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

inzake 

het beroep van [naam], appellante 

tegen 

de Examencommissie Instituut voor Politieke Wetenschap, verweerder 
 
 
1. Ontstaan en loop van het geding 
 
Bij besluit van 28 maart 2017 heeft verweerder de verzoeken van appellante om 
inschrijving van het tentamen Statistiek II met terugwerkende kracht en 
deelname aan twee extra herkansingen voor de onderwijseenheden Inleiding 
Politieke Wetenschap I en Economie voor Politicologen, afgewezen. 
 
Bij brief van 9 april 2017, ontvangen op 18 april 2017, heeft appellante tegen dit 
besluit administratief beroep ingesteld. Zij voert –  kort weergegeven – aan dat zij 
in de veronderstelling verkeerde zich correct ingeschreven te hebben voor de drie 
tentamens. Pas bij het eerste tentamen, Statistiek II, kwam zij erachter dat zij een 
fout heeft gemaakt bij het inschrijven voor de drie tentamens. Kennelijk had zij 
het inschrijvingsproces niet voltooid.  
 
Op 8 mei 2017 hebben partijen onderzocht of een minnelijke schikking kon 
worden getroffen. Er is geen minnelijke schikking bereikt. 
 
Op 19 mei 2017 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. Daarin wordt 
aangegeven dat de procedure van inschrijving bekend verondersteld wordt bij 
studenten, zeker in de latere fase van het eerste studiejaar. Voorts worden 
studenten op twee verschillende manieren op de hoogte gesteld van de status van 
hun inschrijving voor tentamens. Derhalve blijft verweerder bij het bestreden 
besluit. 
 
Het beroep is behandeld op 7 juni 2017 tijdens een openbare zitting van een 
kamer uit het College. Appellante is, zonder bericht van verhindering, niet ter 
zitting verschenen. Namens verweerder zijn [namen], verschenen. 
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2. De overwegingen ten aanzien van de ontvankelijkheid 
 
Met de op 18 april 2017 door het College ontvangen brief heeft appellante tijdig 
beroep ingesteld tegen het besluit van 28 maart 2017. 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. 
 
 
3. Relevante regelgeving 
 
De Facultaire Regeling Aanmelding en Afmelding Tentamens 2016-2017 bepaalt, 
voor zover hier van belang: 
 
2.1 Een student dient zich voor elk tentamen tijdens de aanmeldperiode aan te 
melden in uSis. 
2.2 De aanmeldperiode voor een tentamen loopt vanaf 100 kalenderdagen 
voorafgaand aan de datum van het tentamen tot 10 kalenderdagen voorafgaand 
aan de datum van het tentamen. 
2.3 Indien een student zich niet binnen de aanmeldperiode aangemeld heeft voor 
het tentamen, dan is deelname aan het tentamen niet toegestaan. Bij deelname 
zonder tijdige aanmelding wordt het tentamen niet nagekeken en is er geen 
tentamenresultaat. De tentamenkans wordt als gebruikt beschouwd. 
2.4 Indien een student niet in staat is zich via uSis aan te melden voor een 
tentamen of daarbij problemen ondervindt, dan dient de student zich vóór 
sluiting van de aanmeldperiode van het tentamen per e-mail of in persoon bij de 
balie van het Onderwijs Servicecentrum te melden. (…) 
5.1 Conform artikel 4.5 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissies 
kan de Examencommissie afwijken van de boven gestelde artikelen betreffende 
aanmelding en afmelding voor tentamens, zulks na schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek van de student. 
5.2 Het verzoek zoals bedoeld in artikel 5.1 dient ten minste vijf werkdagen voor 
de betreffende tentamendatum in het bezit te zijn van de bevoegde 
Examencommissie. 
 
 
In de Facultaire tentamenprocedure FSW voor studenten (hierna: Facultaire 
tentamenprocedure FSW) is, voor zover hier van belang, het volgende 
opgenomen: 
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Bij het aanmelden in uSis is het belangrijk goed te controleren dat het tentamen 
niet in het ‘winkelwagentje’ is blijven hangen. In ‘mijn studierooster’ in uSis 
kunnen studenten controleren of de inschrijving voor het tentamen is gelukt. 
Staat het tentamen er niet bij, dan is de aanmelding niet goed gegaan. 
 
 
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 appellante ten tijde van de tentaminering van de onderwijseenheid 
Statistiek II niet stond ingeschreven voor dat tentamen. Hierdoor had zij geen 
recht op deelname aan dit tentamen. Tevens staat vast dat appellante zich op 
9 maart 2017 eveneens niet correct had ingeschreven voor de tentamens Inleiding 
Politieke Wetenschap I en Economie voor Politicologen.  
 
Door appellante wordt niet bestreden dat het aan haar is om ervoor zorg te 
dragen dat zij zich tijdig en op juiste wijze inschrijft voor tentamens (vergelijk de 
uitspraak van 13 november 2012 van het College van Beroep voor het Hoger 
Onderwijs, zaaknummer 2012/136). De omstandigheid dat appellante in de – 
achteraf bezien onjuiste – veronderstelling verkeerde dat zij zich correct had 
ingeschreven, doet daar niet aan af. 
 
Het College deelt het standpunt van verweerder dat de omstandigheid dat 
appellante zich in de latere fase van het eerste studiejaar bevindt ertoe leidt dat de 
inschrijvingsprocedure bij haar bekend mag worden verondersteld. Verder is op 
meerdere manieren de voortgang van het inschrijvingsproces kenbaar. In de door 
appellante overgelegde screenshot van het inschrijfproces is vermeld: “U bent nog 
niet ingeschreven voor studieactiviteiten in uw winkelwagen”. Tevens is vermeld 
dat stap 2 van 4 is doorlopen, waardoor is af te leiden dat het inschrijvingsproces 
nog niet succesvol is voltooid. In de Facultaire tentamenprocedure FSW is 
overigens expliciet gewezen op de fout dat een poging tot inschrijving van een 
tentamen blijft hangen in de winkelwagen. Bij een succesvolle inschrijving wordt 
bovendien een bevestigingsemail verzonden. Verweerder heeft dan ook terecht 
geen aanleiding gezien om appellante met terugwerkende kracht in te schrijven 
voor het tentamen van de onderwijseenheid Statistiek II. 
 
Appellante kon zich voor de onderwijseenheden Inleiding Politieke 
Wetenschappen I en Economie voor Politicologen respectievelijk van 
12 december 2016 tot 11 maart 2017 en 14 december 2016 tot 13 maart 2017 
inschrijven. Dat zij pas op 9 maart 2017, dus aan het einde van de 
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inschrijftermijn, een poging heeft verricht, komt dan ook voor haar rekening en 
risico. Daarbij betrekt het College dat verweerder enige coulance heeft 
ingebouwd, mits een verzoek ten minste vijf werkdagen voor de tentamendatum 
is ontvangen. Nu appellante deze termijn heeft overschreden, heeft verweerder 
haar verzoek om deelname aan twee extra herkansingen voor de 
onderwijseenheden Inleiding Politieke Wetenschap I en Economie voor 
Politicologen, terecht afgewezen. 
 
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. O. van Loon (voorzitter), dr. H.W. Sneller, mr. C. de Groot, 
dr. A.M. Rademaker en M. Heezen (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris 
van het College, mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo. 
 
 
 
 
 
mr. O. van Loon,                                         mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo, 
voorzitter                                          secretaris 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
 
 
Verzonden op: 
 
 
 


