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Mondelinge uitspraak van 9 juni 2021 van het College van beroep voor de 
examens van de Universiteit Leiden in de zaak tussen: 
 
[naam] te [plaats], appellant, 
 
tegen 
 
het bestuur van de Faculteit [X], verweerder. 
 
Aanwezig: 
mr. H.J.G. Bruens (voorzitter), 
dr. C. de Groot, 
dr. J. Nijland, 
mr. M.C. Klink, 
J.J. Christiaans (leden), 
mr. I.L. Schretlen (secretaris), 
 
- appellant, 
 
namens verweerder: 
[naam], policy officer, 
[naam], voorzitter Toelatingscommissie, 
[X] ([X], voor bezwaarschriftprocedure 21-031).  
 
Procesverloop  
 
Op 29 januari 2021 heeft appellant verzocht om per 1 februari 2021 te worden 
toegelaten tot de masteropleiding [X] (hierna te noemen “de masteropleiding”).  
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Bij besluit van 4 maart 2021 heeft verweerder dit verzoek afgewezen, met als 
reden – kort gezegd – de zogenaamde “zachte knip regeling” niet geldt voor de 
februari-instroom.  
 
Tegen dit besluit heeft appellant bij brief van 16 april 2021 administratief beroep 
bij het College ingesteld.  
Verweerder heeft het College laten weten dat op 6 mei 2021 is onderzocht of een 
minnelijke schikking mogelijk was. Dit heeft echter niet geleid tot een minnelijke 
schikking tussen partijen.  
 
Op 19 mei 2021 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.  
 
Op 25 mei 2021 heeft appellant verzocht om een voorlopige voorziening. Hij zit 
middenin een tentamenperiode en om de cijfers te kunnen registreren is 
inschrijving in Usis noodzakelijk.  
 
Parallel aan deze beroepsprocedure heeft appellant op 8 april 2021 heeft appellant 
bezwaar gemaakt bij het College van Bestuur tegen het besluit van 4 maart 2021, 
waarbij zijn inschrijving voor de masteropleiding is beëindigd.  
 
Het beroepschrift in het toelatingsgeschil werd ter zitting van 9 juni 2021 
behandeld tegelijk met het bezwaarschrift dat door appellant is ingediend tegen 
de annulering van zijn inschrijving voor de masteropleiding. Dit bezwaar heeft 
appellant na afloop van de zitting ingetrokken.  
 
Het standpunt van appellant 

Het standpunt van appellant komt er – kort gezegd – op neer dat hij het niet eens 
is met het besluit om hem niet toe te laten tot de masteropleiding. Hij vindt dat 
[X] ten onrechte zijn inschrijving heeft geannuleerd.  
 
Hij is in september 2021 met toepassing van de zogenaamde “zachte 
knipregeling” begonnen met de masteropleiding. Omdat hij zijn bachelor-scriptie 
nog niet had afgerond, is zijn inschrijving voor de masteropleiding op 9 oktober 
2021 beëindigd.  
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Volgens appellant heeft hij nog tot 30 augustus 2021 de tijd om de 
bacheloropleiding [X] af te ronden. Hij mist nog 5 ECTS en voldoet daarom aan 
de voorwaarden om te worden toegelaten tot de master-opleiding. De voorzitter 
van de Toelatingscommissie heeft hem toen geadviseerd om de bachelorscriptie af 
te ronden en zich in te schrijven voor de masteropleiding voor “het volgende 
startmoment”. In januari 2021 heeft hij zich, toen zijn scriptie was goedgekeurd, 
opnieuw aangemeld voor de masteropleiding op basis van de “zachte knip 
regeling”. Hij staat echter sinds februari 2021 in Brightspace en Usis ingeschreven 
voor de mastervakken en heeft inmiddels midterm essays geschreven en heeft 
daar cijfers voor gehaald. Zijn studie is op dit moment zijn enige sociale contact 
en hij wil graag de studie blijven vervolgen.  
 
Het standpunt van verweerder 
 
Verweerder heeft het verzoek van appellant om tussentijds per 1 februari 2021 
toegelaten te worden tot de masteropleiding, afgewezen. De “zachte knip 
regeling” geldt volgens verweerder niet voor februari-aanmeldingen. 
 
Volgens verweerder voldeed appellant in september 2020 niet aan de 
voorwaarden voor toelating tot de masteropleiding per 1 september 2020. De 
“zachte knip regeling” is voor het studiejaar 2020-2021 ingesteld in verband met 
de Corona-pandemie. De regeling hield in dat kandidaten al vast mochten starten 
met de masteropleiding, als zij nog ten hoogste 15 ECTS aan vakken voor de 
vooropleiding moesten voltooien. Appellant moest in september nog 20 ECTS 
aan vakken voltooien, waaronder zijn bachelor-scriptie van 10 ECTS. Daarmee 
voldeed hij niet aan de voorwaarden voor de “zachte knip”. Daarom is zijn 
inschrijving voor de masteropleiding op 19 oktober 2020 geannuleerd. Tegen dit 
besluit is geen bezwaar gemaakt.  
 
Op 29 januari 2021 heeft appellant opnieuw verzocht om te worden toegelaten tot 
de masteropleiding, dit keer per 1 februari 2021. De “zachte knip regeling” gold 
toen niet meer, zodat hij om toegelaten te kunnen worden zijn bacheloropleiding 
had moeten afgerond. Dit was niet het geval, want hij moest nog een aantal 
studiepunten halen. Op 4 maart 2021 is zijn inschrijving voor de opleiding 
daarom geannuleerd. Volgens verweerder is door de opleiding nooit bij appellant 
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de indruk gewekt dat hij met toepassing van de “zachte knip regeling” per 1 
februari 2021 zou kunnen instromen.  
 
Op de website van de Universiteit Leiden is op 15 mei 2020 het volgende bericht 
geplaatst met betrekking tot de “zachte knip”:  
 
“Voor de masterrichting [X] (60/120 EC) geldt: 
1 jaar de tijd om de bachelor af te ronden, uiterlijk vóór 31 augustus 2021. 
Aanvullende eis: indien het BA-eindwerkstuk onderdeel is van de 15 EC BA vakken 
die nog niet behaald zijn, moet het eindwerkstuk voltooid zijn voordat de student 
de MA-thesis begint te schrijven. Deze voorwaarde zal worden opgenomen in de 
OER.” 
 
Op 9 oktober 2020 heeft de voorzitter van de Toelatingscommissie aan appellant 
laten weten, dat hij niet in aanmerking komt voor de “zachte knip”, omdat hij 
meer dan 15 EC deficiëntie heeft. Daarbij heeft hij aangegeven: “Je kunt gebruik 
maken van de inschrijving voor het volgende startmoment.” 

Op 9 oktober 2020 ontving appellant ook het volgende bericht van de afdeling 
Admissions:  
 
“Je kan je aanmelden voor het volgende startmoment van de MA [X]; [X]. 
Deze start in februari. Voor meer informatie over inschrijfdeadlines etc. verwijzen 
wij je door naar de website van de opleiding: 
 
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/study-programmes/master/ [X] 
60ec/[X]/admission-and-application/application-deadlines#starting-in-february” 
 
Overwegingen 
 
Het College merkt op dat het voor appellant onduidelijk is geweest op welk 
moment hij zich kon inschrijven voor de masteropleiding. Uit de tekst op de 
website blijkt niet dat de “zachte knip regeling” niet voor de tussentijdse instroom 
per 1 februari 2021 geldt. Dit was kennelijk ook in oktober 2020 voor de 
Toelatingscommissie niet (geheel) duidelijk. Het College acht het daarom niet 
onaannemelijk dat appellant uit de berichten van de voorzitter van de 
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Toelatingscommissie en van Admissions van 9 oktober 2020 heeft opgemaakt dat 
hij zich kon inschrijven voor de instroom per 1 februari 2021, op het moment dat 
hij aan de voorwaarden van de “zachte knip regeling” voldeed.  
 
Ter zitting is gebleken dat appellant inmiddels aan alle vereisten voldoet, welke 
aan vervroegde toelating op grond van de “zachte knip regeling” werden gesteld: 
hij moet nog enkele final papers inleveren en heeft minder dan 15 EC deficiëntie; 
zijn bachelorscriptie heeft hij inmiddels afgerond.  
 
Ook staat vast dat hij inmiddels sinds 1 februari 2021 een aantal vakken van de 
masteropleiding heeft gevolgd en daarvoor cijfers heeft behaald. Dit is gebeurd 
met toestemming van de Examencommissie van de master-opleiding. 
 
Voorts is gebleken dat de Toelatingscommissie tijdens de minnelijke schikking 
aan appellant te kennen heeft gegeven hem graag voor de opleiding te willen 
behalen.  
 
Onder deze specifieke omstandigheden en in aanmerking genomen de “zachte 
knip-regeling” in verband met de Corona-crisis, acht het College het getuigen van 
een bijzondere hardheid voor appellant dat hij zijn studie als masterstudent niet 
zou mogen voortzetten. Dit betekent dat het College zal besluiten dat hij per 
1 februari 2021 op grond van de bijzondere regeling rondom Corona toegelaten 
wordt tot de masteropleiding en dat de intussen behaalde studieresultaten van 
onderdelen van het masterprogramma, hun geldigheid behouden. Het College 
neemt daarbij in aanmerking dat appellant gedurende het gehele studiejaar is 
ingeschreven als student en aan zijn collegegeldverplichtingen heeft voldaan. De 
voorwaarden dat appellant vóór 1 augustus 2021 zijn bachelordiploma moet 
hebben behaald om zijn master-studie onverkort te kunnen voortzetten, vormt 
voor appellant – naar ter zitting is gebleken – geen punt.  
 
Het College gaat er van uit, dat het geschil omtrent de inschrijving op een 
misverstand berust, en uitsluitend de vraag betreft of hij onder de gegeven 
omstandigheden alsnog per 1 februari 2021, weliswaar voorwaardelijk, toegelaten 
kan worden tot de masteropleiding.  
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Gelet hierop kan het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, buiten 
verdere behandeling worden gelaten.  
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De beslissing 
 
Het College verklaart het beroep gegrond en bepaalt dat appellant per 1 februari 
2021 – voorwaardelijk – wordt toegelaten tot de masteropleiding.  
 
Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en secretaris is 
ondertekend. 
 
 
 
mr. H.J.G Bruens,                                        mr. I.L. Schretlen, 
voorzitter                              secretaris 
 
Voor eensluidend afschrift, 
Verzonden op: 


