante is in persoon ter zitting verschenen. Namens 

verweerder is verschenen XXX. 

 

2. Overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

In de onderhavige kwestie kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan 

de beoordeling van het beroep en bestaat ook overigens geen beletsel om met 

toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak. 

 

In artikel 6:7 van de Awb is bepaald dat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift zes weken bedraagt. 

 

In haar beroepschrift geeft appellante aan dat zij, ondanks dat zij niet aan de in 

het besluit van 9 juli 2013 gestelde voorwaarden heeft voldaan, van mening is dat 

zij toch op 1 september 2013 toegelaten had moeten worden tot deze 

masteropleiding.  Het beroep van appellante richt zich daarmee tegen het besluit 

van 9 juli 2013.  

 

Het beroep van appellante is door het College ontvangen op 2 oktober 2013. Deze 

datum ligt buiten de termijn waarbinnen beroep kon worden aangetekend. 

Appellante heeft geen bijzondere redenen aangevoerd die de 

termijnoverschrijding rechtvaardigen. 

 

Nu het College verder niet is gebleken van andere feiten of omstandigheden die 

tot een andersluidend oordeel zouden moeten leiden, dient het beroep niet-

ontvankelijk te worden verklaard. 

 

Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige 

voorziening af te wijzen. 

 

 



 College van beroep voor de examens 

  

Uitspraak 

13-200 
Blad 3/3 

3. De beslissing 

 

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

gezien artikel 7.61 van de WHW en artikel 6:7 van de Awb, 

 

 

I. verklaart het beroep niet-ontvankelijk; 

 

II. wijst het verzoek om een voorlopige voorziening af. 

 

 

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

bestaande uit mr. A.L.P. van Os - Ravesloot (voorzitter), Prof.dr. E.M. Noordijk, 

mr. M.B. de Boer, dr. mr. A.C.G. Wenink en W. Labots LLB, in tegenwoordigheid 

van de secretaris van het College,  mr. D.H. Mandel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. A.L.P. van Os-Ravesloot, mr. D.H. Mandel, 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift: 

 

 

 

Verzonden op: 

 

 

 


