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CBE 61-2014 Dispensatie van verplichte tentameninschrijving 
                                        
UITSPRAAK 
 
in het geding tussen de heer X, hierna ook te noemen appellant, 
 
en  
 
de Examencommissie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde, hierna ook te noemen 
verweerder, 
 
inzake de afwijzing van het verzoek van appellant om dispensatie van de verplichte 
tentameninschrijving.  
 
 
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van verweerder van 24 maart 2014. In dit besluit wordt het verzoek van appellant 
om hem dispensatie te verlenen van de verplichte tentameninschrijving voor het vak Marketing 
E&BE afgewezen. 
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een zitting op donderdag 26 juni 2014, waarbij appellant zonder 
bericht van afwezigheid niet is verschenen. Verweerder is met kennisgeving niet verschenen.  
 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Per 1 februari 2014 is appellant overgestapt van de opleiding Technische Bedrijfskunde naar de 
bacheloropleiding E&BE. Op 31 januari 2014 heeft hij zich ingeschreven voor verschillende 
vakken. Voor het vak Marketing E&BE kon hij zich niet aanmelden omdat dit vak op “vol” stond. 
Via de coördinator van dit vak heeft hij alsnog toegang tot het studiemateriaal op Nestor 
gekregen. Appellant had zich echter zelf in de periode van 3 tot en met 9 maart 2014 moeten 
aanmelden voor het tentamen van dit vak. Dit heeft hij echter niet gedaan. 
Vervolgens heeft appellant aan verweerder dispensatie van de verplichte tentameninschrijving 
gevraagd voor het vak Marketing E&BE bij brief van 20 januari 2014.  Bij email-bericht van 
verweerder van 24 maart 2014 wordt dit verzoek van appellant afgewezen. Via CLRS dient 
appellant een beroepschrift in op 24 maart 2014. Op 3 april 2014 vindt een schikkingsgesprek 
plaats; een schikking is echter niet bereikt.  
 
IV. Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift, komt, samengevat, op het 
volgende neer. Appellant is eind januari 2014 van opleiding gewisseld. Bij het aanmelden voor 
de vakken bleek dat de inschrijving voor het vak Marketing E&BE vol was. Appellant heeft een 
aantal mails moeten versturen waardoor hij alsnog aangemeld kon worden voor dit vak. Hij wist 
echter niet dat alleen de toegang op Nestor was geregeld en niet in Progress. Hierdoor is 
appellant dus vergeten om zich aan te melden voor het tentamen wat in week 5 van 2014 had 
gemoeten. Appellant dacht dat de tentamenaanmelding automatisch zou gaan net zoals bij 
andere vakken. Appellant heeft al veel tijd in het vak gestopt en zou heel graag dispensatie 
willen van de verplichte tentameninschrijving.  
Verweerder heeft zich blijkens de stukken als volgt verweerd. Als een student zich inschrijft 
voor een vak in Progress, wordt hij automatisch ingeschreven voor het tentamen van dat vak. In 
dit geval was inschrijving in Progress niet meer mogelijk omdat het vak Marketing E&BE vol 
was. Appellant heeft zich per email op 3 februari 2014 rechtstreeks tot de docente van dit vak 
gewend met de vraag of hij alsnog ingeschreven kon worden voor dit vak. Op dezelfde datum 
heeft de betreffende docente appellant per email geantwoord dat zij hem had toegevoegd op 
Nestor voor dit vak. Voorts deelde zij appellant mee dat hij een email moest sturen aan 
gem.feb@rug.nl voor indeling in een tutorial group, en dat hij zich in week 5 van 2014 zelf 
diende in te schrijven voor het tentamen van het vak Marketing E&BE. Aldus was appellant dus 
heel goed op de hoogte van het feit dat hij zelf de tentameninschrijving in week 5 moest regelen. 
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Nu hij dit heeft nagelaten zonder opgave van een geldige reden, verzoekt  verweerder tot 
ongegrondverklaring van het beroep. Hier komt overigens nog bij dat appellant via een melding 
in Progress nog een keer is gewezen op de “check en inschrijfweek” in week 5 van 2014.  
 
V. Beoordeling 
De inschrijving voor vakken, en daarmee inschrijving voor de tentamens, behoort tot de eigen 
verantwoordelijkheid van de student. De regels voor de inschrijving voor deelname aan een 
tentamen zijn neergelegd in de artikelen 7 en volgende van de Regels & Richtlijnen. In het geval 
van appellant is de inschrijving voor het vak Marketing E&BE niet volgens de reguliere weg 
verlopen omdat het vak was overtekend in Progress op het moment dat appellant zich hiervoor 
wilde inschrijven op 31 januari 2014.  
Blijkens de stukken heeft appellant zich rechtstreeks per email van 3 februari 2014 tot de 
docente van dit vak gewend met de vraag hoe hij zich alsnog kon inschrijven voor dit vak. 
Eveneens blijkt uit de stukken dat deze docente hem op dezelfde datum een zeer duidelijk 
antwoord heeft gegeven: 
 
“1. Ik voeg je toe aan Nestor (is gebeurd) 
2. Je vraagt bij gem.feb@rug.nl je in te delen in een tutorial group (zie cc) 
3. JE MOET ZELF IN WEEK VIJF JE IN PROGRESS INSCHRIJVEN VOOR HET TENTAMEN 
VAN HET VAK. ALS JE DAT NIET DOET KAN IK NAMELIJK NA AFLOOP JE CIJFER NIET 
DOORGEVEN AAN DE ADMINISTRATIE.” 
 
Appellant had aldus op de hoogte kunnen en moeten zijn van de regels rondom de 
tentameninschrijving in dit specifieke geval. Naar het oordeel van het College heeft appellant 
geen geldige reden aangevoerd voor het niet aanmelden in Progress voor het betreffende 
tentamen. 
In dit licht heeft verweerder, naar het oordeel van het College, terecht besloten om aan appellant 
geen dispensatie te verlenen voor de verplichte tentameninschrijving voor het vak Marketing 
E&BE. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat verweerder op goede gronden tot het 
bestreden besluit is gekomen en dat de bestreden beslissing in stand kan blijven. 
 
VI. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep ongegrond. 
 
Aldus vastgesteld op 9 september 2014 door mr. E. van Wolde, voorzitter, drs. M.J. Dekker en 
mw. H. de Haas, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.E.A. Donkersloot, secretaris. 
 
 
 
  

 
 
            voorzitter  secretaris 
 
 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7.66 van de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek kan door belanghebbenden binnen zes 
weken na toezending van deze beschikking beroep worden aangetekend bij het 
CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), postbus 16137, 2500 BC te 
Den Haag.  
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