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UITSPRAA
AK
in het gedin
ng tussen X te
t Zwolle, hieerna ook te noemen
n
appe
ellant,
en
de examina
ator van het vak
v Bestuurssrecht 1 van de
d faculteit Rechtsgeleerd
R
dheid, hierna
a ook te
noemen verrweerder,
inzake de teentamenuitsllag van het vvak Bestuursrrecht 1.
I. Aanduiding van het
h bestred
den besluit
Het besluit van de exam
minator van h
het vak Bestu
uursrecht 1 om aan appell
llant op het cijfer
c
5 toe te
kennen voo
or het tentam
men behorend
de bij dit vak
k.
II. Zitting
gsgegevens
Het beroep is behandeld
d in een open
nbare zitting
g op donderd
dag 22 juni 20
017 waarbij appellant
a
zonder kennisgeving nie
et is verschen
nen. Verweerder is ter zittting verscheenen in de pe
ersoon van
Y, examinattor en Z, amb
btelijk secrettaris van de examencomm
e
missie.
III. Ontsta
aan en loop
p van het ge
eding
Appellant heeft
h
het vak Bestuursreccht 1 gevolgd
d. Dit vak is becijferd
b
mett een 5. Op 15
5 april 2017
dient appelllant via het Centraal
C
Lokket Rechtsbesscherming Sttudenten (CL
LRS) een berroepschrift
in bij het Co
ollege van Be
eroep voor dee Examens tegen de vaststelling van h
het tentamen
ncijfer. Er
vindt op verrzoek van he
et College een
n schikkingsg
gesprek plaats. Een schikkking komt echter
e
niet
tot stand, waarna
w
het be
eroep is behaandeld op een zitting van
n het College op 22 juni 2017.
IV. Standp
punten van
n partijen
Het standpunt van app
pellant, zoalss neergelegd
d in het beroe
epschrift kom
mt, samengev
vat, op het
volgende neeer. Appellan
nt zou 28 pun
nten in plaatts van de toeg
gekende 20,55 punten mo
oeten
ontvangen voor
v
het tenttamen Bestu
uursrecht 1.
Bij vraag 1 mist
m appellan
nt ten onrech
hte 0,5 punteen. Vraag 2 zou
z met 5 pun
unten in plaatts van 4
punten moeeten worden beloond, om
mdat enkel “g
geen rechtsge
evolg” mist in
n het antwoo
ord. Bij
vraag 3b mist appellantt 1 punt hoew
wel hij aan allle criteria van het standaaardantwoord
d heeft
voldaan. Bij
ij vraag 5a is er ten onrech
chte 0,5 punt afgetrokken
n, waarschijn
nlijk voor het gebruik
van het woo
ord “doelstellling” in plaaats van “criterria”. Ook bij vraag 6 vold
doet appellan
nt aan de
criteria uit het
h standaarrdantwoord. Hij heeft de APV namelijjk wel behan
ndeld en zou voor deze
vraag 5 pun
nten moeten krijgen. Bij d
de beantwoo
ording van vraag 8a heeft appellant alles
uitgewerkt,, waarvoor hiij het maxim
male aantal pu
unten zou mo
oeten krijgen
n. Bij vraag 8b
8 is aan
hem ten on
nrechte 1 pun
nt onthouden
n nu enkel heet benoemen van objectieef bepaalbaarr en actueel
en direct mist.
m
Appellant verzoekt
v
om zijn
z beroep ggegrond te veerklaren.
Verweerd
der heeft zich
h ter zitting, en blijkens de
d stukken, als
a volgt verw
weerd. Vooraffgaand op
de nabespreeking van he
et tentamen B
Bestuursrech
ht zijn de stan
ndaardantwooorden met de
d
puntenverd
deling per vra
aag gepubliceeerd. Appella
ant was verh
hinderd tijden
ns de nabesp
preking. Om
die reden heeft
h
verweerrder aan appeellant een ko
opie van zijn tentamen toeegestuurd. Hierop
H
heeft
appellant gereageerd, waarna
w
zeven
n bij de beoorrdeling betro
okken docentten de vragen
n waartegen
appellant bezwaar maak
kte hebben n
nagekeken. Deze
D
docenten
n kwamen niiet tot een an
nder
puntentotaal per vraag. Verweerderr heeft deze reacties
r
aan appellant
a
gesstuurd. Verv
volgens heeft
verweerderr per email aa
an appellant een nog uitg
gebreidere motivering
m
vooor het toegek
kende
puntenaanttal voor vraag
g 8 toegestuu
urd.
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Verweerderr komt tot de
e conclusie daat de becijferring van de opdrachten
o
zzorgvuldig he
eeft
plaatsgevon
nden conform
m het antwooordmodel en
n verzoekt hett College om
m het beroep ongegrond
o
te verklaren
n.
V. Beoord
deling
Wat betreftt de inhoud van
v het beroeep wijst het College
C
erop dat het ingevvolge artikel 7.61 lid 2
Wet op het hoger onderrwijs en weteenschappelijk
k onderzoek (WHW) moeet toetsen aan het recht.
Aan de ordee is dan de vrraag of een rrechtsregel off rechtsbegin
nsel is overtreeden. Een in
nhoudelijke
toetsing of een afgelegd
d examenond
derdeel terech
ht met een be
epaald cijferr is beoordeelld valt
buiten dit toetsingskade
er.
Wel kan het College toe
etsen of verw
weerder op go
oede gronden
n tot zijn oord
deel is gekom
men. Hierbij
toetst het College
C
of er sprake
s
is van
n een zorgvulldig proces in
n de beoordeeling.
Appellant voert
v
inhoude
elijke grondeen aan waaro
om aan hem 28 punten in
n plaats van 20,5 punten
zouden moeeten worden
n toegekend. H
Het College kan,
k
zoals reeds aangegev
even, hierop niet
n
inhoudelijk
k ingaan. Well constateertt het College dat verweerd
der aan appeellant een exttra service
heeft verleeend door aan
n hem een koopie van het tentamen
t
toe
e te sturen om
mdat appella
ant niet
aanwezig ko
on zijn bij de
e nabesprekin
ng. Het Colleege constatee
ert verder daat de door verrweerder
ingeschakellde docenten
n niet tot een
n ander oordeeel zijn gekom
men dan hett oorspronkellijke
oordeel.
Gelet op heet verweer ko
omt het Colleege tot de con
nclusie dat err geen redeneen zijn te oorrdelen dat
de grenzen van een zorg
gvuldige beooordeling zijn
n overschrede
en door verw
weerder.
Het Collegee komt aldus tot de conclu
d kan blijven
usie dat het bestreden
b
be
esluit in stand
n.
VI. Besliss
sing
Het Collegee van Beroep voor de Exaamens verkla
aart het beroe
ep van appelllant ongegro
ond.
Aldus vastg
gesteld op 12 juli 2017 dooor mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, d
drs. W.K.H. Slik
S en mw.
I. Siewers leeden, in tege
enwoordigheeid van mr. M.E.A.
M
Donke
ersloot, secreetaris.

voorrzitter

secrretaris

Ingevolge
e de Algeme
ene wet besstuursrechtt en artikell 7.66 van d
de Wet op het
h Hoger
onderwijs
s en Wetenschappelijk
k onderzoe
ek kan door
r appellantt binnen zes
s weken
na toezending van de
eze beschik
kking beroe
ep worden aangeteke
end bij het CBHO
C
(College van
v
Beroep voor het H
Hoger Onde
erwijs), pos
stbus 161377, 2500 BC te Den
Haag.
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