College van beroep
voor de examens

PROCES-VERBAAL 20-418

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

Mondelinge uitspraak van 30 september 2020 van het College van beroep voor de
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen:
[naam], appellant
en
het bestuur van de Faculteit [X], verweerder

Aanwezig:
mr. O. van Loon (voorzitter)
dr. A.M. Rademaker
W.J. van Wetten BSc (leden)
mr. M.S.C.M. Stoop – van de Loo (secretaris)
appellant
[naam], beleidsmedewerker bij de afdeling [X], namens verweerder.

Procesverloop:
Appellant heeft zijn havo-diploma behaald en beschikt over een hbo-propedeuse
[X].
In maart 2020 heeft appellant vernomen dat het centraal examen gelet op de
maatregelen rondom het coronavirus geen doorgang zal vinden.
In juni 2020 heeft appellant het schriftelijke onderdeel van het VWO Nederlands
deelcertificaat afgelegd.
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Bij besluit van 23 juni 2020 heeft verweerder appellant voorwaardelijk toegelaten
tot de bachelor [X], specialisatie [X], met de startdatum 1 september 2020. Om
aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, dient appellant voor de start van het
programma:
- een gewaarmerkte kopie in te leveren van het behaalde staatsexamen
VWO Nederlands.
Op 5 september 2020 heeft appellant het mondeling examenonderdeel afgelegd
van het VWO Nederlands deelcertificaat. Hij heeft op dat moment vernomen dat
hij het schriftelijke onderdeel van het VWO Nederlands deelcertificaat niet heeft
behaald, zodat hij geen VWO Nederlands deelcertificaat heeft ontvangen.
Bij e-mail van 9 september 2020 heeft appellant aan het College kenbaar gemaakt
geen bezwaar te willen maken tegen de voorwaarde in het toelatingsbesluit. Hij
verzoekt om een tijdsverlenging van een jaar voor de voorwaardelijke toelating of
een vorm van coulance.
Bij e-mail van 24 september 2020 heeft appellant tegen het besluit van
23 juni 2020 administratief beroep bij het College ingesteld.
Op 28 september 2020 heeft appellant het College medegedeeld waarom hij
buiten de gestelde termijn beroep heeft ingesteld.
Het College heeft partijen op 28 september 2020 uitgenodigd voor de (online)
hoorzitting op 30 september 2020 en daarbij medegedeeld dat het beroep versneld
zal worden behandeld. Gelet op de snelheid van de procedure heeft verweerder
geen verweerschrift ingediend.
Overwegingen:
In het bestreden besluit is de toelatingsvoorwaarde vermeld waaraan appellant
voor de start van de opleiding dient te voldoen. Appellant is het niet oneens dat
deze voorwaarde is gesteld. Door de maatregelen van het coronavirus heeft hij
moeite gehad aan die voorwaarde te voldoen.
De Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding [X] 2019-2020
vermeldt:
Artikel 5.2.1 Toelating met hbo-propedeuse
De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch
examen aan een hogeschool die niet in het bezit is van een diploma als bedoeld in
artikel 7.24, eerste lid, (vwo-diploma) dan wel een op grond van het tweede lid bij
ministeriële regeling als ten minste gelijkwaardig aangemerkt onderscheidenlijk
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naar het oordeel van het instellingsbestuur daaraan ten minste gelijkwaardig
diploma: moet aantonen dat hij op vwo eindexamen-niveau tevens beschikt over
kennis, inzicht en vaardigheden om de bacheloropleiding met goed gevolg af te
ronden. Dit dient te worden aangetoond door: het certificaat van het (met goed
gevolg afgelegde) vak Nederlands (Nederlandse tekstverklaring).
Appellant is geconfronteerd geweest met een aanpassing van het VWO
Nederlands deelcertificaat door de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus. Ter zitting heeft hij toegelicht dat het centraal examen niet is
afgenomen. Voor het vak Nederlands wordt in het centraal examen Nederlandse
tekstverklaring getoetst.
Op grond van artikel 5.2.1 van de OER geldt voor appellant voor toelating tot de
bacheloropleiding 'slechts' als eis dat hij het onderdeel tekstverklaring van het
(staats)examen Nederlands met goed gevolg heeft afgerond. Anders dan
verweerder veronderstelt geldt dus niet als eis dat hij het gehele (staats)examen
Nederlands met goed gevolg heeft afgerond.
Als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is het centraal
examen van het (staats)examen Nederlands dit jaar niet afgenomen. Het door de
OER vereiste onderdeel Nederlandse tekstverklaring wordt juist in dat centraal
examen getoetst. Onder deze bijzondere omstandigheden kan verweerder
appellant niet tegenwerpen dat hij het certificaat van het (met goed gevolg
afgelegde) vak Nederlands (Nederlandse tekstverklaring) niet heeft overgelegd.
Dit betekent dat het beroep gegrond wordt verklaard en het bestreden besluit
wordt vernietigd, voor zover daarbij aan de toelating de voorwaarde is verbonden
dat appellant een gewaarmerkte kopie inlevert van het behaalde staatsexamen
VWO Nederlands. Dit betekent dat appellant onvoorwaardelijk is toegelaten tot
de bacheloropleiding [X], specialisatie [X] en deze studie dus mag voortzetten.
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Beslissing:
Het College
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van 23 juni 2020, voor zover daarbij aan de toelating
de voorwaarde is verbonden dat appellant een gewaarmerkte kopie inlevert
van het behaalde staatsexamen VWO Nederlands.
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

