College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 18-139

Rapenburg 70
Postbus 9500
2300 RA Leiden
T 071 527 81 18

Mondelinge uitspraak van 5 september 2018 van het College van beroep voor de
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen:
[naam], appellante
en
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder

Aanwezig:
mr. O. van Loon (voorzitter)
dr. A.M. Rademaker
dr. K. Beerden
L.N. Kluinhaar LLB
Z.I. de Vos (leden)
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo (secretaris)
[naam], admissions officer, diplomawaardering en [naam], lid van de BSc
toelatingscommissie
Appellante is zonder bericht van verhindering niet verschenen
Procesverloop:
Bij besluit van 18 juni 2018 heeft verweerder het verzoek van appellante om
toelating tot de bacheloropleiding Political Science, specialisatie International
Relations and Organisations (“bacheloropleiding”) afgewezen.
Bij brief van 1 juli 2018, ontvangen op 17 juli 2018, heeft appellante tegen dit
besluit administratief beroep bij het College ingesteld.
Op 23 augustus 2018 hebben partijen getracht het geschil in der minne te
schikken. Dit heeft er niet toe geleid dat het beroep is ingetrokken.
Op 27 augustus 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
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Overwegingen:
Artikel 7.24 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW) bepaalt:
1 Onverminderd het derde lid geldt voor de inschrijving voor een opleiding in het
wetenschappelijk onderwijs als opleidingseis het bezit van:
a. het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 7
van de Wet op het voortgezet onderwijs, of
b. het diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel 13,
eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES.
In het verweerschrift en ter zitting heeft verweerder toegelicht dat en waarom
appellante op basis van haar diploma van de middelbare school niet voldoet aan
de toelatingseisen voor de bacheloropleiding. Het middelbare schooldiploma dat
appellante heeft behaald is niet vergelijkbaar met vwo-niveau. Verweerder heeft
de vooropleiding van appellante aangemerkt als ongeveer havo-niveau. Vooral
haar kennis van wiskunde ligt onder het vereiste niveau.
Het College is van oordeel dat verweerder het bestreden besluit terecht en op
goede gronden heeft genomen. Het College deelt het standpunt van verweerder
dat de gevolgde vooropleiding van appellante niet equivalent is aan een
vwo-diploma en dat appellante ingevolge artikel 7.24 van de WHW dus niet voor
toelating tot de bacheloropleiding in aanmerking komt.
Beslissing:
Het College verklaart het beroep van appellante ongegrond.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is
ondertekend.

mr. O. van Loon,
voorzitter

Voor eensluidend afschrift,
Verzonden op:

mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo,
secretaris

