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UITSPRAAK 
 
in het geding tussen X, woonachtig te Groningen, hierna ook te noemen appellant, 
 
en  
 
de Toelatingscommissie van de masteropleiding Marketing (Analytics & Data Science) van de 
faculteit economie en bedrijfskunde, hierna ook te noemen verweerder,  
inzake het besluit van verweerder van 1 september 2020. 

 
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van verweerder van 1 september 2020 waarbij het verzoek van appellant om 
toegelaten te worden tot de masteropleiding Marketing (Analytics & Data Science) van de 
faculteit economie en bedrijfskunde werd afgewezen. 

 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een openbare zitting op donderdag 17 december 2020 waar 
appellant is verschenen en waar verweerder is verschenen in de persoon van Y (via een 
videoverbinding), voorzitter van de toelatingscommissie Z, secretaris van de examencommissie. 

 
III. Ontstaan en loop van het geding 
Appellant heeft een verzoek ingediend om met een beroep op de zachte knip-regeling toegelaten 
te worden tot de masteropleiding Marketing (Analytics & Data Science) van de faculteit 
economie en bedrijfskunde. Dit verzoek is afgewezen, omdat appellant niet aan de zachte knip-
regeling voldoet. Deze regeling houdt in dat een student maximaal 10 ECTS deficiënt is 
uitgaande van het pre-masterprogramma van 60 ECTS, waarbij de Research Paper moet zijn 
afgerond. Appellant heeft de Research Paper niet afgerond en is 15 ECTS deficiënt. Dit wordt 
appellant meegedeeld bij besluit van 1 september 2020. 
Via CLRS dient appellant op 25 september 2020 beroep in tegen dit besluit.    
Er vindt op 19 oktober 2020 een schikkingsgesprek plaats. Een schikking komt echter niet tot 
stand waarna het beroep op 17 december 2020 tijdens een hoorzitting is behandeld.  

 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellant, zoals neergelegd in het beroepschrift, luidt als volgt. Appellant 
begrijpt dat er een zachte knip-regeling is waar hij niet aan voldoet. Appellant heeft echter reeds 
een HBO-opleiding afgerond. Hij stelt zich op het standpunt dat de scriptie die hij voor deze 
opleiding heeft geschreven en is beloond met het cijfer 8 onderzocht moet worden en haalt in dit 
kader artikel 2.5. leden 1 en 3 OER MSc aan alsmede artikel 2.7. leden 2 en 3 OER MS jo artikel 
7.30b WHW. Dit kan leiden tot toelaatbaarheid tot de masteropleiding Marketing omdat hij dan 
de Research Paper niet meer hoeft te schrijven. Appellant voert aan dat hij hoge cijfers heeft 
behaald voor de pre-mastervakken. Daarnaast doet appellant een beroep op zijn bijzondere 
persoonlijke omstandigheden op grond waarvan hij moet worden toegelaten tot de 
masteropleiding Marketing.  
 
Verweerder heeft zich ter zitting als volgt verweerd.  
Appellant voldoet niet aan de door de faculteit gestelde toelatingseisen voor de masteropleiding 
Marketing als verwoord in de zachte knip-regeling. Deze eisen zijn terug te vinden in het OER 
en in de zachte knip-regeling. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Marketing mag 
een student voor maximaal 10 ECTS deficiënties hebben uit de pre-masteropleiding, waarbij de 



 
 

 CBE 323-2020 

 

 

2 ›3 

bureau van de universiteit  college van beroep voor de 
examens  

 
 

Research Paper moet zijn afgerond. Om de Research Paper te kunnen schrijven dient het vak 
Mathematics te zijn afgerond.  
Appellant heeft 15 ECTS van zijn pre-masteropleiding nog niet afgerond, waaronder het vak 
Mathematics en de Research Paper. Hierdoor voldoet hij niet aan de voorwaarden als genoemd 
in de zachte knip-regeling.  
Deze regeling voorziet niet in een hardheidsclausule waardoor de toelatingseisen op grond van 
persoonlijke of andere omstandigheden versoepeld kunnen worden. De zachte knip-regeling is 
in feite al een hardheidsclausule ten aanzien van de normale toelatingseisen. Daarnaast is de 
pre-masteropleiding al een vorm van maatwerk waarbij het einddoel is om studenten 
toelaatbaar te laten zijn voor de masteropleiding Marketing. Binnen de pre-masteropleiding 
wordt niet nogmaals bekeken of er (persoonlijke) omstandigheden zijn die van invloed zijn op 
de toelatingseisen van de masteropleiding.  
Voorts voert verweerder aan dat een scriptie geschreven voor een HBO-opleiding niet een 
vervanging kan zijn voor de Research Paper. Met een scriptie op HBO-niveau wordt namelijk 
niet voldaan aan de academische leerdoelen die worden gesteld aan de Research Paper. Als 
appellant per 1 februari 2021 voldoet aan de toelatingseisen voor de masteropleiding Marketing 
kan hij per die datum starten met deze opleiding.   
Tot slot verzoekt verweerder het beroep ongegrond te verklaren.  
  
 
V. Beoordeling 
Het College stelt vast dat de toelatingseisen voor de masteropleiding Marketing (Analytics & 
Data Science) van de faculteit economie en bedrijfskunde helder en kenbaar zijn. Deze zijn te 
vinden in het OER en de zachte knip-regeling. Voorts stelt het College vast dat appellant niet 
aan de toelatingseisen voor voornoemde opleiding voldoet. Verweerder heeft voldoende 
uiteengezet dat appellant niet aan de toelatingseisen voldoet. Appellant is voor 15 ECTS van de 
60 ECTS van zijn masteropleiding deficiënt en daarnaast voldoet hij niet aan de eis dat hij zijn 
Research Paper heeft afgerond.  
Voorts kon verweerder het verzoek van appellant om zijn scriptie van zijn reeds afgeronde HBO-
opleiding te onderzoeken afwijzen, nu een scriptie op HBO-niveau geen vrijstelling kan 
opleveren voor het schrijven van een Research Paper binnen de pre-masteropleiding. 
Het College oordeelt daarom dat verweerder op goede gronden tot zijn besluit is gekomen. 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 14 januari 2021 door mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, Prof. mr. dr. H.D. 
Wolswijk en T.J. van den Belt, 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 
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CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), postbus 16137, 2500 BC te 
Den Haag.  

 
 


