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U I T S P R A A K    1 5 – 1 3 2 

  

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

inzake 

het beroep van [naam], appellante 

tegen 

het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder 

 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 20 juli 2015 ingekomen brief van 9 juli 2015 tekent appellante beroep 

aan tegen het besluit van verweerder van 1 juni 2015, waarin haar verzoek om 

toelating tot de Master Political Science, specialisatie International Organisation, 

is afgewezen. 

 

Door appellante wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat zij over voldoende 

kennis beschikt. Zij vraagt verweerder om zijn beslissing te heroverwegen en haar 

alsnog toe te laten tot de master Political Science. 

 

Er is geen verweerschrift ingediend. 

 

Het beroep is behandeld op 23 september 2015 tijdens een openbare zitting van 

een kamer uit het College. Appellante is, ofschoon deugdelijk opgeroepen, zonder 

bericht van verhindering niet op de hoorzitting verschenen. Evenmin is 

verweerder verschenen. 

 

 

2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 20 juli 2015 door het College ontvangen brief heeft appellante tijdig 

beroep ingesteld tegen het besluit van 1 juni 2015. Het beroepschrift voldoet ook 

overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op 

het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (“WHW”) gestelde eisen, 

zodat het administratief beroep ontvankelijk is. 
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3. Relevante regelgeving 

 

Ingevolge artikel 7.30b, eerste lid, van de 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 2014-2015 van de masteropleiding Political  

Science (“OER”) is, voor zover van belang, het volgende vermeld: 

 

Article 5.2 Admission to the academic year 2014-2015 

5.2.1 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: 

· A Bachelor’s degree in Political Science from Leiden University, or 

· A Bachelor’s degree in the specialisation World Politics from the Leiden 

University College 

5.2.2 Without prejudice to the stipulations in Article 5.1.1 regarding maximum  

capacity, persons who do not meet the entry requirements set in 5.2.1 will be  

granted admission to the programme if they meet the following requirements: 

· a bachelor’s degree (from a recognized university, as defined by the University)  

in Political Science or a bachelor’s degree in a related discipline; 

· good academic record as evidenced by a grade point average of 7 in the Dutch  

system (or equivalent); a letter of reference, curriculum vitae and a motivation  

letter; 

· at least 80 ECTS in political science or political science relevant subjects; 

· competency in Social Science Research Methodology, as evidenced in  

coursework and; 

· sufficient proficiency in the English language, as evidenced by an appropriate  

test: a TOEFL score of at least 600 (paper based)/ 250 (computer based)/ 100  

(internet based) or an IELTS score of at least 7.0. 

NB: If the applicant cannot demonstrate competency in Social Science Research  

Methodology, s/he will be required to take a course in Research Design and  

Measurement in the Social Sciences (5 ects). 

 

Article 5.3 Admission to the academic year 2015-2016 

5.3.1 Not applicable 

5.3.2 Admission to the academic year 2015-2016 is exactly conform the criteria  

applying to the year 2014-2015 
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NB: As of academic year 2016-2017, article 5.2.1 no longer applies; admission of  

all applicants will be as provided in Article 5.2.2, with the removal of the phrase  

‘who do not meet the entry requirements set in article 5.2.1’. 

 

 

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.  

 

Het beroep richt zich tegen het besluit van 1 juni 2015, waarbij haar verzoek om 

toelating is afgewezen. Appellante wil op grond van de door haar in 2013 aan het 

‘Pontifícia Universidade Católica de São Paulo’ (Brazilië) behaalde Bachelor 

Public International Law worden toegelaten tot de Master Political Science, aan 

de Faculteit Sociale Wetenschappen. 

 

Uit artikel 5.2.1 van de OER blijkt dat directe toelating tot deze master alleen 

mogelijk is met een bachelordiploma Political Science van de Universiteit Leiden 

of een bachelordiploma World Politics van de Leiden University College. Omdat 

appellante geen van beide type diploma’s bezit, komt zij hiervoor niet in 

aanmerking. Het verzoek om toelating dient derhalve te worden beoordeeld aan 

de hand van de bij of krachtens artikel 7.30b van de WHW gestelde vereisten. 

 

Het College stelt vast dat appellante op dit moment niet voldoet aan het vereiste 

uit het genoemde artikel. Appellante heeft, met het enkel overleggen van haar 

cijferlijst en het noemen van het aantal uur onderwijs dat zij heeft gevolgd in naar 

zij stelt Political Science-gerelateerde onderwijseenheden, onvoldoende 

aannemelijk gemaakt dat de door haar behaalde bacheloropleiding van voldoende 

niveau en inhoud is dat deze vergelijkbaar is met een bachelordiploma Political 

Science of World Politics. 

 

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. W.C.P. Beijk (voorzitter), prof. dr. T.M. Willemsen, 

prof. dr. E.M. Noordijk, dr. A.M. Rademaker en H.J.J. Bisscheroux (leden), in 

tegenwoordigheid van de secretaris van het College, mr. M.S.C.M. van de Loo. 

 

 

 

 

 

 

 

mr. W.C.P. Beijk              mr. M.S.C.M. van de Loo 

voorzitter                                                     secretaris 

 

 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

 

 

Verzonden op: 

 


