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CBE 75-2009 Ecomomie en Bedrijfskunde 
Afwijkende tentamenregeling 
Appellant vraagt om een extra tentamenkans voor een vak, waardoor hij na het behalen 
van dit vak behalve tweedejaars ook derdejaars vakken kan volgen om zo problemen 
met zijn verblijfsvergunning te voorkomen. 
CBE: het feit dat zijn verblijfsvergunning afloopt aan het einde van dit studiejaar vormt 
geen zodanig bijzondere persoonlijke omstandigheid dat deze een extra tentamenkans 
rechtvaardigt. Beroep ongegrond. 
  
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van de Examencommissie Economie en Bedrijfskunde van 12 oktober 2009 
waarbij het verzoek van appellant om een afwijkende tentamenregeling voor zijn laatste 
propedeusevak International Economics I wordt afgewezen.  
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op woensdag 16 december 2009 waar 
zijn verschenen: 

- appellant,  
- verweerster in de persoon van Z., ambtelijk secretaris van de Examencommissie 

Economie en Bedrijfskunde en X., lid van de Examencommissie Economie en 
Bedrijfskunde. 

 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Appellant diende in september 2009 een schriftelijk verzoek in bij de 
Examencommissie Economie en Bedrijfskunde om een afwijkende tentamenregeling 
voor zijn laatste propedeusevak International Economics I. Hij wil graag een extra 
tentamenkans. Dit verzoek wordt afgewezen bij brief van de Examencommissie d.d. 2 
oktober 2009. Bij brief van 30 oktober 2009, ingekomen op dezelfde datum, stelt 
appellant beroep in tegen deze beslissing bij het College van Beroep voor de Examens 
(CBE). Op 16 november 2009 vindt een schikkingsgesprek plaats. Er wordt echter geen 
schikking bereikt. Verweerster dient gelijktijdig een verweerschrift in.  
 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in de stukken en ter zitting toegelicht, 
kan zakelijk als volgt worden weergegeven.  
Appellant staat voor het zesde jaar ingeschreven als student aan de faculteit Economie 
en Bedrijfskunde. Appellant is een internationale student en verwacht problemen met de 
IND over de geldigheid van zijn verblijfsvergunning als hij zijn bacheloropleiding 
Economics & Business Economics aan het einde van het studiejaar 2009-2010 niet heeft 
afgerond. Hij heeft gedurende zijn inschrijving 106 EC behaald en moet dus nog 74 EC 
halen om zijn bachelor af te ronden. Zijn propedeuse heeft hij op één vak na niet 
gehaald. Appellant heeft inmiddels vrijstelling gekregen om tweedejaars vakken te 
volgen. Appellant hoopt op een verlenging van zijn verblijfsvergunning als hij zijn 
bachelor (bijna) heeft afgerond dit studiejaar. Hij vraagt om een extra tentamenkans 
voor het propedeusevak International Economics I, waardoor hij na het behalen van dit 
vak behalve tweedejaars ook derdejaars vakken kan volgen.  
Verweerster heeft zich blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting, zakelijk 
weergegeven op het volgende standpunt gesteld. 
Een extra tentamenkans kan alleen worden gegeven in geval van zeer bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. Zulke omstandigheden heeft appellant niet aangetoond. 
Er zijn twee tentamenkansen per jaar voor het vak International Economics I. Ook dit 
studiejaar heeft appellant nog een reguliere kans om dit vak te behalen. Appellant heeft 
al 10 kansen gehad om dit tentamen te halen. Verweerster merkt op dat hij gedurende 
zijn inschrijving niet eens alle kansen heeft benut.  
Appellant heeft slechts 106 EC behaald in ruim vijf jaar tijd, in plaats van 180 EC in 
drie jaar. Verweerster is appellant al ter wille geweest om hem toe te laten tot het volgen 
van tweedejaars vakken. Appellant dient dit studiejaar nog 74 EC te behalen om zijn 
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bacheloropleiding af te ronden. Gelet op de reeds behaalde studieresultaten en de 
inschrijvingsduur lijkt verweerster dit een onmogelijke opgave.  
Daarnaast biedt artikel 1.6 lid 7 van de Regels en Richtlijnen van de Faculteit Economie 
en Bedrijfskunde ook geen mogelijkheid om aan appellant een extra tentamenkans toe te 
kennen. Er kan slechts een extra kans worden toegekend buiten een reguliere 
tentamenperiode als hiermee de bachelor- of masteropleiding kan worden voltooid. In 
onderhavig geval gaat het om een propedeusevak waarvoor een extra kans wordt 
aangevraagd en gaat het niet om het voltooien van de bacheloropleiding. 
 
V. Beoordeling 
Het College onderkent het belang van appellant om dit studiejaar zijn bacheloropleiding 
Ecnomics & Business Economics af te ronden waardoor hij geen problemen krijgt met 
de IND over zijn verblijfsvergunning. 
Het feit dat zijn verblijfsvergunning afloopt aan het einde van dit studiejaar vormt 
echter geen zodanig bijzondere persoonlijke omstandigheid dat deze een extra 
tentamenkans rechtvaardigt. Ook heeft appellant ter zitting noch in zijn verweerschrift 
andere bijzondere persoonlijke omstandigheden  aannemelijk gemaakt die een extra 
tentamenkans rechtvaardigen. Een beroep op artikel 1.6 lid 7 van de Regels & 
Richtlijnen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde faalt omdat appellant door het  
met succes benutten van een extra tentamenkans voor het vak International Economics I 
zijn bacheloropleiding niet kan afsluiten.  
Aan appellant is terecht geen extra tentamenkans toegekend. Hierbij speelt ook een rol 
dat appellant dit studiejaar kan deelnemen aan het reguliere tentamen International 
Economics I. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat de bestreden beslissing in stand kan blijven. 
 
VI. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens 

- verklaart het beroep van appellante ongegrond. 
  
 
 
 


