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

van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden
inzake het beroep van
[naam] te [plaats] , appellant,
tegen
het Bestuur van de Faculteit [X], verweerder.

Procesverloop
Appellant heeft verzocht om per 1 februari 2021 toegelaten te worden tot de
masteropleiding [X], specialisatie [X] (hierna: de opleiding).
Bij besluit van 17 december 2020 heeft verweerder hem voorwaardelijk toegelaten
tot de opleiding.
Tegen dit besluit heeft appellant op 3 januari 2021 administratief beroep
aangetekend.
Verweerder heeft het College laten weten dat is onderzocht of een minnelijke
schikking tussen partijen mogelijk was. Op 12 januari 2021 heeft een gesprek
tussen partijen plaatsgevonden. Een minnelijke schikking is niet bereikt.
Op 24 januari 2021 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.
Het beroep is behandeld in een online hoorzitting op 3 februari 2021. Bij die
zitting was appellante aanwezig. Namens verweerder waren ter zitting aanwezig
[naam] en [naam], voorzitter respectievelijk secretaris van de
Toelatingscommissie.

College van beroep
voor de examens

Uitspraak

21-001

Overwegingen
1 – Feiten en omstandigheden

Blad 2/7

Appellant heeft verzocht om met toepassing van de Corona hardheids-clausule
met toepassing van de zogenaamde “zachte knip” alvast te kunnen worden
toegelaten tot de opleiding.
2 – Het standpunt van verweerder
Verweerder heeft appellant toegelaten tot de opleiding per 1 februari 2021, onder
de voorwaarde dat hij een officieel afschrift van zijn bachelordiploma in [X] van
de Universiteit Leiden overlegt, met een overzicht van de behaalde resultaten.
In het verweerschrift is namens de Toelichtingscommissie aangegeven dat
appellant niet in staat is om het bachelordiploma op 31 januari 2021 te behalen.
Hij is nu bezig met de afronding van zijn stage. Dit heeft in verband met de
Corona-beperkingen vertraging opgelopen.
In de Corona hardheidsclausule, zoals die in artikel 5.2.2a is toegevoegd aan de
OER 2019-2020, is bepaald dat studenten met een gebrek van maximaal 20 ECTS
per 1 september 2020 met de masteropleiding kunnen beginnen. Dit gebrek aan
ECTS moet op 31 augustus 2021 zijn ingehaald.
Er is geen Corona hardheidsclausule opgenomen in de OER 2020-2021. De
Toelatingscommissie ziet daarom geen mogelijkheden om appellant met
toepassing van de “zachte knip” per 1 februari 2021 toe te laten tot de opleiding.
Dit ondanks het feit dat hij de bacheloropleiding naar verwachting kort daarna zal
kunnen afronden en dat dit voor hem dus studievertraging zal opleveren.
Ter zitting is door de Toelatingscommissie nogmaals benadrukt dat zij het
verzoek van appellant ondersteunen en graag zouden zien dat hij aan de opleiding
kan beginnen. Zij zien hier echter in de regelgeving geen mogelijkheid voor.
Omdat appellant in de periode september 2020 tot 31 januari 2021 niet als
student voor de opleiding stond ingeschreven, is het voor hem niet mogelijk om
vóór 31 januari 2021 de bacheloropleiding af te ronden. Dit kan pas als hij vanaf 1
februari 2021 weer staat ingeschreven. Appellant is de enige student van de
opleiding, waarbij dit probleem speelt.
Het zou op zich voor hem wel mogelijk zijn om vanaf 1 februari 2021 een aantal
vakken van de opleiding te volgen, alleen het probleem is dat de toegang daartoe
via Usis rond medio februari 2021 zal worden beëindigd, omdat zijn inschrijving
dan wordt beëindigd, omdat hij niet toegelaten is tot de opleiding.
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3 – De gronden van het beroep
Appellant heeft in het beroepschrift aangegeven dat het voor hem niet mogelijk is
om aan de gestelde voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding,
te voldoen. Het is voor hem onmogelijk om de bachelor vóór de aanvang van de
opleiding op 1 februari 2021 af te ronden.
Om alle studiepunten voor de bachelor te behalen, moet hij nog twee [X]
inleveren. In verband met de beperkingen wegens de Corona-crisis heeft hij in de
periode van maart tot september 2020 moeite ondervonden om mogelijkheden te
vinden tot [X] of het lopen van een stage. Gelet daarop zijn de studenten die per 1
september 2020 met de masteropleiding wilden starten toen met toepassing van
de zogenaamde “zachte knip-maatregel” in de gelegenheid gesteld om per 1
september 2020 alvast met de masteropleiding te beginnen zonder dat de
bacheloropleiding al was afgerond. Dit gold ongeacht de aard van de nog te
behalen studiepunten of dat het gebrek hieraan daadwerkelijk met de Coronamaatregelen had te maken. De “zachte knip” diende er toe om verdere
studievertraging te voorkomen.
De “zachte knip-maatregel” blijkt echter niet te gelden voor de februari-instroom.
Door miscommunicatie kon appellant zich niet meer in september 2020
inschrijven voor de opleiding.
Inmiddels heeft hij op eigen initiatief [X] kunnen maken, door als [X] te werken
bij [X]. Omdat de Corona-crisis nog steeds voortduurt, verzoekt appellant om de
“zachte knip” ook toe te passen voor de studenten die per 1 februari 2021 met de
opleiding willen starten.
Ter zitting heeft appellant aangegeven dat hij zich destijds op advies van de
decaan per 1 september 2020 heeft uitgeschreven, omdat hij toen door Corona
niet in staat was om zijn stage af te ronden. Hij heeft aan de Examencommissie
gevraagd om toestemming om het verslag later in te leveren. Achteraf gezien had
hij dat advies niet moeten opvolgen en zich niet moeten uitschrijven, omdat hij
dan nog zijn bacheloropleiding vóór 31 januari 2021 had kunnen afronden. Hij is
inmiddels al wel begonnen met het volgen van de vakken voor de opleiding.
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Hij vindt dit een redelijke toepassing van deze maatregel ter voorkoming van
verdere onnodige vertraging van zijn studie.
4 – Relevante regelgeving
In de Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Master’s
programmes [X] 2020-2021 (“OER”) is, voor zover hier van belang, vermeld:
Article 5.2 Admission to the programme
5.2.1 Pursuant to Article 7.30b (1) of the Act, holders of one of the following
degrees or persons who have successfully completed the following prescribed premasters programme may be admitted to the programme and one of its
specialisations:
a. bachelor of [X], Leiden University, ór
b. bachelor’s degree in the field of [X], [X]; [X]; [X]; [X]; [X]; [X]; [X]; [X]
provided the student has at least 60 credits from a relevant field, to be decided by
the Admission Committee
c. a prescribed pre-master’s programme pursuant to article 5.4.1.
5.2.2 The Board of Admissions may, on request, admit persons to the programme
who do not meet the requirements specified in 5.2.1, but who can demonstrate to
the satisfaction of the Board of Admissions that they possess the same level of
knowledge, understanding and skills as holders of a degree specified 5.2.1, points
a and b, possibly under further conditions, without prejudice to the requirements
specified in 5.2.4.
Op 12 juni 2020 is de Corona-hardheidsclausule toegevoegd aan de OER:
5.2.2a Hardship clause applicable to students and bridging programme students
due to Corona measures
1. As a special measure arising from the Corona crisis, at the student’s request, the
Board of Admissions can decide to admit a student who is preparing for the final
exam of the bachelor’s programme/bridging programme for one year, provided
the student only needs to pass components with a joint study load of at most 20
credits.
2. Once the student has passed the final exam of the bachelor’s
programme/bridging programme, admission for the remaining months will be
converted to a definite admission.
3. If the student has not passed the final exam of the bachelor’s
programme/bridging programme by 31 August 2021 at the latest, he/she will be
excluded from further participation in the master’s programme until the
bachelor’s exam/bridging programme exam has been passed.
4. This article becomes effective once the ‘Emergency Act relating to study delays
resulting from Corona’ enters into force.
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Het College dient overeenkomstig artikel 7.61, tweede lid, van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te beoordelen of het bestreden
besluit al dan niet in strijd is met het recht.
Anders dan verweerder meent, bestond er naar het oordeel van het College voor
dat de Toelatingscommissie een mogelijkheid om appellant per 1 februari 2021
toe te laten tot de opleiding, ook al had hij zijn bachelor-diploma op dat moment
nog niet gehaald. Hiervoor bestond naar het oordeel van het College gezien de
omstandigheden ook alle aanleiding.
Immers,
(a) appellant is tijdens de gesprekken die hij in februari heeft gehad met de
opleiding onvoldoende gewezen op het risico dat hij liep, door zich per
1 september 2021 uit te schrijven voor de opleiding;
(b) deze uitschrijving hield immers in dat hij nooit meer vóór 31 januari 2021
zijn bachelordiploma zou kunnen halen, en dus nooit per 1 februari 2021
met de masteropleiding zou kunnen beginnen;
(c) in verband met de Corona-crisis is er een bepaling aan de OER toegevoegd,
die het mogelijk maakt dat studenten alvast per 1 september 2020 aan de
masteropleiding konden beginnen, als zij de bacheloropleiding nog niet
geheel (op 20 ECTS na) hebben afgerond;
(d) appellant hoeft nog maar twee verslagen in te leveren om de
bacheloropleiding af te ronden;
(e) appellant zou een half jaar studievertraging oplopen, indien hij pas per
1 september 2021 met de masteropleiding zou kunnen beginnen.
Al deze omstandigheden maken naar het oordeel van het College dat er sprake is
van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 5.2.2 van de OER, die de
Toelatingscommissie aanleiding hadden kunnen geven om af te wijken van de
toelatingseis, zoals is opgenomen in artikel 5.2.1 van de OER dat toelating slechts
mogelijk is voor een student die reeds in het bezit is van het bachelordiploma [X].
Het College merkt op dat is gebleken dat appellant er inmiddels op eigen initiatief
in is geslaagd om een stage te lopen en in dat verband [X] heeft geschreven en dat
hij deze enkel nog moet inleveren. De Toelatingscommissie heeft hiervoor haar
bewondering uitgesproken naar hem en heeft ook zelf aangegeven dat zij hem
graag tot de masteropleiding zou willen toelaten. Hieruit blijkt naar het oordeel
van het College dat de Toelatingscommissie er van uit kan gaan dat hij beschikt
over een gelijk niveau van kennis, inzicht en vaardigheden als dat van een student
die reeds beschikt over het bachelordiploma [X]. Dit betekent dat de
Toelatingscommissie het verzoek van appellant, los van de Corona-
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hardheidsclausule, had kunnen toewijzen, en daarbij als voorwaarde had kunnen
stellen dat hij binnen een bepaalde termijn een afschrift van het bachelordiploma
diende toe te sturen. Gelet op de bepalingen opgenomen in de Coronahardheidsclausule acht het College het redelijk om hierbij uit te gaan van een
termijn tot uiterlijk 31 augustus 2021.
Dit leidt het College tot het oordeel dat het beroep gegrond is. Dit betekent dat
het bestreden besluit zal worden vernietigd, voor zover daaraan als voorwaarde is
verbonden dat appellant vóór 1 februari 2021 een afschrift van het
bachelordiploma [X] moet toezenden. Appellant wordt in de gelegenheid gesteld
om een afschrift van dit diploma vóór 31 augustus 2021 toe te zenden.
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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,
I.
II.
III.

verklaart het beroep gegrond;
vernietigt het bestreden besluit, voor zover daar als voorwaarde aan
is verbonden dat appellant vóór 1 februari 2021 een afschrift van het
bachelordiploma [X] moet toezenden,
draagt de Toelatingscommissie op een nieuw besluit te nemen, met
inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen.

Aldus vastgesteld door een kamer uit het College van beroep voor de examens,
bestaande uit mr. K.H. Sanders, (voorzitter), dr. C. de Groot, dr. J.J. Hylkema, Z.I.
de Vos LLB en J.J. Christiaans (leden), in tegenwoordigheid van de secretaris van
het College, mr. I.L. Schretlen.

mr. K.H. Sanders,
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,
Verzonden op:

mr. I.L. Schretlen,
secretaris

