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Secretariaat: Rapenburg 70 

Postbus 9500 

2300 RA  Leiden 

Telefoon 071 527 33 07 / 071 527 81 18 

Fax 071 527 45 67 

 

U I T S P R A A K    1 5 – 0 1 6 

  

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 10 februari 2015 ingekomen brief van 1 februari 2015 tekent appellant 

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

Natuurwetenschappen van 23 januari 2015, waarin het verzoek te worden 

toegelaten tot de Masteropleiding Chemistry, specialisaties ‘Research in Chemisty’ 

en ‘Chemistry and Science Based-Business’, is afgewezen. Appellant heeft in 2012 

een bachelordiploma (honours) behaald in ‘Physical Sciences: Chemistry’ aan de 

University of Cape Coast.  

 

Door appellant wordt - kort weergegeven - aangegeven dat hij om heroverweging 

van het besluit verzoekt. Hij begrijpt dat het moeilijk zal zijn om 

toelatingsbesluiten te nemen wanneer zoveel gekwalificeerde studenten zich 

aanmelden. Appellant heeft een hoge dunk van de Universiteit Leiden en zou daar 

graag een graad behalen. Ofschoon hij statistisch waarschijnlijk geen kans maakt 

wil hij toch een beroep indienen. Op het ogenblik is appellant onder meer 

betrokken bij het geven van cursussen voor leiderschap aan (laatstejaars) 

studenten. Over twintig jaar zal de wereld hoge eisen stellen aan mogelijkheden 

op gebied van voedsel en energie. Dit komt mede tot uiting in de Millenium 

Development Goals van Ghana. De masteropleidingen Chemistry zouden 

appellant in staat stellen aan deze doelen een bijdrage te leveren. 

 

Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. Wel is op 13 mei 2015 een nader 

stuk ontvangen met een zgn. transcript van de door appellant aan de University of 

Cape Coast behaalde resultaten. 

 

Het beroep is behandeld op 27 mei 2015 tijdens een openbare zitting van een 

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

[naam], gehoord. 
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2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 10 februari 2015 door het College ontvangen brief van 1 februari 2015 

heeft appellant tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 23 januari 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 (hierna: WHW) gestelde eisen, zodat het 

administratief beroep ontvankelijk is. 

 

3. Relevante regelgeving 

 

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

een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs als toelatingseis het bezit 

van een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs. 

 

Ingevolge het tweede lid kan het instellingsbestuur naast de eisen uit het eerste lid 

kwalitatieve eisen vaststellen. Deze eisen worden opgenomen in de onderwijs- en 

examenregeling.  

 

Ingevolge het vijfde lid bedraagt het aantal soorten kwalitatieve eisen als bedoeld 

in het tweede lid tenminste twee.  

 

In de Onderwijs- en Examenregeling van de masteropleiding ‘Chemistry’ (hierna: 

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

 

Article 5.1 

5.1.1 A confirmation of admission can be issued by the Faculty Board if the 

student fulfils the entry requirements specified in Article 5.2 in so far as the 

maximum number of enrolled students as determined by the Executive Board for 

the programme is not exceeded.  

5.1.2 The confirmation of admission must be applied for according to the rules set 

out in the Regulations for Admission to the Master’s programmes.
 

 

Article 5.3 Admission to the Academic Year 2015-2016 

5.3.1 Without prejudice to the stipulations of Article 5.1.1 regarding maximum 

capacity, persons who are in possession of (one of) the following degree(s) are 

granted direct admission to the programme:  

 

[…] 

 

Chemistry  

• A Bachelor’s degree from the programme Molecular Science & Technology of 

Leiden University and Delft Technical University  

In de appendix bij de OER staat: 
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Admission procedure  

Students from any university in The Netherlands with a BSc degree in Chemistry 

or with a BSc Major in Chemistry will be admitted to the programme. All other 

(international) candidates, such as students with a degree related to Chemistry, 

HBO Bachelors and foreign students have to apply for admission. As a guideline, 

the HBO-diploma has to be obtained within four years and with an average final 

mark above 7.5  

The Board of Admissions will judge the qualifications of the applicant on the basis 

of the curriculum and grades of his/her previous training. […]. 

 

4. 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.  

 

Appellant wil op grond van de door hem behaalde BSc (honours) van de 

University of Cape Coast (Ghana), worden toegelaten tot de masteropleiding 

Chemistry, aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Vast staat 

dat appellant niet (ook) beschikt over een met goed gevolg aan een Nederlandse 

universiteit afgeronde bacheloropleiding, als bedoeld in de OER . Zijn verzoek om 

toelating dient derhalve te worden beoordeeld aan de hand van de bij of krachtens 

artikel 7.30b van de WHW gestelde vereisten.  

 

Ter zitting heeft verweerder het toelatingsbeleid van het Leiden Institute of 

Chemistry (hierna: LIC) nader toegelicht. Het LIC heeft als beleid om, als 

internationale studenten niet (tevens) in bezit zijn van een bachelordiploma 

Scheikunde van de Universiteit Leiden, slechts excellente studenten toe te laten. 

Dit laatste is afhankelijk van de combinatie cijferlijst en ranking van de 

universiteit waar de bachelorgraad is behaald. 

 

Verweerder is aan de hand van de door appellant verstrekte cijferlijst tot het 

oordeel gekomen dat de door appellant behaalde resultaten niet voldoen aan de 

gestelde eisen. Men heeft daarom besloten appellant niet toe te laten.  

 

Het College is van mening dat verweerder ter zitting voldoende heeft onderbouwd 

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), prof.dr. T.M. Willemsen, 

dr. A.M. Rademaker, W. Labots LLM en D.E. Mulder BA LLB (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: 


