
 
  

 

 

 
  
   

 
 

Het College van beroep voor de examens van de Universiteit Utrecht (hierna: het College) 
heeft de volgende uitspraak gedaan op het beroep van: 
 
[appellant], hierna appellant, 
 
tegen 
 
[verweerster], coördinator van de cursus [cursusnummer], hierna verweerster. 
 
 
I. Ontstaan en loop van het geding 
 
Appellant heeft op 11 maart 2019 een beroepschrift ingediend tegen de beslissing van 
verweerster van 14 februari 2019 waarbij zijn verzoek om aanvullende toetsing voor de 
cursus [cursusnummer] is afgewezen.  
Op 12 maart 2019 is het besluit bij appellant opgevraagd en na ontvangst hiervan is het 
beroepschrift op 18 maart 2019 doorgezonden aan de voorzitter van de examencommissie 
met het verzoek om in overleg met betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking 
mogelijk is en het resultaat van dat overleg uiterlijk binnen drie weken schriftelijk mee te 
delen aan het College. Een minnelijke schikking is niet tot stand gekomen en op 11 april 2019 
ontving het College het verweerschrift. 
Het beroep is behandeld ter openbare zitting van het College op 23 mei 2019. Appellant is  
in persoon verschenen. Verweerster is in persoon verschenen en vergezeld door [secretaris] 
secretaris van de examencommissie. 
 
II. Motivering 
 
Verweerster heeft het verzoek van appellant van 14 februari 2019 om een aanvullende 
toetsing voor de cursus [cursusnummer] op 14 februari 2019 afgewezen. 
Door appellant is onder meer het volgende naar voren gebracht. 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In de Onderwijs en examenregeling en de cursuswijzer van het vak [cursusnummer] staat 
nergens vermeld wat de aanwezigheidsplicht inhoudt, terwijl de aanwezigheidsplicht per vak 
verschillend is. Soms geldt de aanwezigheidsplicht alleen voor een practicum niet voor de 
overige lessen, of wordt aangegeven dat het in je eigen belang is om te komen en dat je meer 
aan zelfstudie moet doen als je niet wilt komen. Daarnaast hebben verschillende studenten 
een waarschuwing gekregen terwijl appellant die niet heeft gekregen. Hij is er hierdoor vanuit 
gegaan dat hij dus wel aan de aanwezigheidsplicht en inspanningsplicht voldeed en voelt zich 
daarom niet gelijk behandeld.  
Appellant heeft gesteld dat hij zich wel goed heeft voorbereid voor de lessen en een actieve 
deelname heeft getoond. Bovendien is dit tijdens de lessen niet benoemd of gecontroleerd. 
Verder is hij bij een les voortijdig weggegaan vanwege ziekte, een overmachtsituatie. 
Appellant heeft verder aangegeven dat hij teleurgesteld is dat hij geen antwoord kreeg op zijn 
vraag waar staat vermeld wat aanwezigheidsplicht inhoudt en dat pas achteraf wordt vermeld 
dat hij geen actieve deelname toonde.  
 
Door verweerster is onder meer het volgende naar voren gebracht.   
Appellant heeft voor het onderdeel literatuurverslag een 5,35 behaald. Hij is slechts bij 5 van 
de 15 onderwijsbesprekingen aanwezig geweest, waarvan hij er ook nog bij één eerder weg is 
gegaan vanwege ziekte en bij een andere bijeenkomst direct na aankomst. Hij heeft 
aangevoerd dat hij tijdens de 3 bijeenkomsten die hij geheel gevolgd heeft, actief deelnam. 
Daartegenover staat dat hij bij 11 van 15 bijeenkomsten sowieso geen actieve deelname heeft 
laten zien omdat hij afwezig was. Hij heeft daarom niet voldaan aan de 
inspanningsverplichting. Verweerster heeft ter zitting aangegeven dat aan de inspannings-
verplichting is voldaan als een student 5 van de 15 bijeenkomsten actief heeft deelgenomen. 
Zij heeft deze regel bewust niet vooraf gecommuniceerd, noch een 80% aanwezigheidsregel 
willen opleggen, omdat dit bepaald ongewenst gedrag uitlokt bij studenten. 
Pas toen duidelijk werd dat appellant niet in aanmerking kwam voor de aanvullende toetsing, 
heeft hij naar voren gebracht dat er tijdens het tweede deel van de cursus sprake was van 
persoonlijke omstandigheden. Hij is achteraf, op advies van de cursuscoördinator bij de 
studieadviseur langs geweest, niet op het moment dat de omstandigheden speelden. Voor wat 
betreft de aard van de omstandigheden heeft de studieadviseur aangegeven dat het niet om 
een overmachtssituatie ging.  
Alleen studenten die halverwege de cursus, na 8 bijeenkomsten, niet voldeden aan de 
inspanningsverplichting kregen van de coördinator een waarschuwing. Deze waarschuwing is 
slechts als service aan de studenten bedoeld, aan het niet ontvangen daarvan kunnen geen 
verdere rechten worden ontleend. Aangezien hij vooral tijdens de eerste helft van de cursus 
nog wel aanwezig is geweest, heeft hij geen waarschuwing ontvangen. Dat hij dit als 
verwarrend ervaart, is voor zijn eigen rekening. Ook was het niet ontvangen van een 
waarschuwing geen vrijbrief om de rest van de cursus niet meer aanwezig te hoeven zijn. 
In de opleiding tot apotheker speelt professioneel gedrag een belangrijke rol. Professioneel 
gedrag moeten blijken uit het gedrag van studenten zoals op tijd aanwezig zijn, rekening 
houden met deadlines, initiatief tonen, in staat zijn om planmatig te werken, voorbereiden op 
taken/bijeenkomsten, afspraken nakomen, niet de kantjes er vanaf lopen, in staat zijn om 
samen te werken en zorgvuldig taalgebruik. Appellant heeft bij deze cursus onvoldoende blijk 
gegeven van enige besef van professionaliteit en van inzicht in zijn eigen gedrag en zoekt de 
oorzaak liever in externe factoren dan zijn eigen ontoereikendheid. 
 
Het College overweegt naar aanleiding van de gedingstukken en hetgeen ter zitting en in de 
nadien ingebrachte stukken naar voren is gekomen het volgende. 
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In de Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit Bètawetenschappen 2018-
2019 (OER) is het volgende bepaald: 
 
“art. 4.5 – Inspanningsverplichting 
1. Van elke student wordt actieve deelname verwacht aan de cursus waarvoor hij staat 
ingeschreven. 
2. Naast de algemene eis dat de student actief participeert in het onderwijs, worden de 
aanvullende eisen per cursus in de Universitaire Onderwijscatalogus omschreven. Tenzij 
aldaar anders vermeld, is de minimum aanvullende eis dat een student participeert in alle 
toetsonderdelen van een cursus en alle eventuele deadlines haalt. 
3. Als niet aan de inspanningsverplichting is voldaan kan de cursuscoördinator de student 
uitsluiten van verdere deelname aan de cursus vof een gedeelte daarvan. 
[..] 
 
art. 5.5 – Reparatie: aanvullende of vervangende toets 
1. Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan, wordt 
hij uitsluitend bij een onvoldoende eindbeoordeling van ten minste een onafgeronde vier of 
AANV, eenmaal in de gelegenheid gesteld een aanvullende of een vervangende toets af te 
leggen. 
2. Een student komt niet in aanmerking voor aanvullende of vervangende toetsing indien een 
voldoende is toegekend. 
3. Een student die vanwege een aantoonbare overmachtsituatie niet in staat is geweest tot 
het afleggen van maximaal één (deel)toets per cursus mag een reparatietoets doen, indien hij 
de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk als kan worden verwacht, gemeld heeft. Zie in de 
bijlage waar de student de overmachtsituatie moet melden (bijlage A-G). De student komt 
hierna niet zondermeer in aanmerking voor een aanvullende of vervangende toets als bedoeld 
in lid 5.5.1 
4. Bij de aanvullende of vervangende toets zoals beschreven onder lid 1 en 3 kan de gehele 
stof van de cursus worden getoetst.” 
 
In de cursuswijzer FA-BA203 Neurologie is onder andere het volgende bepaald: 
 
“Inspanningsverplichting 
Indien je onvoldoende inzet hebt getoond (o.a. aanwezigheid en inzet) tijdens de 
werkvormen kun je worden uitgesloten van aanvullende toetsing. 
 
Aanvullende of vervangende toetsing 
Indien de student aan alle inspanningsverplichtingen tijdens de cursus heeft voldaan, maar 
hem niettemin geen voldoende, maar wel minimaal het cijfer 4,0 (niet afgerond) is 
toegekend, wordt hij in de gelegenheid gesteld aan de aanvullende toetsing deel te nemen. 
Let wel: er is geen automatisch recht op aanvullende of vervangende toetsing. Een student 
kan door een examinator bij een onvoldoende eindresultaat uitgesloten worden van 
deelname aan een aanvullende of vervangende toets, indien hij gedurende de cursus niet 
aan alle inspanningsverplichtingen, zoals vermeld in de cursuswijzer, heeft voldaan. Binnen 
enkele dagen na het bekend maken van de einduitslag wordt dat door de examinator 
meegedeeld. Het recht op aanvullende of vervangende toetsing vervalt dus ook wanneer het 
eindresultaat 3,99 of lager is.” 
 
Het College ziet zich gesteld voor de vraag of verweerster in dit geval voldoende kenbaar 
heeft gemaakt waaruit de inspanningsverplichting bestond. Het College is van oordeel dat dit 
niet het geval is. 
In de studiewijzer staat vermeld dat een student die onvoldoende inzet heeft getoond kan 
worden uitgesloten van aanvullende toetsing. Vooraf is niet gecommuniceerd wat deze inzet 
inhoudt en wanneer je hieraan hebt voldaan. Door alleen aan studenten een 
waarschuwingsmail te sturen die na 8 bijeenkomsten slechts 1 keer zijn geweest en aan 
appellant niet terwijl hij volgens verweerster, zoals blijkt uit het bestreden besluit, nog te 
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weinig bijeenkomsten actief had deelgenomen, kon verwarring hierover ontstaan. Dit klemt 
temeer daar de inspanningsverplichting bij cursussen verschillend wordt ingevuld en in dit 
geval geen eisen ten aanzien van de inspanningsverplichting staan vermeld in de Universitaire 
Onderwijscatalogus van de cursus zoals de OER voorschrijft. Dat verweerster zo calculerend 
gedrag van studenten wil voorkomen, ontslaat haar niet van de verplichting om voldoende 
kenbaar te maken waaruit de inspanningsverplichting bestaat. 
Het College is van oordeel dat bovenstaande voor verweerster reden had moeten zijn om in 
dit geval af te zien van het bestreden besluit.  
 
Derhalve moet worden beslist als volgt. 
 
III . Uitspraak 
 
Het College, recht doende, 
 
I. Verklaart het beroep van appellant gegrond.  

 
II. Vernietigt het besluit van verweerster van 14 februari 2019. 

 
III. Draagt verweerster op om met inachtneming van de overwegingen van het College 

uiterlijk binnen twee weken na verzending van deze uitspraak een nieuwe beslissing te 
nemen; 
 

IV. Bepaalt dat deze uitspraak in afschrift wordt verzonden aan partijen, aan het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht, aan de examencommissie en het bestuur van 
faculteit Bètawetenschappen en verkrijgbaar wordt gesteld voor belangstellenden. 

 
 
Aldus vastgesteld te Utrecht op 23 mei 2019 door mr. C. de Vos, voorzitter, dr. C. Pafort-
Overduin, J.M. Zandgrond, leden, in tegenwoordigheid van X.L. Westenburg LLB, secretaris, 
en bekend gemaakt op 4 juni 2019. 
     
 
                                                      
                
 
X.L. Westenburg LLB,                   mr. C. de Vos,  
secretaris          voorzitter 
    
 
Ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek kan door belanghebbenden 
tegen deze uitspraak beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, 
Postbus 16137, 2500 BC Den Haag (www.cbho.nl). Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes 
weken, welke termijn aanvangt met de dag na die waarop de uitspraak is verzonden, onder vermelding 
van uw adres, telefoonnummer en mailadres. Aan het instellen van een beroep zijn kosten verbonden. 

http://www.cbho.nl/
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