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I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van  verweerster van 18 augustus 2010 waarbij het verzoek van appellant om 
toegelaten te worden tot de Master International Law and the Law of International 
Organizations van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, werd afgewezen. 
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op donderdag 3 maart 2011 waar appellant niet 
is verschenen en waar verweerster is verschenen in de persoon van mw. mr. X, Coördinator 
International Office, Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Appellant heeft een verzoek ingediend om toegelaten te worden tot het LLM programme 
International Law and the Law of International Organizations, specialization Human Rights. Dit 
verzoek is door verweerster afgewezen. Het onderbouwde oordeel luidt dat appellant niet aan de 
door de faculteit gestelde eisen op het punt van GPA voldoet. De minimum GPA die toelating 
biedt is gesteld op 2.75/4, 3.5/5, 7.0/10 of 70/100. Appellant heeft op 3 maart 2010 zijn diploma 
behaald aan de universiteit van Liberia met een GPA van 2.583/4. Het niveau van appellant is 
veel te laag om succesvol deel te nemen aan de opleiding. Dit besluit wordt appellant 
meegedeeld bij brief van 18 augustus 2010. Appellant tekent hiertegen beroep aan bij brief, 
gedateerd 23 augustus 2010, binnengekomen op 9 september 2010.  
Omdat de schikkingsprocedure, als voorgeschreven in artikel 7.61 lid 3 Wet hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek, vanwege de afstand niet goed uitvoerbaar is geeft de 
Toelatingscommissie bij brief van 15 september 2010 een nadere toelichting op de 
besluitvorming, met de mogelijkheid dat appellant hier op reageert.  
Per mail van 12 december 2010 laat appellant weten geen nadere aanvullingen te hebben op zijn 
beroepschrift en verzoekt de Toelatingscommissie om hem toe te laten tot de door hem 
gewenste opleiding, eventueel met een proeftijd.  
 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift van 23 augustus 2010, luidt 
dat zijn interesse ligt bij het doceren van mensenrechten en de advocatuur in verband met de 
bescherming tegen schendingen van de mensenrechten en geweld tegen zijn medeburgers in 
Liberia. Appellant wil zijn tekortkoming van de GPA score niet goedpraten, maar de 
studieomstandigheden waren niet optimaal in Liberia vanwege de burgeroorlog in zijn land.    
Verweerster heeft zich in het verweerschrift en ter zitting als volgt verweerd. Als minimale 
toelatingseis voor de opleiding LLM programme International Law and the Law of International 
Organizations geldt een GPA van 2.75/4, 3.5/5, 7.0/10 of 70/100. Appellant voldoet niet aan 
deze eisen. Hij behaalde slechts een GPA van 2.583/4. Hiermee is appellant geen twijfelgeval en 
niet toelaatbaar tot de opleiding. In uitzonderingsgevallen wordt afgeweken van de GPA indien 
veel praktijkervaring daartoe aanleiding geeft. Appellant heeft echter onvoldoende werkervaring 
om deze lage score te repareren.  
 
V. Beoordeling 
Het College stelt vast dat de toelatingseisen voor de opleiding LLM programme International 
Law and the Law of International Organizations helder en kenbaar zijn. Tevens stelt het College 
vast dat appellant met een GPA van 2.583/4 lang niet voldoet aan de minimumeisen om 
toegelaten te worden tot de door hem gewenste opleiding. Verweerster kon, op grond van deze 
score, niet anders dan het verzoek van appellant afwijzen.  
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VI. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep van appellant ongegrond. 
  
 
 


