College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 19-158

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

Mondelinge uitspraak van 21 augustus 2019 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 Rechtsgeleerdheid, verweerder.

Aanwezig:
mr. O. van Loon (voorzitter)
dr. A.M. Rademaker
mr. J. Nijland
M. Heezen LLB
M.C. Klink BA LLB (leden)
mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo (secretaris)
Appellante is verschenen.
Namens verweerder was ter zitting aanwezig [naam], coördinator
masteropleiding Jeugdrecht.

Procesverloop
Appellante heeft verweerder gevraagd om te worden toegelaten tot de
masteropleiding Jeugdrecht (hierna te noemen: “de masteropleiding”).
Bij besluit van 25 juni 2019 heeft verweerder dit verzoek afgewezen.
Bij brief van 6 juli 2019, ontvangen op 10 juli 2019, heeft appellante hiertegen
administratief beroep aangetekend.
Op 25 juli 2019 en 15 augustus 2019 heeft appellante nadere stukken ingediend.
Op 20 augustus 2019 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
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Relevante regelgeving
In de Onderwijs- en Examenregeling van de masteropleiding is, voor zover hier
van belang, het volgende vermeld:
Artikel 5.2 Eisen toelating tot het studiejaar 2019-2020
5.2.1 Krachtens artikel 7.30b eerste lid van de wet zijn toelaatbaar tot de opleiding
degenen die in het bezit zijn van (één van) de volgende graden:
a. de graad Bachelor in de opleiding Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
Leiden;
b. de graad Bachelor in de opleiding Notarieel recht aan de Universiteit Leiden,
mits dit een zogenaamde toga-variant betreft;
c. de graad Bachelor in de opleiding Rechtsgeleerdheid of Notarieel recht van een
van de andere Nederlandse universitaire juridische faculteiten, mits dit een
zogenaamde toga-variant betreft;
d. die beschikken over (vergelijkbare) kwaliteiten op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden die moeten zijn verworven bij beëindiging van de
bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.2.1 de letters a en b, én
- aan wie de graad bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs
is verleend (anders dan voornoemd in de letters a t/m c), of die aantonen te
voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; én
- die naar het oordeel van de toelatingscommissie voldoende kennis hebben van
de voertaal van de opleiding. De taalvaardigheid is die in de Nederlandse en
Engelse taal (vgl. art. 2.8). Het vereiste niveau voor de Nederlandse taal, is het
Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL; voorheen 6 (zoals
vastgesteld door de Universiteit Leiden)) en voor de Engelse taal 7.0 IELTS,
TOEFL paper 600, Toefl Internet 100.
5.2.2 De toelatingscommissie kan, op diens verzoek, ieder die niet voldoet aan de
voorwaarden genoemd in artikel 5.2.1, doch die ten genoegen van de commissie
kan aantonen over kennis, inzicht en vaardigheden te bezitten op hetzelfde niveau
als degenen die in het bezit zijn van een graad als omschreven in artikel 5.2.1,
eventueel onder nader te stellen voorwaarden, toelating verlenen tot de opleiding
(onverminderd de eisen sub artikel 5.2.4).
5.2.4 Aanvullende selectiecriteria
Naast de eisen genoemd in artikel 5.2.1 en 5.2.2 gelden voor de opleiding
krachtens artikel 7.30b tweede lid de volgend kwaliteitseisen:
a. Verzoeken tot toelating voor het daaropvolgende studiejaar dienen te zijn
ingediend voor een in de ‘regeling toelating’ vast te stellen datum.
b. Bij aanmelding c.q. het verzoek tot toelating dient tevens te worden ingediend:
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- een uitgebreid curriculum vitae inclusief behaalde resultaten voor de
vakken van de vooropleiding(-en);
- een Nederlandstalige motivatiebrief waarin de student zijn academische
achtergrond schetst en de motivatie aangeeft om de masteropleiding te
volgen en eventueel de rol die de master in de voorgenomen carrière speelt
of kan spelen.
c. De toelatingscommissie beoordeelt de ingediende verzoeken op toelaatbaarheid
en brengt een rangorde aan. Alleen tijdig ingediende verzoeken worden in de
rangorde opgenomen.
d. De rangorde wordt bepaald door weging van:
d.1) de behaalde resultaten in de bacheloropleiding op basis waarvan
toelating wordt gevraagd, en
d.2) het cv en relevante extra-curriculaire ervaring, en
d.3) de inhoud van de motivatiebrief.
Bij de beoordeling worden de criteria in onderlinge samenhang bezien.
e. Het faculteitsbestuur of de toelatingscommissie willigt de verzoeken tot
toelating in volgens de door haar conform letter c. vastgestelde rangorde.

Overwegingen
Appellante beschikt over een HBO-bachelorsdiploma Rechtsgeleerdheid. Haar
gemiddeld eindcijfer was 7.5. Zij heeft een afstudeerstage gedaan bij de [naam].
Tevens beschikt zij over een masterdiploma Human Rights Law van de
Universiteit van [naam]. Zij heeft daar onder meer de onderwijseenheid
International Rights of the Child gevolgd, die naar haar mening perfect aansluit
op de masteropleiding. Ze heeft tien maanden stage gelopen bij {naam] en is op
dit moment werkzaam als bezwaarmedewerker bij de [naam]. Appellante is erg
gemotiveerd voor de masteropleiding.
Het College is van oordeel dat verweerder terecht en op juiste gronden heeft
geoordeeld dat appellante niet heeft aangetoond te voldoen aan de vereisten
gesteld in artikel 5.2.1 en 5.2.2 van de OER. De inhoud van de door haar gevolgde
masteropleiding Human Rights Law in [naam] en HBO-bacheloropleiding
Rechtsgeleerdheid sluiten onvoldoende aan bij de kennis, inzicht en vaardigheden
van een afgeronde Nederlandse bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid met civiel
effect. Meer specifiek zijn er deficiënties op het gebied van civiel-, straf- en
bestuursrecht. Dit kan niet worden gecompenseerd door haar elders opgedane
werk- en stage-ervaring.
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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.
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

