
 College van beroep voor de examens 

  

 

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 2 – 1 3 5 

  

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

inzake 

het beroep van XXX, appellant  

tegen 

de Graduate School of Science, verweerder 

 

 

1. Ontstaan en loop van het geding 

 

Met de op 24 oktober 2012 ingekomen brief van 18 oktober 2012 tekent appellant 

beroep aan tegen het besluit van de Graduate School of Science van 

2 oktober 2012, waarin het verzoek is toegewezen om te worden toegelaten tot de 
master ‘ICT in Business’ op voorwaarde dat appellant aantoont een TOEFL test 

met tenminste de score 570/230 of een IELTS test met tenminste een 6,5 te 

hebben behaald.  

 

Door appellant wordt aangevoerd dat het niveau van zijn Engels voldoende is. De 

voertaal van zijn laatst genoten opleiding, een MBA bij de Haagse Hogeschool, 

was Engels. Ook is Engels de voertaal in het middelbaar onderwijs in Oeganda. 

Appellant is ervan overtuigd dat hij het vereiste niveau heeft voor de master. 

 

Via e-mail is op 10 december 2012 een verweerschrift ingediend. Daarin verwijst 

verweerder naar de vereisten voor toelating tot de master, zoals vermeld in de 

Onderwijs- en ExamenRegeling (hierna: de OER) van de master ‘ICT in business’. 

Appellant voldoet niet aan het daar gestelde vereiste betreffende de voertaal.  

 

Het beroep is op 23 januari 2013 behandeld tijdens een openbare zitting van een 

kamer uit het College. Appellant is niet verschenen, noch is een bericht van 

verhindering ontvangen. Verweerder heeft laten weten niet naar de zitting te 

zullen komen.  
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2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 

 

Met de op 24 oktober 2012 door het College ontvangen brief van 18 oktober 2012 

heeft appellant tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 2 oktober 2012. 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 de OER staat:  
Qualifications for admission 
To enter the MSc programme in ICT in Business, a bachelor’s degree in Computer Science 
or a closely related subject is required. Each application is considered individually. The 
Board of Admissions assesses whether the candidate’s academic background and work 
experience can be considered to be equivalent to a bachelor’s degree in Computer Science. 
The admission process may include an interview with the Board of Admissions. 

Foreign applicants must provide proof of proficiency in English (IELTS ≥ 6.5). Students 
who have a BSc in Computer Science from Leiden University are directly admissible. 
(http://fwncwww14.wks.gorlaeus.net/images/uploads/MSc OER 2012 13 Appendix.pdf) 

 

 

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.  

 

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, 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 OER. Deze eisen hebben uitsluitend betrekking op kennis, inzicht en 

vaardigheden die kunnen zijn verworven bij beëindiging van een 

bacheloropleiding. 

 

Appellant wil op grond van de door hem met succes afgeronde MBA-opleiding 

worden toegelaten tot de master ‘ICT in Business’. Vast staat dat appellant niet 

(ook) beschikt over een met goed gevolg aan de Universiteit Leiden afgeronde 

bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.30a, eerste lid, van de WHW. Volgens 

de OER kunnen slechts studenten met een BSc in Computer Science rechtstreeks 

worden toegelaten. Het verzoek om toelating dient derhalve te worden 

beoordeeld aan de hand van de bij of krachtens artikel 7.30b van die wet gestelde 

vereisten.  
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Ten aanzien van de voor toelating tot de masteropleiding geldende vereisten is in 

de OER vermeld dat buitenlandse studenten moeten aantonen over voldoende 

vaardigheid in de Engelse taal te beschikken. Zij moeten een gemiddelde IELTS 

score van tenminste 6,5 hebben behaald, of een TOEFL score van tenminste 

570/230. 

 

Weliswaar heeft appellant een Engelstalige MBA-opleiding van de Haagse 

Hoogeschool voltooid, maar hij heeft een gemiddelde IELTS score van 5,5 

behaald. Het is het College ambtshalve bekend dat het IELTS in Nederland 3x per 

maand kan worden afgelegd. Gelet op het belang van een voldoende beheersing 

van de voertaal om de onderwijskwaliteit en studievoortgang te kunnen 

waarborgen meent het College dat het niet onredelijk is om de test opnieuw af te 

laten leggen teneinde te kunnen voldoen aan het in de OER gestelde vereiste. 

 

Nu het College 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. H.J.G. Bruens (voorzitter), dr. A.M. Rademaker, dr. R. Stein, 

prof.dr. T.M. Willemsen en S. Chen LLB (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris 

van het College, drs. A. van Ingen Scholten. 

 

 

 

 

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

voorzitter    secretaris 

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

 

 

 

Verzonden op: 


