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UITSPRAAK
in het geding tussen X, woonachtig te Gambia, hierna ook te noemen appellant,
en
het Admissions Team namens de toelatingscommissie van de bacheloropleiding Liberal Arts and
Science van het University College, hierna ook te noemen verweerder, inzake het besluit van
verweerder van 21 december 2017.
I. Aanduiding van het bestreden besluit
Het besluit van verweerder van 21 december 2017 waarbij het verzoek van appellant om
toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Liberal Arts and Science van het University
College, werd afgewezen.
II. Zittingsgegevens
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op donderdag 22 maart 2018 waar appellant en
verweerder met kennisgeving niet zijn verschenen.
III. Ontstaan en loop van het geding
Appellant heeft een verzoek ingediend om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Liberal
Arts and Science. Het onderbouwde oordeel luidt dat het diploma dat appellant behaalde aan
West African Senior School en het eerste jaar van de bacheloropleiding geneeskunde aan de
universiteit van Rabat niet voldoet aan het toelatingsniveau dat is vereist voor toelating tot de
opleiding bacheloropleiding Liberal Arts and Science. Appellant had 25% van zijn
bacheloropleiding geneeskunde in Rabat moeten behalen om toegelaten te kunnen worden. Hij
heeft slechts gedurende een jaar deze zevenjarige opleiding gevolgd wat niet gelijk staat aan
25%. Dit besluit wordt appellant meegedeeld bij besluit van 21 december 2017.
Appellant tekent dezelfde dag nog hiertegen beroep aan via CLRS. Verweerder heeft naar
aanleiding van de informatie die appellant meestuurde met zijn beroep de toelaatbaarheid nader
onderzocht. Bij brief van 30 januari 2018 laat verweerder appellant weten dat hij ook op basis
van deze informatie niet toelaatbaar is tot de door hem gewenste opleiding. Er wordt hem
uitgelegd dat behalve de in het bestreden besluit genoemde motivering zijn GPA van de
bacheloropleiding geneeskunde aan de universiteit van Rabat 14 uit 20 dient te bedragen. Het
GPA van appellant bedraagt echter 12,55 uit 20 en is derhalve onvoldoende voor toelating.
Appellant laat weten zijn beroep te willen handhaven, waarna het beroep op 22 maart 2018
tijdens een hoorzitting wordt behandeld. Partijen zijn niet verschenen op de hoorzitting, waarna
het College per email van 22 maart 2018 verweerder heeft gevraagd het percentage van 25% toe
te lichten alsmede de GPA score van 14 uit 20. Per email van 27 maart heeft verweerder deze
vragen beantwoord.
IV. Standpunten van partijen
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift, luidt als volgt. Appellant
geeft aan dat hij niet optimaal heeft kunnen presteren met zijn studie geneeskunde in Rabat te
Marokko, omdat deze studie in de Franse taal was en dat niet zijn moedertaal is. Na een jaar is
hij van studie gewisseld. Dit ging beter maar zijn cijfers waren niet erg hoog, althans niet hoog
genoeg om een beurs te krijgen zodat hij moest stoppen met zijn studie. Appellant heeft
getuigschriften van de gevolgde vakken ontvangen. Deze waren tijdelijk zoek geraakt en de
faculteit wilde niet nogmaals getuigschriften uitreiken. Inmiddels heeft hij deze getuigschriften
weer in zijn bezit en appellant verzoekt verweerder om deze getuigschriften alsnog te bestuderen
en hem toe te laten tot de opleiding Liberal Arts and Science.
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Verweerder heeft zich in het verweerschrift als volgt verweerd.
Appellant voldoet niet aan de door de faculteit gestelde toelatingseisen. De studenten worden bij
inschrijving getoetst op de noodzakelijke kennis en vaardigheden om het lessenpakket te
kunnen volgen. Verweerder heeft naar aanleiding van het ingediende beroep de getuigschriften
beoordeeld en appellant per brief van 30 januari 2018 laten weten dat hij alsnog niet kan
worden toegelaten omdat zijn GPA score 12.55 uit 20 is terwijl dit minimaal 14 uit 20 moet zijn.
Op verzoek van het College heeft verweerder per email van 27 maart 2018 deze score alsmede de
eis van 25% toegelicht. Een van de toelatingseisen van het University College is een minimale
GPA score van 14 uit 20. De score van appellant, 12,55 uit 20, is gebaseerd op zijn ‘licence
d’Etudes Fondamentales’. Appellant verwijst naar het advies van het Central Admissions Centre
van 14 december 2017 dat is opgenomen in het dossier. Dit diploma van de middelbare school
voldoet wel wat betreft het minimumniveau, maar het GPA is te laag voor toelating. Voorts
voldoet appellant niet aan de minimumeis dat ten minste 25% behaald moet zijn van de
zevenjarige opleiding geneeskunde in Rabat te Marokko. Appellant heeft slechts een jaar deze
opleiding gevolgd en op basis van de door appellant overgelegde getuigschriften blijkt dat hij
niet aan deze eis voldoet. Verweerder geeft aan daarom niet anders te kunnen besluiten dan tot
afwijzing van de aanvraag voor toelating tot voornoemde opleiding.
V. Beoordeling
Het College stelt vast dat de toelatingseisen voor de opleiding Liberal Arts and Science van het
University College helder en kenbaar zijn. Voorts stelt het College vast dat appellant niet aan de
toelatingseisen voor voornoemde opleiding voldoet. Het bestreden besluit is weliswaar summier
gemotiveerd, maar gedurende deze procedure heeft verweerder het besluit nader gemotiveerd
en voldoende uiteengezet dat de door appellant gevolgde opleidingen niet tot toelating kunnen
leiden.
Het College oordeelt daarom dat verweerder op goede gronden tot zijn besluit is gekomen
gedurende deze procedure nader is gemotiveerd. Aldus kan het bestreden besluit in stand
blijven.
VI. Beslissing
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep van appellant ongegrond.
Aldus vastgesteld op 3 mei 2018 door mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, drs. M.J. Dekker en R.
Koudenburg, 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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