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COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS 
Politieacademie / Postbus 834 / 7301 BB Apeldoorn  /  telefoon 06-12972551 

 
        
  

Uitspraak 
 
 
 
Uitspraak van de Commissie van Beroep voor de examens naar aanleiding van het beroep op grond 
van artikel 41.2a onder I van het Onderwijs- en Examen Reglement tegen het resultaat van 
B000013.002 - 3222 Simulatie: overlastsituatie. 
 
Dossier: 2020-245 
 
Trefwoorden: examenwaardige omstandigheden, fysieke omstandigheden, gesimuleerde praktijkinzet, 
beoordelingsprotocol, verschil van inzicht 
 
1. Partijen 

 
[…], appellant 

 
en 

 
[…], verweerders 

 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 22 september 2020 heeft appellant het examen B000013.002 - 3222 Simulatie: overlastsituatie 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 8 oktober 2020 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 22 oktober 2020 heeft appellant beroep ingesteld door middel van het indienen van het formulier 

beroep en bezwaar. Kern van het beroep is dat appellant het niet eens is met het onvoldoende 
examenresultaat. 

 
2.4 De procedure heroverweging heeft geleid tot een schriftelijk verweer van de examinator. Naar 

aanleiding van het verweer van de examinator heeft appellant aangegeven het beroep niet in te 
willen trekken. De uitkomst van de procedure heroverweging is op 3 november 2020 ondertekend 
door de secretaris van de Examencommissie en daarna meegedeeld aan de Commissie. 

 
2.5 Het beroep is ontvankelijk. Het beroep is ingediend binnen de in artikel 41.4 van de Onderwijs- en 

Examenregeling 2020 (OER) gestelde termijn. De behandeling heeft vervolgens plaatsgevonden 
conform de bepalingen in artikel 43.2 OER. 

 
2.6 […], hierna verweerder, vertegenwoordigt de andere verweerders op de hoorzitting. 
 
2.7 Op 25 november 2020 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden in aanwezigheid van 

appellant, bijgestaan door medestudent […] (hierna: medestudent) en in aanwezigheid van 
verweerder, bijgestaan door toegevoegd teamchef […] , via Microsoft Teams. 

 
2.8 De inhoudelijke behandeling heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de inhoudelijke behandeling van 

het beroepschrift van medestudent. 
 
2.9 De Commissie bestaat voor deze hoorzitting uit: P. Deelman (voorzitter), A. Veltman (lid) en   P. 

van Os (lid). De secretaris van de Commissie is A. Cornelis. 
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3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 Appellant heeft het examen 3222 Simulatie: overlastsituatie afgelegd met medestudent.  

 
3.2 Appellant heeft in de beoordeling op zeven punten een onvoldoende gekregen. Voor een 

voldoende beoordeling dient appellant voor alle beoordelingscriteria een voldoende te behalen. 
Appellant heeft niet alle beoordelingscriteria in het beroepsschrift apart beargumenteerd omdat 
dezelfde argumenten op meer beoordelingscriteria van toepassing zijn.   
 

3.3 De acteurs hebben tijdens het examen conform de opdracht hun rol gespeeld. Hierbij werd de regie 
zoveel mogelijk bij de acteurs gelaten. Uitlatingen en reacties gedaan door de acteurs pasten in 
het spel, en waren niet door verweerder voorgedragen. De verbazing van appellant over de omslag 
in de reacties van de meldster kan verweerder niet plaatsen. Hij geeft aan dat de irritatie is ontstaan 
doordat appellant bewoonster heeft gevraagd haar eigen woning te verlaten en vervolgens de deur 
dicht heeft gedaan zodat appellant met verdachte kon spreken in de woning. Feitelijk werd de 
bewoonster buiten gesloten van haar eigen woning. Op deze irritatie is volgens verweerder 
vervolgens onvoldoende geïnvesteerd. 
 

3.4 Appellant en de medestudent hadden vooraf een afspraak gemaakt, als les uit andere examens, 
om hoorbaar voor de examinator te overleggen en tot besluiten te komen. Daarmee moest duidelijk 
worden hoe werd samengewerkt. Hoewel appellant aangeeft hierbij niet beïnvloed te zijn door 
uitspraken gedaan door verdachte, constateerde verweerder een samenloop met de uitspraken 
van de verdachte. Volgens verweerder leek het erop dat appellant en medestudent zich lieten 
overhalen door verdachte.  
 

3.5 Beoordeling heeft plaatsgevonden door middel van het ‘wakker’-principe. Hierbij maakten de twee 
aanwezige examinatoren die de simulatie beoordeelden zelfstandig een beoordeling op. Deze werd 
na afloop van het examen onderling door de examinatoren besproken. Zij kwamen samen tot 
dezelfde eindconclusie.  

 
3.6 Het examen is in dezelfde periode meermaals op de locatie Drachten afgenomen. Het is behaald 

door vijf van de 48 studenten. Verweerder geeft hierbij aan dat ook binnen het onderwijsteam dit 
werd gezien als bijzonder weinig geslaagden en dat heeft vragen opgeroepen. Er is hier intern over 
gesproken waarbij de conclusie werd getrokken dat het niveau van het examen niet hoger lag dan 
anders. De casus die is gebruikt is er één uit een reeks die vaker worden gebruikt.  

 
3.7 De toegevoegd teamchef vult desgevraagd het betoog van verweerder aan door te stellen dat de 

klas waarvan appellant deel uitmaakt beter voorbereid zou moeten zijn.  Er zijn enkele lessen online 
geweest, maar de fysieke lessen bestonden uit kleinere groepen studenten dan gebruikelijk 
waardoor het leerrendement volgens verweerder hoger zou moeten zijn. De toegevoegd teamchef 
is van mening dat er voldoende oefenmomenten zijn geweest. Gezien de inspanning van het 
onderwijs blijft vooralsnog over dat het lage slagingspercentage toch vooral bij de studenten moet 
worden gezocht. Feit is dat de andere studenten andere casussen uit de reeks hebben gekregen 
en dat er ook niet één oorzaak is waarop de studenten zijn gezakt. Er is dus volgens verweerder 
geen oorzakelijk verband te herkennen. Appellant nuanceert het betoog van de toegevoegd 
teamchef door aan te geven dat de online lessen zeer kort waren en dat er veel zelfstudie was 
vereist. Ook geeft appellant aan naast de lessen extra te hebben geoefend. Appellant is van mening 
dat hij voldoende inzet heeft getoond tijdens en buiten de lessen. 

 
 
4. Standpunt van partijen 
 

4.1 Het standpunt van appellant is uitgebreid verwoord in het beroepschrift. Het beroepschrift van 
appellant maakt deel uit van het dossier waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 
   

4.2  Verweerder blijft bij het genomen besluit. Het standpunt van verweerder is verwoord in de bijlage 
bij het formulier “Uitkomst heroverweging op beroep (art. 42 OER 2020)” dat deel uitmaakt van het 
dossier en waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 
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5. Overwegingen 
 
5.1 De Commissie stelt vast dat appellant en verweerder van mening blijven verschillen over de 

beoordeling van het examen, en specifiek de inhoudelijke beoordeling van punten 1.1 en 1.3. De 
Commissie dient terughoudendheid toe te passen daar waar appellant vraagt om een inhoudelijke 
beoordeling van de argumenten die verweerder gebruikt om een onvoldoende toe te kennen. 
Feitelijk verzoekt appellant de Commissie op de stoel te gaan zitten van de examinator. Hiertoe is 
de Commissie niet bevoegd. 
 

5.2 De Commissie heeft, op grond van het beroepsdossier en hetgeen ter zitting is besproken, geen 
aanleiding om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de beoordeling. Verweerder heeft appellant 
beoordeelt conform het beoordelingsformulier. 

 
5.3 Met betrekking tot de examenwaardige omstandigheden concludeert de Commissie dat appellant 

voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich op het bestreden examen voor te bereiden. Voor 
het examen is een casus gebruikt die vaker wordt ingezet. Het is de Commissie bekend dat voor 
dit examen gebruik wordt gemaakt van een reeks gevalideerde casussen. Op grond hiervan 
concludeert de Commissie dat het examen niet zwaarder is geweest dan gebruikelijk. De 
Commissie beoordeelt individuele zaken op basis van het voorgelegde dossier en hetgeen op de 
hoorzitting ter sprake is gekomen. Hiervoor is reeds vastgesteld dat de beoordeling van dit examen 
correct is verlopen. Dat laat onverlet dat de Commissie het opmerkelijk vindt dat het 
slagingspercentage erg laag ligt. Echter de Commissie ziet dit niet als voldoende reden om te 
twijfelen aan de examenwaardige omstandigheden. 

 
 
6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 22 oktober 2020 ONGEGROND waardoor het besluit van 22 

september 2020 in stand blijft; 
- bepaalt dat een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en het ter zake 

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
22 december 2020 
 
 
De Commissie van Beroep voor de examens, 
 
 
 
 
 
 
P. Deelman     A. Cornelis 
voorzitter     plv. secretaris 
 
 
 
 
 
 
Tegen het (voor zover van toepassing nadere) besluit van het bevoegd gezag naar aanleiding van deze uitspraak 
kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan beroep worden ingesteld bij de Bestuursrechter. 
Als hoger beroep is ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de hoger beroepsrechter worden verzocht om 
het treffen van een voorlopige voorziening. 
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