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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 Geneeskunde/LUMC, verweerder 

 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 24 februari 2015 ingekomen brief van 20 februari 2015 tekent appellant 

administratief beroep aan tegen het besluit van verweerder van 12 februari 2015, 

betreffende de afwijzing tot toelating van de decentrale selectie van de opleiding 

Geneeskunde. Appellant heeft volgens het besluit deficienties voor Biologie, 

Scheikunde, Natuurkunde en Nederlands. 

 

Door appellant wordt - kort weergegeven - aangevoerd dat het Abitur van de 
deelstaat Beieren gelijkwaardig is aan het VWO-diploma. Het betreft een 

tweejarige opleiding, waarin maximaal twee uit de drie volgende onderwerpen 

mogen worden gekozen: Biologie, Scheikunde en Natuurkunde. Appellant heeft 

twee jaar Biologie gevolgd en een jaar Scheikunde. Tevens heeft zij twee jaar 

‘Sporttheorie’ gevolgd. Dit is nauw verwant aan medische en biologische 

onderwerpen. Appellant is bereid om een cursus Natuurkunde te volgen om haar 

deficiëntie aan te vullen en wil graag advies welke cursus daarvoor het meest 

geschikt is. Verder zal zij op 1 en 2 april 2015 het NT 2 examen, niveau II, 

afleggen.  Zij is zeer gemotiveerd om arts te worden en wil ook graag het land van 

haar vader beter leren kennen. 

 

Verweerder heeft op 19 maart 2015 een verweerschrift ingediend. Daarin stelt 

verweerder zich op het standpunt dat appellant, gelet op haar vooropleiding, niet 

voldoet aan de toelatingseisen voor het bachelorprogramma Geneeskunde. 

Verweerder heeft naar aanleiding van de informatie in het beroepschrift opnieuw 

naar de toelating van appellant gekeken en op 19 maart 2015 een nieuw besluit 

genomen. Hierin is vermeld dat appellant, indien zij haar Abitur met het 

opgegeven vakkenpakket behaalt, nog slechts deficiënt is voor Natuurkunde, 

Scheikunde en Nederlands.  
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Op 30 april 2015 zijn nog enkele nadere stukken van appellant ontvangen. 

 

Het beroep is op 6 mei 2015 behandeld tijdens een openbare zitting van een 

kamer uit het College. Appellant is, met bericht van verhindering, niet ter zitting 

verschenen. Namens verweerder is verschenen [naam]. 

 

 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 24 februari 2015 door het College ontvangen brief heeft appellant tijdig 

beroep ingesteld tegen het besluit van 12 februari 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  

 

In artikel 5.5 van de Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 

Geneeskunde (hierna: OER) zijn de toelatingseisen voor de bacheloropleiding 

Geneeskunde neergelegd. 
 
Artikel 5.5 Nadere vooropleidingseisen en deficiënties  
Krachtens de Regeling nadere vooropleidingseisen HO 2007 zijn de volgende 
nadere vooropleidingseisen van toepassing. Deficiënties in de vooropleiding in de 
hierna genoemde vakken worden weggenomen door het behalen van het 
desbetreffende vwo-deelcertificaat (staatsexamen), dan wel van een gelijkwaardig, 
door de Commissie Bijzondere Toelatingen als zodanig aangewezen certificaat 
(zijnde CCVX).  
 

Vak    Toets  
Natuurkunde I en/of II vwo-certificaat of CCVX-testimonium  
Scheikunde   vwo-certificaat of CCVX-testimonium  
Biologie   vwo-certificaat of CCVX-testimonium  
Wiskunde A of B  vwo-certificaat of CCVX-testimonium  
Engels    vwo-certificaat of CCVX-testimonium 
 

Artikel 5.6 Nederlandse taal  
Bezitters van een buiten Nederland afgegeven diploma kunnen voldoen aan de eis 
inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg 
afleggen van het examen NT2-II of het examen niveau 5+6 van de cursus 
Nederlands als tweede taal, georganiseerd door de Universiteit Leiden.  
De Commissie Bijzondere Toelatingen kan in bijzondere gevallen vrijstelling 
verlenen van het onder 5.6.1 bedoelde examen.  
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4. De overwegingen ten aanzien van het geschil 

 

Ingevolge artikel 6.19, eerste lid, van de Awb, is het administratief beroep mede 

gericht tegen het besluit van 19 maart 2015 nu daarmee niet geheel is 

tegemoetgekomen aan het beroep. 

 

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

beoordelen of de bestreden beslissingen al dan niet in strijd is met het recht. 

 

Ter zitting is door verweerder bevestigd dat het niveau van het te behalen Abitur 

niet ter discussie staat, maar wel de vakken waarin examen wordt gedaan. 

Verweerder heeft naar aanleiding van het beroep op 19 maart 2015 een nieuw 

besluit genomen. Daarin stelt verweerder zich op het standpunt dat appellant, 

gelet op haar eindexamenvakken, niet voldoet aan de toelatingseisen voor het 

bachelorprogramma Geneeskunde. Zij is nu ‘dubbel deficiënt’ dat wil zeggen dat 

zij haar diploma nog niet heeft behaald èn niet voldoet aan de nadere 

vooropleidingseisen zoals neergelegd in de OER. Als appellant het Abitur met het 

door haar opgegeven vakkenpakket behaalt, dient zij derhalve nog CCVX 

certificaten voor Scheikunde en Natuurkunde, dan wel VWO-deelcertificaten 

voor deze vakken te behalen. Tevens dient zij het NT-2 examen op niveau II te 

behalen. 

 

Het College stelt vast dat appellant op dit moment niet voldoet aan (alle) vereisten 

die in artikel 5.5 van de OER worden genoemd. Dat in Beieren bij het Abitur niet 

alle in de OER vereiste vakken tegelijkertijd geëxamineerd kunnen worden, maakt 

dit niet anders. Dit wordt door appellant overigens ook niet bestreden. 

 

Het College ziet dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat verweerder heeft 

gehandeld in strijd met het recht. Nu 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), prof.dr. E. Noordijk, 

dr. J.J.G.B. de Frankrijker, dr. H.W. Sneller en H.J.J. Bisscheroux MSc (leden), in 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

mr. O. van Loon      mr. A. van Ingen Scholten 

voorzitter      secretaris 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

Verzonden op: 


