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CBE 153-2020 goedkeuring vakkenpakket 
 
UITSPRAAK   
 
in het geding tussen Y, woonachtig te Groningen, hierna ook te noemen appellant, 
 
en  
 
de examencommissie Industrial Engineering and Management van de faculteit science and 
engineering, hierna ook te noemen verweerder, 
 
inzake het besluit van verweerder van 7 mei 2020, waarin appellant wordt meegedeeld dat zijn 
verzoek om het vak Advanced Polymer Processing (hierna: APP) te verwijderen uit zijn reeds 
goedgekeurde vakkenpakket voor de dubbele masterleiding IEM en CE wordt afgewezen.  
 
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van verweerder van 7 mei 2020, waarin appellant wordt meegedeeld dat zijn verzoek 
om het vak Advanced Polymer Processing (hierna: APP) te verwijderen uit zijn reeds 
goedgekeurde vakkenpakket voor de dubbele masterleiding IEM en CE wordt afgewezen.  
 
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op donderdag 24 september 2020, waar 
appellant is verschenen. Verweerder is ter zitting verschenen in de personen van A en B.  
 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Appellant heeft op 10 februari 2020 een verzoek ingediend bij verweerder om het 
extracurriculaire vak APP (WMCH16003), dat deel uit maakt van het reeds goedgekeurde 
vakkenpakket, te verwijderen. Bij besluit van 7 mei 2020 wijst verweerder dit verzoek af. Op 7 
mei 2020 dient appellant via CLRS een beroepschrift in tegen voornoemd besluit. Er vindt geen 
schikkingsgesprek. Evenmin is er een verweerschrift ingediend. Vervolgens is het beroep 
behandeld tijdens een hoorzitting van het College op 24 september 2020. 
 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift en ter zitting is toegelicht, 
komt, samengevat, op het volgende neer.  
Appellant volgt een dubbele masteropleiding: IEM (Industrial Engineering and Management) 
en CE (Chemical Engineering). Beide examencommissies hebben het vakkenpakket van deze 
opleiding goedgekeurd. Op 10 februari 2020 heeft appellant een verzoek ingediend bij 
verweerder om het extracurriculaire vak APP (WMCH16003) dat deel uit maakte van het 
goedgekeurde vakkenpakket te mogen laten vallen, omdat appellant door omstandigheden dit 
vak niet kan volgen. Pas op 7 mei 2020 heeft verweerder dit verzoek van appellant afgewezen. 
Verweerder is van oordeel dat appellant dit vak of een ander vak van 5 ECTS moet volgen om af 
te kunnen studeren. Appellant kan echter nergens terugvinden hoeveel ECTS er moeten worden 
behaald om een dubbele masteropleiding te kunnen afronden. Verweerder stelt dat 80 ECTS de 
norm is. Maar waarom zou 75 ECTS (dus zonder het vak APP) al niet voldoende zijn? Door het 
late besluit van verweerder loopt appellant studievertraging op, omdat hij geen ruimte meer 
heeft om in het studiejaar 2019-2020 het vak APP of een ander vak te volgen. 
 
Verweerder heeft zich blijkens de stukken en ter zitting als volgt verweerd. De 
masteropleidingen IEM en CE bestaan ieder uit 120 ECTS. Met ingang van het studiejaar 2020-
2021 is bepaald dat een dubbele master van deze opleidingen bestaat uit 180 ECTS unieke 
punten. Dit wil zeggen dat er 180 ECTS moeten worden behaald aan vakken en projecten die 
slechts voorkomen in een van de twee opleidingen. Dit is nu opgenomen in het OER.  
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In het verleden werd er een andere norm gehanteerd, namelijk 165 ECTS aan unieke punten. Dit 
heeft in Ocasys gestaan. In het cohort waartoe appellant behoort, is het ook voorgekomen dat  
een student deze dubbele master heeft afgerond met 155 ECTS. Daarom hanteert verweerder 
voor appellant ook de norm van 155 ECTS. Er is geen reden om deze norm nogmaals te verlagen 
naar 150 ECTS.  
Appellant kan een ander vak of project volgen in overleg met verweerder om zo alsnog aan de 
norm van 155 ECTS te kunnen voldoen.  
Verweerder merkt nog op dat de term extracurriculaire vakken wellicht de suggestie wekt dat 
het om aanvullende vakken gaat. Dit is echter niet het geval. Het heeft een administratieve 
reden. Een masterdiploma bestaat uit 120 ECTS. Bij een dubbele master worden de overige 
vakken als extracurriculaire vakken vermeld op het diploma.  
 
Tot slot verzoekt verweerder het College om het beroep van appellant ongegrond te verklaren.  
 
V. Beoordeling 
Het College constateert dat met ingang van het studiejaar 2020-2021 in het OER is vastgelegd 
dat voor een dubbele masteropleiding IEM en CE 180 ECTS unieke punten moeten worden 
behaald. Voorts constateert het College dat voor het cohort waartoe appellant behoort deze 
norm is bepaald op 155 ECTS. Dit beleid wordt toegepast, maar is niet op schrift gesteld. Tussen 
partijen staat echter niet ter discussie dat deze norm geldt voor het cohort waartoe appellant 
behoort. Het vakkenpakket van appellant is dan ook goedgekeurd door verweerder uitgaande 
van deze norm.  
Appellant verzoekt feitelijk om een afwijking van deze norm naar 150 ECTS door z het vak APP 
te verwijderen uit zijn vakkenpakket. Verweerder heeft dit verzoek in het besluit van 7 mei 2020 
afgewezen.  
Het College oordeelt dat er geen aanwijzingen zijn voor de stelling van appellant dat de dubbele 
masteropleiding IEM en CE ook afgesloten kan worden met 150 ECTS aan unieke vakken. Deze 
norm van 150 ECTS is niet terug te vinden in geschreven of ongeschreven beleid en is ook niet 
eerder toegepast door verweerder.  
Tot slot merkt het College op dat het opvallend is dat appellant lang heeft moeten wachten op de 
reactie  op zijn verzoek van 2 februari 2020. Verweerder heeft ter zitting niet aangegeven 
waarom het antwoord op dit verzoek zo laat is gegeven. Verweerder heeft echter wel aangegeven 
dat er nog volop mogelijkheden zijn om het vak APP te vervangen door een ander vak of project. 
 
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat het bestreden besluit in stand kan blijven.  
 
VI. Beslissing  
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep ongegrond.  
           

Aldus vastgesteld op 15 oktober 2020 door mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, dr. D. van 
Ravenzwaaij en S.T. Kalisvaart 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 appellant binnen zes weken 
na toezending van deze beschikking beroep worden aangetekend bij het CBHO 
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(College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), postbus 16137, 2500 BC te Den 
Haag.  
 
 
 
 


