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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: 2021-25 
 
Trefwoorden: onvoldoende examenresultaat, marginale toetsing, bevoegdheden Commissie, 
inhoudelijke beoordeling, verschil van inzicht, gesimuleerde praktijkinzet 
 
 
1. Partijen 

 
(..), 
appellant 

 
en 

 
(..), verweerder 

 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 20 januari 2021 heeft appellant het examen B000013.002 – 3222 Simulatie: Overlastsituatie 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Appellant heeft geen gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 5 februari 2021 heeft appellant beroep ingesteld door middel van het indienen van het formulier 

beroep en bezwaar. Omdat het beroepschrift niet aan de eisen voldeed is appellant de gelegenheid 
geboden om verbeteringen aan te brengen. Op 17 februari 2021 is het verbeterde beroepsschrift 
ontvangen. 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 25 februari 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 24 maart 2021 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden in aanwezigheid van 

appellant, bijgestaan door (..) (trajectbegeleider) en in aanwezigheid van verweerder via Microsoft 
Teams. 

 
2.7 De Commissie bestaat voor deze hoorzitting uit: P. Deelman (voorzitter), A. Veltman (lid) en M.C. 

Alvarez Alvarez (lid). De secretaris van de Commissie is A. Cornelis. 
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3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 Appellant heeft op een drietal examencriteria een onvoldoende resultaat behaald. Dit betreffen de 

onderdelen: ‘1.1 regie nemen en houden’, ‘1.6 Plan van aanpak uitvoeren’ en ‘1.7 bevoegdheden 
toepassen’. Voor een voldoende examenresultaat dient appellant voor alle examencriteria met een 
voldoende te worden beoordeeld. Appellant is van mening op alle punten voldoende te hebben 
laten zien voor een voldoende examenbeoordeling. 
 

3.2 Appellant en verweerder verschillen van mening wat betreft de inhoudelijke beoordeling van het 
examen. Appellant is van mening op alle punten voldoende te hebben laten zien. Appellant geeft 
toe enkele fouten te hebben gemaakt, zoals het te laat vragen naar een identiteitsbewijs, maar is 
desalniettemin van mening voldoende te hebben laten zien. 

 
3.3 Op het beoordelingsformulier is onder andere genoemd dat de doel-aanpakanalyse van appellant 

en zijn medestudent onvoldoende was. Appellant is van mening dat hij voldoende heeft laten zien 
en noemt hierbij een rolverdeling te hebben afgesproken en voldoende vragen te hebben gesteld 
aan het operationeel centrum. Verweerder geeft aan dat appellant enkele scenario’s diende voor 
te bereiden om zo de risico’s in te schatten en na te denken over hun bevoegdheden in 
verschillende situaties. Appellant en medestudent hebben dit onvoldoende gedaan en dit was ook 
terug te zien in de uitvoering, zo stelt verweerder. Appellant herkent niet dit onvoldoende te hebben 
gedaan. Appellant geeft aan dat dit mede het geval is doordat hij in de praktijk nooit feedback krijgt 
op zijn handelen. 

 
3.4 Verder is appellant onvoldoende beoordeeld op het plan van aanpak en het toepassen van de 

bevoegdheden. Verweerder verwijst hierbij onder andere naar het richten op de hulpverlening in 
plaats van het strafbare feit en dat appellant onvoldoende gebruik heeft gemaakt van zijn 
bevoegdheden, maar zich direct richtte op het zorgtraject in plaats van de strafrechtelijke 
bevoegdheden. Appellant is van mening dat de mate van verwardheid van de overlastveroorzaker 
dusdanig was dat het vragen naar een machtiging te rechtvaardigen was waardoor het gemaakte 
plan van aanpak niet kon worden gevolgd. Daarnaast geeft verweerder aan dat appellant 
verweerder onvoldoende heeft meegenomen in zijn redenering. Appellant dient verweerder mee te 
nemen in de gedachtegang van appellant en medestudent om ten tijde van het examen aan te 
tonen waarom hij afwijkt van het plan van aanpak en waarom appellant dit noodzakelijk acht.  

 
3.5 Met appellant is een zienswijzegesprek gevoerd. Naar aanleiding van dit gesprek is de beoordeling 

niet gewijzigd. Op latere momenten hebben verweerder en appellant elkaar wel gesproken, maar 
volgens verweerder was hier geen ruimte voor wijziging van de beoordeling, maar slechts over de 
procedure van de bekendmaking van de beoordeling. Tevens is hier gesproken over een 
opmerking van de docent van appellant. Appellant ervaarde dit gesprek als zijnde een 
zienswijzegesprek en heeft daardoor het gevoel meermaals te zijn beoordeeld. 

 
3.6 Tijdens de lessen heeft appellant met een soortgelijke casus geoefend. Appellant is van mening 

mede daardoor voldoende te hebben laten zien. Naar aanleiding van een opmerking van appellant 
dat de docent wilde ‘getuigen’ voor appellant heeft verweerder contact met de docent gezocht. De 
docent heeft aangegeven dat de casus tijdens de les nuance en context verschillen had met de 
casus op het examen. Dientengevolge was de gepaste aanpak ook verschillend. Appellant heeft 
de opmerking van verweerder dat zij contact ging opnemen met de docent opgevat als twijfel over 
haar eigen beoordeling. Verweerder geeft aan dat dit niet het geval is, maar slechts verward is door 
de uitspraak van appellant over de docent.  
 

3.7 Klasgenoten van appellant hebben een vergelijkbare casus gespeeld waarbij zij ook het strafrecht 
niet hebben gebruikt, en toch hebben deze klasgenoten een voldoende examenresultaat behaald, 
zo geeft appellant aan.  
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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. 43 OER 2020)” dat deel uitmaakt van het  
 dossier en waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. 

 
 
5. Overwegingen 
 
5.1 De Commissie ziet dat appellant en verweerder verschillen in hun inzicht over de inhoudelijke 

beoordeling. De Commissie waakt ervoor om niet op de stoel van de examinator te gaan zitten 
door het examen inhoudelijk te beoordelen. De Commissie twijfelt niet aan de inhoudelijke 
beoordeling van examinatoren. De gedachtegang van appellant, zo goed als deze mogelijk 
geweest is, is niet merkbaar voor verweerder tenzij appellant deze uitspreekt. Wanneer dit niet 
gebeurt, is het onmogelijk voor verweerder om de gedachtegang van appellant mee te nemen in 
de beoordeling.  
 

5.2 De Commissie hoort dat partijen het examen heel verschillend benaderen. Appellant kijkt 
voornamelijk naar de uitkomst terwijl verweerder voornamelijk kijkt naar de aanpak en de 
achterliggende theorie. De Commissie is het eens met appellant dat de praktijk kan verschillen van 
de examensituatie. Zij gaat echter niet verder mee in de gedachtegang van appellant. De 
Commissie is van mening dat tijdens het examen het belangrijk is dat appellant zijn vergaarde 
kennis laat zien door theorie toe te passen. Dat appellant tijdens het examen de gewenste uitkomst 
heeft bereikt, is niet het enige doel. Appellant lijkt voornamelijk de uitkomst belangrijk te vinden, 
terwijl verweerder tevens de weg daarnaartoe belangrijk vindt. Dit is een verschil in aanpak waarbij 
de Commissie van mening is dat het te rechtvaardigen is dat verweerder tijdens het examen de 
theorie terug wil zien en dat niet slechts de gewenste uitkomst bereikt dient te worden. 

 
5.3 De Commissie ziet geen reden om aan te nemen dat er meerdere zienswijzegesprekken zijn 

gevoerd met appellant waardoor hij onnodig verward is. De Commissie juicht het toe dat 
verweerder navraag heeft gedaan bij de docent omtrent door hem gedane uitspraken. Het is 
uiteraard betreurenswaardig dat dit verwarring oplevert bij appellant, echter dient voorop te staan 
dat het examen op correcte wijze is uitgevoerd waarbij geen discrepantie bestaat tussen het 
lesmateriaal en de beoordeling. 
 

5.4 De Commissie merkt op dat verschillen in de beoordeling van verschillende examenkoppels en 
andere examenkoppels soms lastig te beoordelen zijn. De Commissie begrijpt daarom dat 
appellant het verwarrend vindt dat er mogelijk medestudenten zijn die een voldoende hebben 
behaald. In dit beroep betreft het echter het examen van appellant waarbij verweerder appellant 
met een onvoldoende heeft beoordeeld en volgens het bovenstaande dit op een te rechtvaardigen 
wijze heeft gedaan. De Commissie kan zich voorstellen dat er mogelijk contextverschillen of 
nuance verschillen zijn geweest tussen de twee examenkoppels. Dit blijft echter speculatie 
aangezien er geen gegevens zijn ingediend van het examen van het examenkoppel waaraan 
appellant refereert.  
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6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 5 februari 2021 ONGEGROND waardoor het besluit van 20 januari 

2021 in stand blijft; 
- bepaalt dat een afschrift van deze beschikking wordt gezonden aan verzoeker en het ter zake 

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
21 april 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. 
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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