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CBE 70-2010 Wiskunde en Natuurwetenschappen 
Toelating opleiding; GPA ; leer en -werkervaring                                       

 
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van verweerster van 16 november 2010 waarbij het verzoek van appellant om 
toegelaten te worden tot de Master of Science (MSc) programme in Medical en Pharmaceutical 
Sciences van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, 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. X, lid van genoemde 
Toelatingscommissie en mevrouw Y, medewerkster van het universitaire Bureau Internationale 
Betrekkingen (BIS). 

 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Appellant heeft een verzoek ingediend om toegelaten te worden tot het MSc programme in 
Medical en Pharmaceutical Sciences. Dit verzoek wordt beoordeeld door het BIS, dat hiertoe de 
opdracht heeft van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Het onderbouwde oordeel 
luidt dat het opleidingsniveau van appellant te laag is om succesvol deel te nemen aan de 
opleiding. De Toelatingscommissie Master of Science (MSc) programme in Medical en 
Pharmaceutical Sciences neemt dit advies over en besluit appellant niet toe te laten. Dit besluit 
wordt appellant meegedeeld bij mail van 12 november 2010 en per brief van 16 november 2010.  
Appellant tekent hiertegen beroep aan bij brief, gedateerd 20 november 2010, binnengekomen 
op 24 november 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 16 december 2010 een nadere 
toelichting op de besluitvorming, met de mogelijkheid dat appellant hier op reageert.  
Per mail van 21 december 2010 laat appellant weten zijn beroep te handhaven en voorts  het niet 
eens te zijn met het feit dat zijn academische graad is heroverwogen op basis van de UK NARIC. 

 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift van 20 november 2010, 
luidt dat hij op grond van zijn vooropleiding en de reeds opgedane werkervaring wel degelijk 
bekwaam en geschikt is om de door hem gewenste Masteropleiding met succes af te ronden. 
Appellant heeft vijf jaar gestudeerd op het terrein van de Pharmacie, gevolgd door zes maanden 
stage in verschillende sectoren voor gezondheidszorg en industrie. Hij heeft verschillende 
cursussen gevolgd op het gebied van de industriële facetten van Pharmacie. Daarnaast heeft hij 
drie jaar ervaring als onderwijsassistent op de school voor Pharmacie (College of Health 
Sciences). Naar het oordeel van appellant komt dit alles overeen met ten minste drie jaar studie 
van een Nederlandse bacheloropleiding op het zelfde terrein. 
 
Verweerster heeft zich in het verweerschrift en ter zitting als volgt verweerd.  
Appellant voldoet niet aan de door de faculteit gestelde toelatingseisen. Hij heeft zijn 
bachelordiploma behaald aan de Universiteit van Asmara. Het niveau van deze 
bacheloropleiding komt niet overeen met het vereiste niveau van toelating tot een 
Masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen. De door appellant behaalde bachelorgraad 
wordt, voor een vergelijkbare studie in Nederland, gelijkgesteld aan twee jaar universitaire 
studie. De duur van een bacheloropleiding in Nederland is echter drie jaar. Een met Nederland 
vergelijkbare bachelorgraad is de minimale toelatingsvoorwaarde tot de Masteropleiding. Het 
niveau van appellante is aldus te laag om succesvol deel te nemen aan de opleiding.  
Naar aanleiding van het beroepschrift heeft de Toelatingscommissie het verzoek van appellant 
opnieuw bekeken op basis van de beschikbare documenten. De Toelatingscommissie heeft de 
academische graad van de universiteit van Asmara heroverwogen aan de hand van de UK 
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NARIC. BIS maakt regelmatig gebruik van deze bron. Het betreft een gerenommeerd 
onderzoeksbureau dat informatie verschaft over onder meer academische en professionele 
vaardigheden. Op basis van het advies van UK NARIC is geconcludeerd dat de bachelorgraad 
van de universiteit van Asmara gelijk staat aan slechts twee jaar van een vergelijkbare studie in 
Nederland.  
Van belang is voorts dat de masteropleiding Medical en Pharmaceutical Sciences in Groningen 
een gespecialiseerde, onderzoeksgerichte opleiding is, die sterk steunt op specifieke kennis en 
onderzoeksvaardigheden die zijn verkregen tijdens de bacheloropleiding Pharmaceutical 
Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. De werkervaring van appellant, als genoemd in zijn 
beroepschrift, kan niet beoordeeld worden door de toelatingscommissie, omdat dit geen deel 
uitmaakt van een studieprogramma. De Toelatingscommissie kan alleen een formeel diploma 
beoordelen.  
Tot slot heeft de Toelatingscommissie de bachelorgraad van appellant ook voorgelegd aan het 
NUFFIC. Het NUFFIC oordeelt wel positief over het niveau van de behaalde graad. Dit advies 
hield echter geen inhoudelijke berekening in en was niet goed beargumenteerd. Om deze reden 
heeft de Toelatingscommissie haar oordeel gebaseerd op het advies van UK NARIC, dat het 
niveau doorgaans hoger beoordeelt dan het NUFFIC.  
 
V. Beoordeling 
Het College stelt vast dat de toelatingseisen voor de opleiding MSc in Medical en Pharmaceutical 
Sciences helder en kenbaar zijn. Tevens stelt het College vast dat appellant met zijn 
bachelorgraad die vergelijkbaar is met twee jaar studie op hetzelfde gebied van een Nederlandse 
bacheloropleiding, niet voldoet aan de minimumeisen om toegelaten te worden tot de door hem 
gewenste opleiding. Verweerster kon, op grond van deze vooropleiding, niet anders dan het 
verzoek van appellant afwijzen. Nu de werkervaring van appellant niet meetbaar is door 
verweerster kan deze bij het beoordelen van zijn verzoek niet worden meegewogen.  
 
VI. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep van appellant ongegrond. 
  


