College van beroep voor de examens

UITSPRAAK 15-087
van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden
inzake
het beroep van [naam], appellant
tegen
bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

1.

Ontstaan en loop van het geding

Met de op 9 juni 2015 ingekomen brief van 28 mei 2015 tekent appellant beroep aan tegen
het besluit van verweerder van 28 mei 2015, waarbij het verzoek te worden toegelaten tot
de masteropleiding Media Studies, specialisatie Book and Digital Media Studies, is
afgewezen.
Door appellant wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat hij van mening is dat zijn
vooropleiding wel van voldoende niveau is. Appellant voert aan dat hij zijn
Bachelordiploma (ptychion) Librarianship and information systems, heeft behaald aan het
Technological Educational Instute, te Tessaloniki, Griekenland, en dat hij daar voldoende
kennis en vaardigheden heeft opgedaan voor een vervolgopleiding. Appellant geeft aan dat
hij diverse vakken heeft gevolgd die goed aansluiten op de masteropleiding Book and
Digital Studies.
Appellant geeft aan dat hij bovendien als assistent bibliothecaris werkervaring heeft
opgedaan bij de bibliotheek van de Hanze Hogeschool in Groningen en dat hij vloeiend
Nederlands en Engels spreekt.
Partijen hebben gesprekken getracht een minnelijke schikking te bewerkstellingen. Dit
heeft er niet toe geleid dat het beroep is ingetrokken.
Bij brief van 14 juli 2015 is een verweerschrift ingediend. Daarin is aangegeven dat
appellant niet voldoet aan de eisen die gelden voor toelating tot de masteropleiding.
Verweerder wijst erop dat het Admissions Office van de universiteit heeft geoordeeld dat
de vooropleiding van appellant niet vergelijkbaar is met een diploma behaald aan een
Nederlandse universiteit. Daarnaast heeft de Toelatingscommissie geoordeeld dat de
vakken die appellant heeft gevolgd overwegend praktijk-gericht waren. Een duidelijke
academische grondslag en theoretische basis ontbreken.
Verweerder heeft voorts aangegeven dat er geen specifieke pre-master is voor Book and
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Digital Media Studies en dat het bacheloronderwijs vaak in het Nederlands wordt gegeven.
Hierdoor is het niet mogelijk een pre-master aan te bieden.

Blad 2/5
Het beroep is behandeld op 19 augustus 2015 tijdens een openbare zitting van een kamer
uit het College. Appellant is niet in persoon verschenen en zich niet heeft laten
vertegenwoordigen.
Namens verweerder zijn [namen], verschenen.

2.

De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid

Met de op 9 juni 2015 door het College ontvangen brief van 28 mei 2015 heeft appellant
tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 28 mei 2015. Het beroepschrift voldoet ook
overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”) en de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (“WHW”) gestelde eisen, zodat het
administratief beroep ontvankelijk is.

3.

De overwegingen ten aanzien van het geschil

Het beroep richt zich tegen het besluit van 28 mei 2015, waarbij het verzoek te worden
toegelaten tot de masteropleiding Media Studies, specialisatie Book and Digital Media, is
afgewezen.
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 7.30b, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (hierna: WHW), geldt als toelatingseis: a) dat de betrokkene in het bezit is van
een graad Bachelor in het wetenschappelijk onderwijs of: b) dat de betrokkene de kennis,
inzicht en vaardigheden op het niveau van een graad Bachelor in het wetenschappelijk
onderwijs bezit.
Ingevolge artikel 7.30b, tweede lid, van de WHW, kan het instellingsbestuur naast de eisen
genoemd in het eerste lid, kwalitatieve toelatingseisen vaststellen. Deze eisen worden
opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling.
In de Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding Geschiedenis (hierna: de
OER) is het volgende vermeld:
Artikel 5.1
5.1.1Een bewijs van toelating wordt door het bestuur van de faculteit verstrekt indien de
student voldoet aan de toelatingseisen zoals vastgelegd in artikel 5.2 respectievelijk artikel
5.3 voor zover het door het College van Bestuur vastgestelde aantal ten hoogste voor de
opleiding in te schrijven personen niet wordt overschreden. Indien voor een opleiding een
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capaciteitsbeperking is ingesteld, is de toelatings-en selectieprocedure vastgelegd in bijlage
F (Capaciteitsbeperking).
5.1.2Het bewijs van toelating wordt aangevraagd volgens de regels als vastgelegd in de
Regeling toelating masteropleidingen.
Article 5.3 Admission to the academic year 2015-2016
5.3.1Without 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 a specialisation of the programme:
Specialisation Book and Digital Media Studies: [no direct admission]
(…)
5.3.2 Without prejudice to the stipulations in Article 5.1.1 regarding maximum capacity,
persons who do not meet the entry requirements set in 5.3.1 will be granted admission to
the programme, if they:
• have earned the degree of Bachelor at a university, not being a university of professional
education, equivalent to the level of a Dutch academic Bachelor’s degree, or demonstrate
to meet the requirements for such a degree, including the General Academic Skills listed in
Appendix C; and
• are sufficiently proficient in the language of instruction, at the level specified in Article
5.3.3, to be assessed by the Faculty Board; and
• have skills in the use of computers and libraries.
5.3.3 In addition to the requirements set out in 5.3.2, the following additional entry
requirements apply to the following specialisations:
• Specialisation Book and Digital Media Studies:
- Sufficient command of English (IELTS7.0, TOEFL100 (internet-based) or Cambridge
English: Proficiency (CPE); for the ‘writing’ and ‘reading’ components a minimum score
of IELTS 7.0 or TOEFL 25 is required); and
- Elementary knowledge and understanding of the most important cultural and historical
developments in Europe at academic Bachelor’s level in the humanities, especially with
regard to subjects relevant to the field of book studies. (…)
Article 5.5 Bridging Programmes (Premasters)
5.5.1 The programme has established the following bridging programmes (for the
following target groups) in order to remedy deficiencies. In addition to the bridging
programmes specified below, the Admissions Board may specify individual bridging
programmes for students with other backgrounds who do not fully meet the entry
requirements, including for applicants for the specialisation Book and Digital Media
Studies.
Appellant wil op basis van zijn bachelordiploma (ptychion) Librarianship and
information systems, behaald aan de Technological Educational Instute, te Tessaloniki,
Griekenland, worden toegelaten tot de masteropleiding Mediastudies, specialisatie Book
and Digital Media Studies.
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Vast staat dat er geen specifieke vooropleiding bestaat die rechtstreekse toelating biedt
voor de door appellant gewenste masteropleiding. Zijn verzoek dient derhalve te worden
beoordeeld aan de hand van de criteria, vermeld in artikel 5.3.2 van de OER.
Het College stelt vast dat appellant op dit moment niet voldoet aan het vereiste uit het
genoemde artikel. Ter zitting heeft verweerder toegelicht dat de vooropleiding te
vergelijken is met een Nederlandse hbo-bachelor en dat appellant derhalve niet beschikt
over een diploma dat is te vergelijken met een Nederlands (universitair) bachelordiploma.
Ook heeft appellant niet aangetoond dat hij beschikt over vergelijkbare kwaliteiten op het
gebied van kennis, inzicht en vaardigheden als die, welke moeten zijn verworven bij
beëindiging van een Nederlandse bacheloropleiding.
Daarnaast heeft appellant niet aangetoond dat hij basis kennis heeft van belangrijke
culturele en geschiedkundige ontwikkelingen in Europa op (academisch) bachelorniveau,
in het bijzonder die betrekking hebben op het gebied van Book Studies, zoals genoemd in
artikel 5.3.3 van de OER.
Tevens is gebleken dat appellant deze opleiding met laag gemiddeld cijfer heeft gehaald en
dat appellant een te lage score heeft laten zien op het gebied van Engelse taal (IELTS 6,5).
Gezien bovengenoemde deficiënties is het gat tussen de vooropleiding en de
masteropleiding Mediastudies te groot om een pre-master te kunnen aanbieden.
Bovendien wordt de pre-master gedeeltelijk in het Nederlands gegeven en appellant de
Toelatingscommissie niet heeft weten te overtuigen van zijn kwaliteiten op de beheersing
van die taal. Het College ziet geen aanleiding om te oordelen dat verweerder ten onrechte
heeft geweigerd een pre-master aan te bieden.
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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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), dr. A.M. Rademaker, dr. J.J.G.B. de Frankrijker,
dr. K. Beerden en H. Bisscheroux (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris van het
College, mr. W.J. de Wit.

mr. H.J.G. Bruens,
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

Verzonden op:

mr. W.J. de Wit,
secretaris

