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U I T S P R A A K    1 4 – 0 5 0 

  

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

inzake 

het beroep van [naam], appellant  

tegen 

het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, verweerder 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 14 maart 2014 ingekomen brief van 7 maart 2014 tekent appellant 

beroep aan tegen het besluit van het Bestuur van de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen van 20 februari 2014, waarin het verzoek te worden 

toegelaten tot de Masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences is afgewezen.  

 

Door appellant wordt - kort weergegeven - aangegeven dat hij zich realiseert dat 

zijn ‘Grade Point Average’ (hierna: GPA) te laag is voor onvoorwaardelijke 

toelating. Er zijn echter verschillende redenen waarom zijn GPA relatief laag is, en 

hij meent dat hij niettemin toegelaten zou moeten worden. 

Op de ‘Guangzhou Jinan University’ zitten Chinese en buitenlandse studenten. 

De Chinese studenten, zoals appellant, worden strenger beoordeeld dan de 

buitenlandse studenten. Ook wijst appellant erop dat zijn scores in de loop van de 

vier jaar van zijn studie hoger zijn geworden. Door het gemiddelde van de gehele 

periode van vier jaar te nemen wordt dit onvoldoende zichtbaar. In de loop van 

zijn studie groeide zijn kennis en interesse van geneeskunde en biofarmacie. 

Appellant heeft stage gelopen bij een biofarmaceutisch bedrijf en zijn paper is 

gepubliceerd. Appellant is geduldig en evenwichtig en derhalve naar zijn mening 

geschikt voor laboratoriumwerk. Hij vraagt daarom om heroverweging van het 

besluit.  

 

Bij brief van 7 april 2014 is een verweerschrift ingediend. Verweerder heeft naar 

aanleiding van het beroepsschrift besloten om appellant de mogelijkheid te bieden 

deel te nemen aan de ‘Summer School 2014’. Dit zou appellant de gelegenheid 

geven aan docenten te laten zien wat zijn niveau is. Hetgeen door appellant wordt 

gesteld omtrent zijn GPA is zonder onderbouwing vanuit de Jinan University niet 

te verifiëren. Beleid van verweerder is om voor buitenlandse studenten een vereist 

gemiddeld cijfer ‘7,5’ aan te houden. In de praktijk blijkt dit een goede regel om 
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matige studenten te beschermen tegen aanpassingsproblemen. Verweerder blijft 

bij zijn besluit appellant niet toe te laten. Nieuwe informatie, of een naar 

tevredenheid verlopen deelname aan de ‘Summer School’ zou reden voor 

herziening kunnen zijn. 

 

Het beroep is behandeld op 21 mei 2014 tijdens een openbare zitting van een 

kamer uit het College. Appellant is niet verschenen. Namens verweerder zijn 

[namen], gehoord. 

 

 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 14 maart 2014 door het College ontvangen brief heeft appellant tijdig 

beroep ingesteld tegen het besluit van 20 februari 2014. 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 (hierna: 

WHW) gestelde eisen, zodat het administratief beroep ontvankelijk is. 

 

 

3. De overwegingen ten aanzien van het geschil 

 

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.  

 

Ingevolge artikel 7.30a, derde lid, van de WHW geldt voor de inschrijving voor 

een opleiding als bedoeld in het eerste en tweede lid van personen aan wie geen 

graad als bedoeld in het eerste lid is verleend, als toelatingseis het bezit van een 

bewijs van toelating voor die opleiding. Het instellingsbestuur verstrekt 

desgevraagd een bewijs van toelating, indien: a) de betrokkene voldoet aan de 

door het instellingsbestuur voor de opleiding vast te stellen eisen, indien: b) voor 

zover het instellingsbestuur het aantal ten hoogste voor de opleiding in te 

schrijven personen heeft vastgesteld, dat aantal niet wordt overschreden. De 

onder a bedoelde eisen worden opgenomen in de onderwijs- en examenregeling. 

Deze komen overeen met de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en 

vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de 

bacheloropleiding, bedoeld in het eerste en tweede lid.  

 

Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, van de WHW geldt voor de inschrijving voor 

een andere masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan die, bedoeld in 

artikel 7.30a, eerste en tweede lid, of voor een masteropleiding in het hoger 

beroepsonderwijs als toelatingseis het bezit van een bewijs van toelating voor die 

opleiding. Artikel 7.30a, derde lid, tweede volzin, is van toepassing. De door het 

instellingsbestuur vast te stellen eisen worden opgenomen in de onderwijs- en 

examenregeling. Deze eisen hebben uitsluitend betrekking op kennis, inzicht en 
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vaardigheden die kunnen zijn verworven bij beëindiging van een 

bacheloropleiding. 

 

Appellant wil op grond van de door hem behaalde BSc in Pharmacy van de Jinan 

University te Guangzhou, China, worden toegelaten tot de masteropleiding Bio-

Pharmaceutical Sciences, aan de Faculteit der Wiskunde en 

Natuurwetenschappen. Vast staat dat appellant niet (ook) beschikt over een met 

goed gevolg aan een universiteit afgeronde bacheloropleiding, als bedoeld in 

artikel 7.30a, eerste lid, van de WHW. Zijn verzoek om toelating dient derhalve te 

worden beoordeeld aan de hand van de bij of krachtens de artikelen 7.30b van die 

wet gestelde vereisten.  

 

Ten aanzien van de voor toelating tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical 

Sciences geldende vereisten is in de Onderwijs- en examenregeling (hierna: OER) 

het volgende vermeld: 

 
Section 5.1 Direct Admission 
Article 5.1 Direct Admission 
Requirements for direct admission to the master’s programme are stipulated in 
the Appendix to these regulations. 
 
Section 5.2 Admission (by or on behalf of the Faculty Board) 
Article 5.2 Confirmation of Admission 
5.2.1 A confirmation of admission can be issued by the Faculty Board if the 
student fulfils the entry requirements specified in Article 5.3in so far as the 
maximum number of enrolled students as determined by the Executive Board for 
the programme is not exceeded. 
5.2.2 The confirmation of admission must be applied for according to the rules 
set out in the Regulations for Admission to the Master’s programmes.9 
 
Article 5.3 Entry Requirements 
Without prejudice to the stipulations of Article 5.2.1 regarding maximum 
capacity, admission will be granted to persons  
▪ Who are in possession of qualities in the areas of knowledge, understanding 
and skills which should have been acquired by the end of (one of) the bachelor’s 
programmes referred to in Article 5.1; and 
▪ Who have obtained a bachelor’s degree from a university, or who can prove 
that they fulfil the requirements for such a degree; and 
▪ Who in the opinion of the Faculty Board have sufficient command of the 
language(s) of instruction of the programme. 

 

De toelatingseisen, als bedoeld in artikel 5.1 van de OER, zijn vastgelegd in de 

appendix bij de OER: 

 
“Qualifications for admission 
Students from any university in the Netherlands with a BSc degree in Bio-
Pharmaceutical Sciences or Pharmaceutical Sciences will be admitted to the 
programme. For all other (international) candidates, the Board of Admissions 
will judge the equivalence to this BSc degree of their previous training. Notably, 
applicants with a BSc (or equivalent) in Biology, Biomedical Sciences, Chemistry, 
Life Science and Technology, as well as HBO Bachelors (BSc in Applied Sciences) 
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in Chemistry or Biomedical Sciences or with an equivalent BSc will be 
considered. 
As a guideline, the HBO Bachelor has to be obtained within four years with an 
average final mark above 7.5. In addition, the research project that was included 
in the HBO programme should have been conducted at a university or a 
university medical centre and should have been assessed with a mark above 8.0 
(marks according to the Dutch grading scale). 
The choice in optional courses in the MSc programme may be limited by the 
need to adapt the programme to the present knowledge of the candidate.” 

 

Gebleken is dat verweerder aan de hand van de door appellant verstrekte 

informatie tot het oordeel is gekomen dat het gemiddelde eindcijfer van appellant 

onder het vereiste van 7,5 ligt.  

Men heeft daarom besloten appellant niet toe te laten. De door appellant in zijn 

beroepschrift verstrekte nadere informatie heeft ertoe geleid dat verweerder 

appellant de mogelijkheid biedt om door deelname aan de ‘Summer School’ de 

docenten inzicht te geven in zijn niveau en kwaliteiten. Desgevraagd heeft 

verweerder bevestigd dat, nu (nog) geen reactie is gekomen op dit aanbod, 

appellant ook volgend jaar aan de ‘Summer School’ deel mag nemen teneinde zich 

te bewijzen. De toelatingscommissie verstaat zich alsdan na afloop met de 

docenten van de ‘Summer School’ of er aanleiding is de afwijzing te herzien. In 

dat geval is toelating mogelijk met ingang van 1 september 2015 of 

1 februari 2016, afhankelijk van de tijd die nodig is om praktische zaken, 

waaronder ook visa en dergelijke, te regelen. 

 

Het College is van mening dat verweerder voldoende onderbouwd heeft dat 

appellant derhalve niet beschikt over vergelijkbare kwaliteiten op het gebied van 

kennis, inzicht en vaardigheden als die, welke moeten zijn verworven bij 

beëindiging van de bacheloropleiding, zoals bedoeld in de Appendix bij de OER.  

 

Het College ziet derhalve geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder 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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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. H.J.G. Bruens, (voorzitter), B.W. Florijn BSc; mr. C. de Groot; 

dr. A.M. Rademaker; dr. H.W. Sneller (leden), in tegenwoordigheid van de 

secretaris van het College, mr. A. van Ingen Scholten. 

 

 

 

 

 

 

 

mr. H.J.G. Bruens      mr. A. van Ingen Scholten 

voorzitter    secretaris 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

 

 

Verzonden op: 


