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Het College van Beroep voor de Examens van de EUR, verder te noemen: het College, 
heeft op 7 november 2019 uitspraak gedaan op het beroep van 

................... hierna appellante, 

welk beroep was gericht tegen 

de beslissing van de Decaan van de Erasmus School of Social and Behavioural 
Sciences (ESSB), vertegenwoordigd door de examencommissie ESSB. hierna 
verweerder, van 16 augustus 2019, waarbij aan appellante een negatief bindend 
studie advies is gegeven. 

1. Verloop van het geding

Appellante heeft op 13 september 2019 beroep ingesteld tegen de hierboven aangeduide 
beslissing van verweerder. Het college heeft op 16 september 2019 het beroepschrift 
doorgezonden aan de secretaris van de examencommissie met het verzoek om in overleg 
met betrokkene 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 3 oktober 2019 ontving het College het 
verweerschrift. 

Het beroep is behandeld ter openbare zitting van het college op 7 november 2019. 
Appellante, vergezeld en bijgestaan door .................., is ter zitting verschenen. 
Na mens verweerder was aanwezig .................., lid. 

2. Motive ring

I. In het studiejaar 2018-2019 stand appellante ingeschreven voor de
(internationale) bacheloropleiding Psychologie, waar zij 40 van de 60
studiepunten heeft behaald. Daarmee voldoet appellante niet aan de BSA
norm en is haar een negatief BSA uitgebracht.

II. Appellante stelt dat zij in het studiejaar 2018-2019 niet optimaal heeft
kunnen presteren vanwege persoonlijke omstandigheden. zijnde het niet
bekend zijn met de (pedagogische) wijze van lesgeven, het betrekken van
een woning en het klimaat. Deze omstandigheden hebben, aldus
appellante, geleid tot een neurotische inzinking. Voorts wijst zij op het
ontbreken van bepaalde voorzieningen zoals een inloopspreekuur, en de
nadelige gevolgen (al dan niet in financiele zin) van het besluit. Appellante
verzoekt derhalve om vernietiging van het bestreden besluit.

Ill. Verweerder geeft. kart samengevat, aan dat het bestreden besluit op de
juiste gronden is genomen. Appellante heeft afgelopen studiejaar 40 ECTS
behaald en de door appellante aangevoerde persoonlijke omstandigheden
zijn geen persoonlijke omstandigheden in de zin van het Uitvoeringsbesluit.
Tot slot verzoekt verweerder om ongegrondverklaring van het beroep.
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3. Uitspraak
Het College verklaart het beroep van appellante ongegrond.
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