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Rapenburg 70
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T 071 527 81 18

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 Wiskunde en Natuurwetenschappen, verweerder

1.

Ontstaan en loop van het geding

Bij besluit van 15 juli 2016 heeft verweerder het verzoek van appellant om
toelating tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical Sciences, specialisaties
BioTherapeutics en Science Based Business(‘‘masteropleiding’’), afgewezen.
Bij brief van 11 augustus 2016, ontvangen op 15 augustus 2016, heeft appellant
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld.
Door appellant wordt - kort weergegeven – aangevoerd dat hij aan van mening is
dat hij de motivatie en kwaliteiten heeft om toegelaten te kunnen worden.
Appellant wijst erop dat zijn stagecijfer bovengemiddeld is en dat de stages die hij
heeft doorlopen gericht zijn op onderzoek. Appellant is erg gemotiveerd om de
masteropleiding te volgen.
Bij e-mail van 31 augustus heeft verweerder aanvullende informatie opgevraagd
over de stages en aanbevelingsbrieven. Op 2 september heeft verweerder met
appellant gesproken welke mogelijkheden hij heeft en is hij gevraagd bij welke
divisie van het LACDR hij zijn Research Project zou willen uitvoeren. Op basis
van het gesprek is hij doorverwezen naar de divisie BioPharmaceutics van het
LACDR, alwaar op 15 september een gesprek met appellant heeft plaatsgevonden.
Er is geen minnelijke schikking tot stand gekomen.
Op 8 september 2016 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Daarin geeft
verweerder aan dat appellant in het bezit is van een hbo-bachelordiploma Biologie
en Medisch Laboratoriumonderzoek, met een gemiddeld cijfer van 7.19.
Verweerder wijst erop dat hij daarmee niet voldoet aan de toelatingseisen
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Het beroep is behandeld op 26 oktober 2016 tijdens een openbare zitting van een
kamer uit het College. Appellant is ter zitting verschenen. Namens verweerder
zijn verschenen [namen], Toelatingscommissie Ma Bio-Pharmaceutical Sciences.

2.

De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid

Met de op 15 augustus 2016 door het College ontvangen brief heeft appellant
tijdig beroep ingesteld tegen het besluit van 15 juli 2016. Het beroepschrift
voldoet 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.

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 bedoeld in het eerste lid, kwalitatieve toelatingseisen vaststellen. Deze
eisen worden opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling.
In de OER is, voor zover relevant, het volgende vermeld:
Chapter 5 Access and Admission to the Programme
Article 5.1 Confirmation of Admission
5.1.1 A confirmation of admission will be issued by the Faculty Board if the
student fulfils the entry requirements specified in Article 5.2 in so far as the
maximum number of enrolled students as determined by the Executive Board for
the programme is not exceeded.
5.1.2 Applications for the confirmation of admission must be according to the
rules set out in the Regulations for Admission to the Master’s programmes.
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Article 5.2 Admission to the Programme
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:
[…]
Bio-Pharmaceutical Sciences
• A Bachelor’s degree from the programme Bio-Pharmaceutical Sciences of
Leiden University
[…]
5.2.2 Without prejudice to the stipulations in 5.1.1 regarding maximum capacity,
persons who do not meet the entry requirements set in 5.2.1 will be granted
admission according to the requirements as laid down in Appendix 1.
5.2.3 In addition to the requirements set out in 5.2.2, the additional entry
requirements which apply to the specialisations are laid down in Appendix 1.
Article 5.4 Bridging Programmes (Pre-masters)
5.4.1 The Director of Education can compile an individual bridging programme
in order to remedy deficiencies in the prior education of the candidate.
5.4.2 If a student is admitted to the programme under paragraph 5.3.1, tests that
are taken in order to meet the admission requirements cannot be part of the
curriculum of the master’s programme.
In Bijlage 1 van de OER is, voor zover relevant, het volgende vermeld:
MSc Bio-Pharmaceutical Sciences
CROHO-number 60207
The aim of the MSc programme Bio-Pharmaceutical Sciences (BPS), organised by
the Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) of Leiden University, is
to train students for a research career in drug research and development, not for a
career as a (public) pharmacist.
[…]
Students holding the BSc degree in Bio-Pharmaceutical Sciences from Leiden
University are directly admissible. For all other (international) candidates, the
Board of Admissions will evaluate the equivalence of their previous training to
the BSc degree of Bio-PharmaceuticalSciences. The admission process may
include an interview with the Board of Admissions to assess the competence to
function at Master of Science (MSc) level, motivation, and English language
proficiency.
Applicants with a BSc (or equivalent) in Biology, Biomedical Sciences, Chemistry,
Life Science and Technology and Pharmaceutical Sciences, as well as applicants
with a higher professional education (HBO/HLO) degree (BSc in Applied
Sciences) in Chemistry or Biomedical Sciences(or equivalent field of Science) may
be considered. The preferred specialisation in the BioPharmaceutical Sciences

College van beroep
voor de examens

Uitspraak

16-213
Blad 4/6

Master’s programme should match the previous education of the applicant. The
choice in optional courses in the MSc programme may be limited by the need to
adapt the programme to the present knowledge of the candidate. Please note that
basic research training in the field of life sciences is required to be eligible for the
programme.
[…]
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.
Vast staat dat appellant in bezit is van een hbo-bachelordiploma Biologie en
Medisch Laboratoriumonderzoek van de Hogeschool INHOLLAND en op basis
daarvan wil worden toegelaten tot de masteropleiding Bio-Pharmaceutical
Sciences van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Uit artikel 5.2.1 van de OER blijkt dat directe toelating tot deze master alleen
mogelijk is met een bachelordiploma Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de
Universiteit Leiden. Omdat appellant dit diploma niet bezit, komt hij hiervoor
niet in aanmerking. Het verzoek om toelating dient derhalve te worden
beoordeeld aan de hand van de bij artikel 5.2.2 van de OER gestelde vereisten en
hetgeen is vermeld in Bijlage 1 van de OER.
Appellant betoogt dat hij dient te worden toegelaten, omdat hij zijn stages heeft
gelopen bij een academisch ziekenhuis, de laatste stage met een 8 is afgerond, zijn
scripties in het Engels zijn geschreven, hij gemotiveerd is en er vanuit gaat dat hij
de opleiding met succes zal kunnen volgen.
Verweerder heeft ter zitting toegelicht dat er diverse malen met appellant is
gesproken, waarbij met name is gekeken naar het academisch niveau van
appellant. Verweerder heeft in dit kader verwezen naar het gemiddelde cijfer van
7.19 dat appellant heeft behaald tijdens zijn vooropleiding, terwijl 7.5 het
minimale vereiste is. De ervaring is dat studenten die hier niet aan voldoen, bij
het volgen van de studie in de problemen komen. Appellant heeft in de
gesprekken verweerder er niet van kunnen overtuigen dat hij, ondanks het te lage
gemiddelde cijfer, toch beschikt over een voldoende academisch niveau.
Appellant kon in onvoldoende mate aangeven wat hij tijdens de stages had
gedaan en de stageverslagen voldeden niet aan de verwachting die de opleiding
heeft bij een voortraject aan de master.
Voorts is toegelicht dat studenten die de masteropleiding wensen te volgen een
basis dienen te hebben met een wetenschappelijke vooropleiding. Nu appellant
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niet aan de vereisten voldoet, niet is gebleken dat appellant beschikt over een
voldoende academische basis en er ook geen schakelprogramma beschikbaar is,
kan appellant niet worden toegelaten.
Het College is van oordeel dat verweerder voldoende heeft onderbouwd dat
appellant niet beschikt over vergelijkbare kwaliteiten op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden als die, welke moeten zijn verworven bij beëindiging van
de bacheloropleiding, zoals bedoeld in artikel 5.2 van de OER.
De criteria op grond waarvan het toelatingsverzoek van appellant voor de
masteropleiding is afgewezen zijn in de OER vermeld. Het College is van oordeel
dat de toelatingsprocedure op grond van deze criteria naar behoren is verlopen.
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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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. E.P. Bos,
dr. J.J. G.B. de Frankrijker, dr. A.M. Rademaker en D. E. Mulder BA LLB (leden),
in tegenwoordigheid van de secretaris van het College, mr. W.J. de Wit.

mr. W.C.P. Beijk,
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,

Verzonden op:

mr. W.J. de Wit,
secretaris

