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PROCES-VERBAAL 18-190  
 
 
 
Mondelinge uitspraak van 30 augustus 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 Governance and Global Affairs, verweerder 
 
 
Aanwezig: 
mr. O. van Loon (voorzitter) 
dr. J.J.G.B. de Frankrijker 
dr. A.M. Rademaker 
M. Heezen 
M.C. Klink (leden) 
mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo (secretaris) 
 
Appellante 
 
Verweerder is met bericht van verhindering niet verschenen. 
 
 
Procesverloop: 
Bij besluit van 15 juli 2018 heeft verweerder het verzoek van appellante om 
toelating tot de masteropleiding Management van de Publieke Sector, specialisatie 
Strategie, Advisering en Verandermanagement (“masteropleiding”) afgewezen. 
 
Bij brief van 14 augustus 2018, ontvangen op 17 augustus 2018, heeft appellante 
tegen dit besluit administratief beroep bij het College ingesteld. 
 
Op 28 augustus 2018 heeft verweerder een verweerschrift ingediend. 
 
Ter zitting heeft appellante een aanbevelingsbrief overgelegd. 
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Overwegingen: 
Het College hecht eraan op te merken te betreuren dat verweerder niemand 
bereid heeft gevonden om namens hem aanwezig te zijn bij de hoorzitting. 
 
Vast staat dat appellante niet in het bezit is van een bacheloropleiding 
Bestuurskunde en dus niet voldoet aan de eisen, neergelegd in artikel 7.30b, 
eerste lid, van de WHW en artikel 5.2 van de Onderwijs- en examenregeling voor 
de masteropleiding Management van de Publieke Sector 2017-2018 om voor 
toelating tot de masteropleiding in aanmerking te komen.  Appellante wil evenwel 
in aanmerking komen voor toelating tot het schakelprogramma, als bedoeld in 
artikel 5.4 van de OER. Daarvoor is vereist dat zij beschikt over aantoonbare 
academische capaciteit, zoals vastgesteld in artikel 5.2.2 van de OER en affiniteit 
met het onderwerp van het masterprogramma, zoals blijkt uit professionele 
ervaring, keuzevakken en specialisaties. 
 
Appellante heeft aangevoerd dat zij over het bachelordiploma International 
Business and Management van de Haagse Hogeschool beschikt, werkervaring 
heeft opgedaan in de Tweede Kamer en een aanbevelingsbrief heeft van een lid 
van de Tweede Kamer. Ook heeft zij een semester aan de Universiteit van 
Innsbruck gestudeerd. Verweerder heeft dit als zodanig niet betwist, maar heeft 
zich op het standpunt gesteld dat appellante ook daarmee niet heeft aangetoond 
te voldoen aan de eindtermen behorend bij afronding van de bacheloropleiding in 
het wetenschappelijk onderwijs.  
 
Voorop dient te worden gesteld dat appellante zich zowel ter zitting als in haar 
schriftelijke stukken heeft geprofileerd als een buitengewoon gedreven en 
gemotiveerde aankomende student voor deze opleiding. Naar het oordeel van het 
College heeft verweerder echter terecht overwogen dat zij ook daarmee (nog) niet 
aan de vereiste academische capaciteit voldoet om tot de masteropleiding te 
worden toegelaten. 
 
Het College overweegt dat in dit geval de OER van 2017-2018 van toepassing is en 
nog niet de OER van 2018-2019 waarin wél een minimale cijfergemiddelde van 
7,5 voor hbo-studenten is opgenomen. Het College overweegt dat het hanteren 
van een cijfergemiddelde een goede indicatie is om het studiesucces van 
studenten te voorspellen als sprake is van deficiënties. Verweerder heeft in dat 
licht terecht bij zijn oordeel betrokken dat appellante over een cijfergemiddelde 
van een 6,2 beschikt voor haar vooropleiding aan de Haagse Hogeschool. 
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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,                                                     mr. M.S.C.M. Stoop - van de Loo, 
voorzitter                                                              secretaris 
 
 
Voor eensluidend afschrift, 
 
 
 
Verzonden op: 


