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niet-ontvankelijk
2.2. Het College overweegt ambtshalve als volgt.
Appellante beoogt met haar beroep te bereiken dat haar een stageexaminator wordt toegewezen, zodat zij de laatste fase van haar opleiding
kan afronden.
Verweerder heeft in zijn verweerschrift en ter zitting van het College
overtuigend toegelicht dat appellante pas een stage-examinator kan
worden toegewezen als de door haar gewenste vierdejaars stage is
goedgekeurd. Over de weigering van die goedkeuring loopt thans een
procedure bij verweerder.
Gelet hierop is het College van oordeel dat appellante hetgeen zij beoogt
met haar beroep niet kan bereiken. Appellante heeft daarom geen belang
bij een beoordeling van haar beroep. Het beroep zal daarom nietontvankelijk worden verklaard.

Uitspraak in de zaak tussen:
[naam], wonende te [woonplaats], appellante,
en
het college van beroep voor de examens van de Hogeschool Rotterdam, verweerder.
1.

Procesverloop

Bij brief van 17 december 2018 heeft de voorzitter van de examencommissie appellante namens de
examencommissie medegedeeld dat de examinatoren voor de opleiding Ergotherapie voor het studiejaar
2018-2019 op 9 oktober 2018 zijn vastgesteld en dat toewijzing van een beoordelaar voor een toets of vak
onder verantwoordelijkheid van de opleiding valt.
Bij beslissing van 4 maart 2019 is het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep
niet-ontvankelijk verklaard.
Hiertegen heeft appellante beroep ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 juni 2019, waar appellante, bijgestaan door W.D.M.
Beelen en mr. R. Verspaandonk, advocaat te Den Haag, en verweerder, vertegenwoordigd door mr. L.
Markesteijn, secretaris van verweerder, zijn verschenen. Voor de examencommissie zijn drs. H. Melsert en
drs. N. van Hal, voorzitter onderscheidenlijk lid van de examencommissie, verschenen.
2.

Overwegingen

2.1. Appellante is in september 2014 begonnen met de bacheloropleiding Ergotherapie. Op
28 oktober 2018 heeft appellante de examencommissie verzocht haar examinatoren toe te kennen voor de
vierdejaars cursussen ERGHCC01P4, ERGHOC01P4, ERGHBC01P4, ERGAOV02P4, ERGAON01P4 en
ERGAPT01P4. Bij de brief van 17 december 2018 heeft de voorzitter van de examencommissie appellante
namens de examencommissie medegedeeld dat de examinatoren voor de opleiding Ergotherapie voor het
studiejaar 2018-2019 op 9 oktober 2018 zijn vastgesteld en dat toewijzing van een beoordelaar voor een
toets of vak onder verantwoordelijkheid van de opleiding valt. Bij beslissing van 4 maart 2019 heeft de
voorzitter van verweerder het daartegen door appellante ingestelde administratief beroep namens
verweerder niet-ontvankelijk verklaard, omdat de brief van 17 december 2018 geen besluit is en daartegen
geen administratief beroep kan worden ingesteld.

2.2. Het College overweegt ambtshalve als volgt.
Appellante beoogt met haar beroep te bereiken dat haar een stage-examinator wordt toegewezen, zodat zij
de laatste fase van haar opleiding kan afronden.
Verweerder heeft in zijn verweerschrift en ter zitting van het College overtuigend toegelicht dat appellante
pas een stage-examinator kan worden toegewezen als de door haar gewenste vierdejaars stage is
goedgekeurd. Over de weigering van die goedkeuring loopt thans een procedure bij verweerder.
Gelet hierop is het College van oordeel dat appellante hetgeen zij beoogt met haar beroep niet kan
bereiken. Appellante heeft daarom geen belang bij een beoordeling van haar beroep. Het beroep zal
daarom niet-ontvankelijk worden verklaard.
2.3. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.
3.

Beslissing
Het College
Rechtdoende:
verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. N. Verheij en mr. A.J.C. de Moor-van
Vugt, leden, in tegenwoordigheid van mr. T. Hartsuiker, als secretaris.

