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CBE Z21001418  te late aanmelding 
 
UITSPRAAK 
 
in het geding tussen X, woonachtig te Arnhem, hierna ook te noemen appellante, 
 
en  
 
het Admissions Team van de Rijksuniversiteit Groningen namens het faculteitsbestuur van de 
faculteit der letteren, hierna ook te noemen verweerder, 
 
inzake het besluit van verweerder van 16 augustus 2021 
 
I.   Aanduiding van het bestreden besluit 
Het besluit van verweerder van 16 augustus 2021 waarin appellante wordt meegedeeld dat haar 
aanmelding voor de masteropleiding MA in Arts, Cognition and Criticism (Arts and Culture) 
niet in behandeling wordt genomen omdat haar aanmelding op 30 juli 2021 is ontvangen terwijl 
de aanmelddeadline op 1 mei 2021 is gesteld.  
 
II.  Zittingsgegevens 
Het beroep is behandeld in een hoorzitting op donderdag 16 december 2021 waar appellante 
zonder kennisgeving niet is verschenen. Verweerder is verschenen middels een videoverbinding 
in de persoon van Y, admission officer.  
 
III. Ontstaan en loop van het geding  
Appellante heeft zich op 30 juli 2021 in Studielink aangemeld voor de masteropleiding MA in 
Arts, Cognition and Criticism (Arts and Culture). Bij besluit van 16 augustus 2021 wordt haar 
meegedeeld dat haar aanvraag niet in behandeling wordt genomen nu de aanvraag ver na de 
deadline van 1 mei 2021 is ontvangen. Via CLRS dient appellante op 3 september 2021 een 
beroep in bij het College van Beroep voor de Examens. Er vindt geen schikkingsgesprek plaats. 
Op 8 september 2021 dient verweerder een verweerschrift in. Appellante handhaaft haar 
beroep, waarna de hoorzitting op 16 december 2021 plaatsvindt.  
 
IV.  Standpunten van partijen 
Het standpunt van appellante, zoals neergelegd in het beroepschrift komt, samengevat, op het 
volgende neer. Appellante voert aan dat zij zich op 30 juli 2021 in Studielink heeft aangemeld 
voor de masteropleiding MA in Arts, Cognition and Criticism (Arts and Culture). Op de ‘masters 
portal’ op de website van de RUG wordt deze datum genoemd als aanmelddeadline. Zij heeft na 
haar aanmelding diverse emails ontvangen van de RUG.  
Appellante is zeer gemotiveerd om aan deze opleiding te beginnen en verzoekt het College om te 
beslissen dat haar aanvraag alsnog in behandeling wordt genomen.  
Verweerder heeft zich blijkens de stukken en ter zitting als volgt verweerd. Appellante heeft 
zich op 30 juli 2021 in Studielink aangemeld voor de masteropleiding MA in Arts, Cognition and 
Criticism (Arts and Culture) waarmee zij per 1 september 2021 wilde starten. Zij is een 
internationale studente met een niet-Nederlandse vooropleiding. De deadline voor aanmelding 
voor internationale studenten die per 1 september 2021 wilden starten met een opleiding is op 1 
mei 2021 gesteld. Deze datum is terug te vinden op de website van de RUG en ook op 
marketingkanalen. De achtergrond van deze deadline is dat er genoeg tijd is enerzijds om 
onderzoek te kunnen doen naar de toelaatbaarheid van de student en anderzijds om eventuele 
visa tijdig te kunnen aanvragen. Helaas heeft appellante zich veel te laat aangemeld.  
Appellante heeft enkele automatisch gegenereerde emails van de afdeling SI&A ontvangen ter 
bevestiging van haar aanmelding. Zij heeft nimmer een bevestiging ontvangen dat zij is 
toegelaten tot de opleiding. Er is niet onderzocht of zij toelaatbaar is nu haar aanmelding veel te 
laat is ontvangen.  
Verweerder verzoekt om het beroep van appellante ongegrond te verklaren.  



 
 
 

CBE Z21001418 2 › 2 

 
 

bureau van de universiteit  college van beroep voor de 
examens 

 

 
 
V. Beoordeling 
Wat betreft de inhoud van het beroep wijst het College erop dat het ingevolge artikel 7.61 lid 2 
Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek moet toetsen aan het recht. Aan de orde 
is dan de vraag of het bestreden besluit in redelijkheid genomen had kunnen worden. Een 
inhoudelijke toetsing valt buiten dit toetsingskader.  
Tussen partijen staat niet ter discussie dat appellante zich op 30 juli 2021 in Studielink heeft 
aangemeld voor de masteropleiding MA in Arts, Cognition and Criticism (Arts and Culture).  
Eveneens staat tussen partijen vast dat appellante een internationale studente is met een niet-
Nederlandse vooropleiding. De deadline voor aanmelding was gesteld op 1 mei 2021. Deze 
deadline staat duidelijk vermeld op de website van de RUG en wordt eveneens gecommuniceerd 
via de marketingkanalen.  
Het College constateert dat appellante zich te laat heeft aangemeld voor de masteropleiding MA 
in Arts, Cognition and Criticism (Arts and Culture). Het College is op grond van het voorgaande 
van oordeel dat verweerder op goede gronden het bestreden besluit heeft genomen waardoor het 
bestreden besluit in stand kan blijven. 
 
 
VI. Beslissing  
 
Het College van Beroep voor de Examens verklaart het beroep van appellante ongegrond.  
 
Aldus vastgesteld op 21 december 2021 door mr. dr. E. van Wolde, voorzitter, Prof. mr. dr. H.D. 
Wolswijk en F.M. Tekstra, 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 appellante 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.  
 


