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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 42.2a onder I van het Onderwijs- en Examen Reglement tegen het resultaat van 
B000013.002 - 3222 Simulatie: Overlastsituatie. 
 
 
Dossier: 2021-127 
 
Trefwoorden: onvoldoende examenresultaat, voldoende voorbereidingstijd, eigen 
verantwoordelijkheid, bevoegdheden van de Commissie, marginale toetsing, inhoudelijke beoordeling 
 
1. Partijen 

 
(..), appellant 

 
en 

 
(..), verweerder 

 
 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 19 maart 2021 heeft appellant het examen B000013.002 - 3222 Simulatie: Overlastsituatie 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 6 april 2021 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 10 april 2021 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 30 april 2021 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 42.4 van de Onderwijs- en 

Examenregeling 2021 (OER) gestelde termijn. De behandeling heeft vervolgens plaatsgevonden 
conform de bepalingen in artikel 44.2 OER. 

 
2.6 Op 12 mei 2021 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden in aanwezigheid van appellant, 

bijgestaan door (..) (hierna: medestudent) in aanwezigheid van verweerders via Microsoft Teams. 
 

2.7 De inhoudelijke behandeling heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de inhoudelijke behandeling van 
het beroepschrift van medestudent. 

 
2.8 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 A. Cornelis. 
 
 
3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 Appellant is op 11 maart 2021 medegedeeld dat zijn eerste herkansing zou plaatsvinden op 19 

maart 2021. Appellant is van mening dat negen dagen niet in redelijkheid voldoende tijd is om zich 
voor te bereiden op het examen zoals artikel 17.1 OER 2021 dat eist. Verweerder geeft aan dat zij 
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aan de start van het examen aan appellant en medestudent heeft gevraagd of zij voldoende kans 
hebben gehad om zich voor te bereiden op het examen. Noch appellant noch medestudent heeft 
aangegeven dat hij zich onvoldoende heeft kunnen voorbereiden. Appellant geeft aan dit niet te 
hebben gedaan omdat hij hier niet aan dacht door de spanning en zenuwen van het examen. 
Daarnaast was appellant bang zijn tweede kans kwijt te raken, dus wilde hij liever het examen laten 
doorgaan dan een kans verliezen omdat hij aangaf niet voldoende voorbereiding te hebben gehad. 
Ook op een ander moment voorafgaand aan het examen heeft appellant niet aangegeven de 
voorbereidingstijd te krap te vinden. 
 

3.2 Appellant heeft de uitnodiging voor het examen ontvangen van een klasgenoot via WhatsApp. 
Appellant is van mening dat een uitnodiging via WhatsApp van een klasgenoot ongepast is. 
Normaliter worden herexamens in het rooster van een klas geplaatst. Aangezien appellant en 
medestudent voor de herkansing zijn toegevoegd aan een andere klas stond dit examen niet in 
hun rooster. Het is gebruikelijk in een dergelijke situatie dat de klassenvertegenwoordiger 
studenten informeert.  

 
3.3 Appellant heeft reeds op 28 januari 2021 vernomen een onvoldoende examenresultaat te hebben 

behaald voor zijn eerste kans. Appellant wist vanaf dit moment dat er een herkansing zou worden 
ingepland, maar wist niet wanneer deze zou plaatsvinden. Appellant heeft in verband met de 
praktijkperiode geen kans gezien te oefenen met medestudent. Daarnaast geeft appellant aan het 
belangrijk te vinden net voor het examen te kunnen oefenen omdat kennis verwatert en er 
verwarring optreedt door verschillen tussen de praktijk en de simulatie van het examen. In de 
periode rond de herkansing werd appellant ingezet in de praktijk als onderdeel van de noodhulp. 
Dit hield in dat appellant een vol rooster had en geen kans zag te oefenen met medestudent voor 
het examen in de acht dagen tussen de bekendmaking van het examenmoment en het examen 
zelf. 
 

3.4 Appellant geeft aan dat het ongebruikelijk is dat hij pas een week voorafgaand aan het examen 
vernam wanneer het examen plaats zou vinden. Ter illustratie noemt hij de tweede herkansing 
waarvan hij ruim een maand van tevoren weet wanneer het examen gaat plaatsvinden. Verweerder 
legt uit dat dit anders ligt vanwege de remedieerlessen die voorafgaand aan een tweede herkansing 
plaatsvinden. Verweerder is niet bekend of het gebruikelijk is dat een student een week voor de 
eerste herkansing pas een uitnodiging ontvangt.  
 

3.5 Partijen verschillen van inzicht wat betreft de onvoldoende op het beoordelingspunt ‘1.8 veilig 
werken’. Appellant is van mening dat zijn handelen, waarbij hij een mes van de grond pakte bij 
verdachte voor de voeten geen onveilige manier van werken was. Verweerder geeft aan dat 
appellant verdachte het mes naar hem toe had moeten laten schoppen. Verweerder geeft aan dat 
door het bukken en het mes zelf verdachte kans kreeg appellant wat aan te doen. De afstand 
tussen verdachte en appellant was te gering zo geeft verweerder aan. 

 
 
4. Standpunt van partijen 
 

4.1 Het standpunt van appellant is: “op 19 maart 2021, had ik (..), mijn meervoudig examen. Op 25 
maart ontving ik het verschrikkelijke nieuws dat ik was gezakt voor mijn examen. Dit omdat ik niet 
volgens de examinatoren niet goed genoeg heb samengewerkt met mijn collega. Dit is in mijn ogen 
onterecht, omdat wij dusdanig goed samenwerkte wij verdachte op een manier hebben kunnen 
aanhouden dat zij of wij niet gewond konden raken en dat we met haar het hulpverleningstraject 
konden opstarten. Ik zou mijn collega niet genoeg hebben gesteund in zijn optreden en we zouden 
elkaar daardoor naar beneden halen. Dit is onterecht in mijn ogen, verdachte was zwaar 
geëmotioneerd en vond elke vraag die wij stelde moeilijk. Volgens de docenten van de academie 
had ik, (..) onveilig gewerkt. Ik heb het mes van de verdachte afgepakt. Zij was zich aan het snijden 
met een mes, de verdachte was niet agressief tegen mij en mijn collega. Ik heb daarom de keuze 
gemaakt om het mes af te pakken en geen gebruik te maken van mijn geweldsmiddelen omdat dit 
in mijn ogen de situatie van de mevrouw erg had verslechterd. Tevens is onze oefenperiode 
dusdanig kort geweest dat ik mij niet goed heb kunnen voorbereiden op het examen, mede door het 
Corona-virus. Tevens ontbreekt er een schriftelijke of digitale uitnodiging in persoon. Er is 
kennisgenomen van de uitnodiging via WhatsApp via een klasgenoot op 11 maart 2021, dat ik mijn 
examen zou hebbenop 19 maart 2021. Waardoor een goede voorbereiding voor mijn examen 
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ontbrak dit omdat ik op het moment wordt ingezet op de noodhulp en de planning hier dus niet vanaf 
kan wijken. Als uitkomst van mijn bezwaar wil ik mijn tweede kans terug.” 
 

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. 43 OER 2021)” dat deel uitmaakt van het 
dossier en waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 
   

 
5. Overwegingen 
 
5.1 De Commissie vindt de werkwijze van de Politieacademie opvallend. Zij verbaast zich erover dat 

de Politieacademie ervoor kiest om studenten te belasten met de taak om examenuitnodigingen 
mede te delen aan medestudenten zoals appellant. De Commissie kan zich voorstellen dat hierin 
eenvoudig fouten worden gemaakt en raadt daarom de Politieacademie aan deze taak zelf in 
handen te houden. De verspreiding van de uitnodigingen zijn echter geen reden om te twijfelen aan 
de rechtmatigheid van het genomen besluit. Appellant is niet benadeeld door de wijze van 
verspreiding aangezien deze op correcte wijze bij hem is aangekomen. 
 

5.2 De Commissie heeft geen eenduidig antwoord op de vraag welk termijn redelijk voldoende 
voorbereiding is ter voorbereiding op een examen, zoals is vastgelegd in artikel 17.1 OER 2021. 
Zij acht dit binnen de bevoegdheden van de Examencommissie om hier een oordeel over te 
hebben.  
 

5.3 De Commissie is het eens met appellant dat negen dagen tussen de uitnodiging van het examen 
en het examen zelf erg kort is. Hierbij houdt de Commissie er rekening mee dat appellant zich in 
een praktijkfase van zijn opleiding bevindt waardoor hij weinig ruimte en tijd heeft om te oefenen in 
de tussenliggende dagen. Desalniettemin vindt de Commissie het opmerkelijk dat appellant niet 
voorafgaand aan het examen, noch bij aanvang van het examen heeft aangegeven dat de 
voorbereidingstijd te kort was. Wanneer appellant geen signaal afgeeft dat hij zich niet heeft kunnen 
voorbereiden, is het niet aan verweerder om hieraan te twijfelen. Zeker niet wanneer verweerder 
appellant dit expliciet vraagt. Appellant diende dus zelf assertiever te handelen door direct na 
ontvangst van de uitnodiging of in ieder geval bij aanvang van het examen aan te geven dat er 
onvoldoende voorbereidingstijd was.  
 

5.4 Voor zover partijen verschillen wat betreft de beoordeling op het punt ‘1.8 veilig werken’, treedt de 
Commissie terughoudend op. 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.  
 
 

6. Uitspraak 
 

 De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 10 april 2021 ONGEGROND waardoor het besluit van 19 maart 2021 

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

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
1 juni 2021 
 
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. 
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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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