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UITSPRAAK 14-002

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 Geesteswetenschappen, verweerder

1.

Ontstaan en loop van het geding

Met de op 8 januari 2014 ingekomen brief van 6 december 2013 tekent appellant
beroep aan tegen het besluit van verweerder van 23 december 2013, waarbij zijn
verzoek om te worden toegelaten tot het masterprogramma ‘Theology and
Religious Studies’, specialisatie ‘Islam in the Contemporary West’, is afgewezen.
Door appellant wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat hij graag zijn kennis
van verschillende religies wil verbreden. Appellant is opgegroeid in Saoedi Arabië,
een conservatief Islamitisch land. Door zijn werk in Nederland is zijn interesse in
andere culturen en religies aangewakkerd en wil hij graag verder studeren om zijn
kennis te verdiepen.
Op 6 februari 2014 is een verweerschrift ingediend. Daarin stelt verweerder zich
op het standpunt dat appellant, gelet op zijn vooropleiding, niet voldoet aan de
toelatingseisen voor het masterprogramma ‘Theology and Religious Studies’,
specialisatie ‘Islam in the Contemporary West’. Ook de informatie die appellant
in zijn beroepschrift verschafte met betrekking tot zijn vooropleiding is voor
verweerder geen reden om het bestreden besluit te herzien.
Het beroep is op 19 februari behandeld tijdens een openbare zitting van een
kamer uit het College, waarop appellant, ofschoon deugdelijk opgeroepen, zonder
bericht van verhindering niet is verschenen. Namens verweerder zijn
drs. D. van Loon, beleidsmedewerker Faculteit Geesteswetenschappen, en
dr. J.W. Buisman, lid van de toelatingscommissie Master Theology and Religious
Studies, ter zitting verschenen.
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2.

De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid

Appellant heeft tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 23 december 2013.
Het beroepschrift voldoet ook overigens aan de daaraan ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (hierna: WHW) gestelde eisen, zodat het administratief beroep
ontvankelijk is.
3.

De overwegingen ten aanzien van het geschil

Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, WHW te beoordelen of
de bestreden beslissing al dan niet in strijd is met het recht.
Het beroep richt zich tegen het besluit van 23 december 2013, waarbij het verzoek
van appellant tot toelating tot de masteropleiding ‘Theology and Religious
Studies’ is afgewezen.
Ingevolge artikel 7.30a, eerste lid, van de WHW geldt voor de inschrijving voor
een masteropleiding in het wetenschappelijk onderwijs die in relatie tot een
bacheloropleiding is aangewezen op grond van artikel 7.13, derde lid, als
toelatingseis dat aan betrokkene een graad als bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid, is
verleend van de desbetreffende bacheloropleiding in het wetenschappelijk
onderwijs aan dezelfde instelling.
Ingevolge artikel 7.30a, derde lid, van de WHW geldt voor de inschrijving voor
een opleiding als bedoeld in het eerste en tweede lid van personen aan wie geen
graad als bedoeld in het eerste lid is verleend, als toelatingseis het bezit van een
bewijs van toelating voor die opleiding. Het instellingsbestuur verstrekt
desgevraagd een bewijs van toelating, indien: a) de betrokkene voldoet aan de
door het instellingsbestuur voor de opleiding vast te stellen eisen, indien: b) voor
zover het instellingsbestuur het aantal ten hoogste voor de opleiding in te
schrijven personen heeft vastgesteld, dat aantal niet wordt overschreden. De
onder a bedoelde eisen worden opgenomen in de onderwijs- en examenregeling.
Deze komen overeen met de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en
vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de
bacheloropleiding, bedoeld in het eerste en tweede lid.
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, of voor een masteropleiding in het hoger
beroepsonderwijs 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 onderwijs- en
examenregeling. Deze eisen hebben uitsluitend betrekking op kennis, inzicht en
vaardigheden die kunnen zijn verworven bij beëindiging van een
bacheloropleiding.
In de Onderwijs- en Examen Regeling van de masteropleiding ‘Theology and
Religious Studies’ (hierna: OER) is vermeld:
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- a bachelor’s degree in Islamic Theology or Islam Studies from Leiden University
(for the specialisation in Islam in the Contemporary West and Religion,
Culture and Society).
Article 5.3 Entry Requirements
Without prejudice to the provision in paragraph 5.2.1 regarding the capacity,
those applicants will be admitted to the programme who:
•

have earned the degree of Bachelor at a university not being a university of
professional education, or demonstrate to meet the requirements for such a
degree, including the General Academic Skills listed in Appendix C;

•

are sufficiently proficient in the language of instruction, to be assessed by the
faculty board (English TOEFL 600/250/100 or IELTS 7.0);

•

possess comparable qualities in the field of knowledge, understanding and skills
with those acquired upon graduating from the bachelor’s programme referred to
in article 5.1, in particular:
o

Writing and oral skills on a BA level

o

Knowledge of methodologies of either social sciences or history and/or
philology, on a BA level

o

Ability to reflect on current debates and developments regarding
religion.

o

Ability to formulate problems and the skill to select the correct
methodological approach as well as literature/data to analyse these
problems on a BA level

In addition to the admission requirements above, the following requirements per
specialisation apply:
▪ knowledge in the field of religious studies, other religions, theology, law, culture
and history of Islam. (This is understood to mean candidates who at least have a
university bachelor’s degree in the field of Islamic Studies or another university
bachelor’s degree that includes components in the field of Islamic Studies worth
at least 30 ECTS credits.) (Specialisation Islam in the Contemporary West)
Article 5.5 Bridging Programme
The MA applicant who does not fulfil the entry requirements listed above may
request the Exam Commission to be admitted to a “Bridging Programme” of a
maximum of 30 EC, which is a selection of courses to be successfully followed by
the applicant in order to be admitted into the MA. The selection is made by the
Examination Commission, as well as the means by which this programme is to be
followed by the applicant (i.e., by self-study and take-home-exams, or by
participating in the courses, or by oral exams, or a combination of these). The
Examination Commission is allowed to refuse a request of the applicant when it
deems the Bridging Programme insufficient for the applicant to reach the level
and standards required for the MA.
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De toegangseisen voor de master ‘Theology and Religious Studies’ zijn vastgelegd
in de OER. Slechts een bachelordiploma ‘Islamic Theology’ of ‘Islam Studies’ van
de Universiteit Leiden of een daaraan gelijk te stellen diploma leidt tot
(rechtstreekse) toelating. Vast staat dat appellant daarover niet beschikt. 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 toegelicht dat de door appellant behaalde
bacheloropleiding ‘Chemical Engineering’ van de Oregon State University
inhoudelijk niet aansluit bij een masteropleiding op het gebied van de theologie.
Inherent hieraan is dat de door appellant gevolgde vooropleiding daarom zowel
op het vlak van kennis alsook op het vlak van onderzoeksvaardigheden deficiënt
is. De door appellant gevolgde moskeeklassen worden door verweerder terecht
niet gelijkgesteld met een academische opleiding op bachelorniveau.
Verweerder geeft aan dat een pre-masterprogramma misschien mogelijk is indien
appellant de masteropleiding Middle Eastern Studies heeft behaald. Dit is echter
afhankelijk van de onderwijseenheden die appellant zou kiezen bij deze
masteropleiding. Appellant is toegelaten tot een pre-masterprogramma van de
masteropleiding Middle Eastern Studies. Op dit moment dient hij derhalve zowel
het pre-masterprogramma als de desbetreffende masteropleiding nog succesvol te
behalen. Het is niet mogelijk hierop vooruitlopend appellant nu al toe te laten tot
de (pre-)masteropleiding Theology and Religious Studies.
Op grond van het bovenstaande is het College van oordeel dat, daar appellant op
dit moment niet aan de voor toelating tot de (pre-)masteropleiding Theology and
Religious Studies geldende voorwaarden, verweerder door toelating tot deze
opleiding te weigeren niet in strijd met het recht heeft gehandeld.
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4.

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, dr. J.J.G.B. de Frankrijker, prof.dr. E.P.
Bos, S. Chen LLB en, prof.dr. T.M. Willemsen (leden), in tegenwoordigheid van
de secretaris van het College, mr. A. van Ingen Scholten.

mr. O. van Loon
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

Verzonden op:

mr. A. van Ingen Scholten
secretaris

