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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 
B000005.001 1241 Training: aangiftegesprek. 
 
Dossier: 2020-255 
 
Trefwoorden: gesimuleerde praktijkinzet, beoordelingsformulier, beoordelingsprotocol 
 
1. Partijen 

 
[…], appellant 

 
en 

 
[…], verweerder 

 
 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 14 oktober 2020 heeft appellant het examen B000005.001 1241 Training: aangiftegesprek 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 22 oktober 2020 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 30 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 16 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 Op 9 december 2020 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden in aanwezigheid van 

appellant en in aanwezigheid van […] namens verweerders via Microsoft Teams. 
 
2.7 De Commissie bestaat voor deze hoorzitting uit: P. Deelman (voorzitter), A. Veltman (lid) en 

M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen (lid). De secretaris van de Commissie is H.J.M. Verkooijen. 
 
 
3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 In zijn mondelinge toelichting op het beroep geeft appellant aan dat hij zich kan vinden in de 

inhoudelijke opmerkingen die verweerder maakt in de beoordeling van het examen. Dat gezegd 
hebbend is appellant van oordeel dat de tekortkomingen niet zodanig zijn dat hem niet het cijfer vijf 
had moeten worden toegekend maar een voldoende. Hij wordt in zijn opvatting gesterkt omdat hij 
andere studenten heeft bevraagd die hetzelfde examen hebben gedaan. Ook deze studenten 
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hebben de melder niet gevraagd of de schutting kon worden schoongemaakt maar deze studenten 
zijn wel geslaagd. Dat leidt tot appellant tot de conclusie dat examinatoren niet eenduidig 
beoordelen. 

 
3.2 De uitspraak waarnaar appellant verwijst was een zaak waarin (mogelijk) meer strafbare feiten aan 

de orde waren waaronder artikel 350 WvS. Uit de uitspraak blijkt niet dat de vraag is gesteld of het 
vernielde voorwerp schoon te maken was. Appellant had tenminste verwacht dat de advocaat van 
de verdachte die vraag zou hebben gesteld om zijn cliënt vrij te pleiten van die specifieke aanklacht. 

 
3.3 Verweerder constateert dat de gebrekkige omschrijving van het vernielde goed een onherstelbare 

fout oplevert en op grond daarvan is er geen andere conclusie dan dat het examen met een 
onvoldoende moet worden beoordeeld. Met de gebruikte omschrijving wordt onvoldoende 
aangetoond dat artikel 350 Wetboek van Strafrecht (WvS) van toepassing is. Door niet te 
beschrijven van welk materiaal de schutting is gemaakt blijft onduidelijk welke impact de verf heeft. 
Wanneer het materiaal poreus is kan de verf intrekken. Daarmee kan het feit gelinkt worden aan 
de uitspraak van de Hoge Raad in een overeenkomstige zaak. Had appellant in zijn proces-verbaal 
vermeldt dat de schutting niet schoon te maken was, had dit al een verschil kunnen opleveren in 
de beoordeling.  
Een verder mankement is dat de plaats delict onvoldoende is beschreven waardoor er geen goede 
opsporingsindicatie mogelijk is. Daarbij moet gedacht worden aan de inzet van de technische 
recherche.  

 
3.4 Wanneer verweerder twijfelt over de beoordeling of deze al of niet voldoende moet uitvallen dan 

raadpleegt hij een collega. Bij dit examen was er bij verweerder geen twijfel over hoe het examen 
moest worden beoordeeld. Hij heeft daarom geen collega geconsulteerd.  

 
3.5 Desgevraagd geeft appellant aan de uitspraak van de Hoge Raad niet te kennen waarnaar 

verweerder verwijst. Appellant kan zich niet herinneren dat de betreffende uitspraak tijdens de 
lessen aan de orde geweest.  

 
3.6 Het verschil tussen beschadiging en vernieling (beiden komen in artikel 350 WvS aan de orde) 

wordt, zo geeft verweerder aan, in de juridische lessen behandeld. Wanneer studenten tijdens het 
aangiftegesprek de zeven gouden w’s uitvragen levert dit een compleet beeld op waarmee een 
student een 10 kan scoren op zijn examen. Zelfs wanneer iets wordt gemist in het gesprek blijft er 
voldoende materiaal over om alsnog een voldoende te kunnen halen. In deze zaak is er een 
onherstelbare fout gemaakt door appellant met een onvoldoende als resultaat. 

 
 
4. Standpunt van partijen 

 
4.1 Appellant vraagt zich af of het noodzakelijk was om aan melder te vragen tijdens het 

aangiftegesprek of zij had geprobeerd de schutting schoon te maken. Deze opvatting stoelt 
appellant op onderzoek dat hij heeft gedaan naar rechterlijke uitspraken in relatie tot artikel 350 
WvS. Het standpunt van appellant is 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 het formulier 
“Uitkomst heroverweging op beroep (art. 42 OER 2020)” dat deel uitmaakt van het dossier en 
waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 

 
  

5. Overwegingen 
 
5.1 Op basis van het dossier en hetgeen partijen hebben gewisseld tijdens de hoorzitting is de 

Commissie niet gebleken dat het bestreden examen anders is verlopen dan op grond van het 
examendocument is bedoeld.  
 

5.2 De Commissie neemt kennis van de bewering van appellant dat studiegenoten voor hetzelfde 
examen met dezelfde casus wel zijn geslaagd terwijl zij dezelfde fout hebben gemaakt. De 
Commissie constateert dat de stukken die appellant heeft aangeleverd geen bewijs bevatten voor 
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de bewering. Ook tijdens de hoorzitting wordt de bewering niet verder onderbouwd. Gevolg hiervan 
is dat de Commissie de bewering van appellant niet bij haar overweging betrekt.  
 

5.3 De Commissie stelt vast dat uit de verklaringen van appellant tijdens de hoorzitting blijkt dat 
appellant zich kan vinden in de beoordeling van verweerder wanneer deze constateert dat 
onvoldoende duidelijk is geworden in het proces-verbaal waarom er sprake was van vernieling. 
Voor appellant is vooral de vraag van belang of ondanks deze beoordeling er toch geen voldoende 
kan worden toegekend.  

 
5.4 De Commissie ziet geen aanleiding vraagtekens te plaatsen bij de beoordeling zoals deze door de 

examinatoren is gedaan. Het is de Commissie niet gebleken dat appellant niet is beoordeeld 
overeenkomstig de normen die zijn vastgelegd.  

 
 
6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 30 oktober 2020 ONGEGROND waardoor het besluit van 14 oktober  

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

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
16 december 2020 
 
 
De Commissie van Beroep voor de examens, 
 
 
 
  
 
P. Deelman    H.J.M. Verkooijen 
Voorzitter                      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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