College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 1 9 – 0 2 1

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

van de mondelinge uitspraak van het College van beroep voor de examens van de
Universiteit Leiden gedaan op 6 maart 2019 inzake het beroep van
[naam], appellante,
tegen
het Bestuur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, verweerder.
Aanwezig:
- mr. O. van Loon (voorzitter),
- dr. J.J.G.B. de Frankrijker,
- dr. J. Nijland,
- M.G.A. Berk Msc,
- Z.I. de Vos LLB (leden),
- mr. I.L. Schretlen (secretaris),
- [naam], voorzitter van de Toelatingscommissie van de bacheloropleiding
Political Science,
- [naam], Admissions Officer van het Expertisecentrum Student- en
Onderwijszaken.
Appellante is ter zitting niet verschenen.
Procesverloop
Appellante heeft verweerder gevraagd om te worden toegelaten tot de
bacheloropleiding Political Science, specialisatie International Relations and
Organisations (hierna te noemen: “de bacheloropleiding”).
Bij besluit van 21 december 2018 heeft verweerder appellante toegelaten onder de
voorwaarde dat zij – onder meer - ten minste graad 6 voor het [naam] VWO
Wiskunde-A examen haalt.
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Bij brief van 17 januari 2019 heeft appellant tegen dit besluit administratief
beroep aangetekend.
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Verweerder heeft het College laten weten dat onderzocht is of een minnelijke
schikking mogelijk was. Een minnelijke schikking tussen partijen is niet bereikt.
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Op 28 februari 2019 heeft verweerder een verweerschrift toegezonden.
Relevante regelgeving
In artikel 7.24, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) is bepaald, dat onverminderd het derde lid voor de
inschrijving voor een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als
opleidingseis geldt 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.
Overwegingen
De Toelatingscommissie waardeert het te behalen diploma van appellante op het
niveau van de HAVO, en – afhankelijk van onderwerpen en cijfers, bij benadering
op 5 VWO. De Toelatingscommissie is bereid het diploma te beoordelen, indien
wordt voldaan aan de volgende minimum-eisen:
(a) ten minste 5 graad 12-vakken in algemene, academische onderwerpen,
inclusief Wiskunde (pre-calculus), en
(b) een score van ten minste 86% (A) op elk onderwerp.
Carrière en persoonlijke onderwerpen tellen niet mee.
Ter zitting is toegelicht dat het middelbare schoolniveau in British Columbia
lager ligt dan in Nederland. Om toegelaten te worden tot de bachelor-opleiding is
een wiskund-niveau vereist dat overeenkomt met pre-university level. Deze regel
wordt door de Toelatingscommissie altijd gehanteerd, maar stond inderdaad niet
expliciet vermeld op de website. Dit is inmiddels wél het geval.
In plaats van het behalen van het [naam] VWO Wiskunde-examen zou appellante
volgens de Toelatingscommissie ook een zomercursus kunnen volgen om graad
12 Wiskunde te behalen (Pre-Calculus 12). Een derde optie zou kunnen zijn een
AP-examen.
Ter zitting heeft verweerder verder toegelicht dat er naar aanleiding van het
beroep nog een keer een vergelijking is gemaakt tussen het Canadese diploma en
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het Nederlandse VWO-diploma. Het Canadese diploma van Britisch Columbia
komt overeen met de US High School en dat komt overeen met HAVO-niveau.
Alleen de diploma’s van de High Schools in Quebec en Ontario worden hoger
gewaardeerd.
Het vakkenpakket van appellante bevat geen, althans onvoldoende statistiek en
kansberekening. De Toelatingscommissie acht voorkennis van statistiek en
kansberekening op voldoende niveau essentieel voor het goed kunnen volgen van
de bacheloropleiding. Die kennis is bij het begin van de opleiding, in blok 1 en 2
al nodig.
Het College is van oordeel dat de Toelatingscommissie terecht en op juiste
gronden heeft overwogen dat en waarom appellante op basis van haar diploma
van de British Columbia Senior Secondary Graduation niet voldoet aan de
toelatingseisen voor de bacheloropleiding. Het middelbare schooldiploma dat
appellante heeft behaald is niet vergelijkbaar met een Nederlands VWO-diploma.
Verweerder heeft de vooropleiding van appellante aangemerkt als ongeveer
HAVO-niveau. Vooral haar kennis van Wiskunde ligt onder het vereiste niveau.
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.

mr. O. van Loon,
voorzitter

mr. I.L. Schretlen,
secretaris

Voor eensluidend afschrift,
Verzonden op:
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