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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 
B000008.001 - 0003 Kennistoets leerjaar 1. 
 
Dossier: 2021-4 
 
Trefwoorden: digitale toets, eigen verantwoordelijkheid, examendocument, kwaliteit examen, 
theoretische kennis, toetsmatrijs, verkorte opleiding 
 
 
1. Partijen 

 
 
(..), appellant 

 
en 

 
(..), verweerder 

 
2. Procesverloop 
 
2.1 Op 16 december 2020 heeft appellant het examen B000008.001 - 0003 Kennistoets leerjaar 1 

afgelegd. Dit examen is beoordeeld met een onvoldoende. 
 

2.2 Op 5 januari 2021 heeft appellant gebruik gemaakt van het recht van inzage. 
 
2.3 Op 6 januari 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 11 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 februari 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), M.C. Alvarez Alvarez    

(lid) en M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen (lid). De secretaris van de Commissie is H.J.M. 
Verkooijen. 
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3. Feiten en omstandigheden 
 
3.1 Appellant volgt een verkorte opleiding en dat betekent dat veel stof in korte tijd moet worden 

behandeld. Appellant hoopt op een gegrondverklaring omdat deze hem in staat stelt zonder extra 
inspanning het hoge tempo van de opleiding en de daaraan gekoppelde examinering te kunnen 
blijven volgen. 
 

3.2 Appellant krijgt gemiddeld twee dagen fysiek les en de twee andere dagen die hij aan de opleiding 
kan besteden, worden ingevuld met onder andere zelfstudie. Appellant heeft een voorkeur voor 
fysiek onderwijs. Dat heeft onder andere te maken met de leeftijd van appellant en het feit dat hij 
in 25 jaar geen onderwijs heeft gevolgd. De vorm waarin de opleiding is gegoten vraagt veel van 
appellant.  
 

3.3 Appellant wordt begeleid door zijn trajectbegeleider maar dat beperkt zich tot overleg over de 
voortgang en specifieke behoeften van appellant. De trajectbegeleider geeft geen les. Hij geeft aan 
dat de Politieacademie aan hem heeft aangegeven geen ruimte te hebben voor het aanbieden van 
extra lessen aan appellant en zijn studiegenoten. De trajectbegeleider geeft desgevraagd aan dat 
de opleiding op papier te doen moet zijn binnen de gestelde tijd, maar dat de praktijk laat zien dat 
studenten het moeilijk hebben.  
 

3.4 De toetsmatrijs van het bestreden examen is  bij appellant bekend. Hij omschrijft de toetsmatrijs 
als een document van 8 tot 9 pagina’s A-4 waarin veel onderwerpen, onder andere over het 
wetboek van Strafvordering, wetboek van Strafrecht en verkeer, zijn opgenomen die in de toets 
aan de orde kunnen komen. Ter voorbereiding op de toets heeft appellant één of twee keer een 
proefexamen gedaan. Daarmee heeft hij wel een idee gekregen welke onderwerpen aan bod 
kunnen komen in de toets. In totaal omvatte het proefexamen 25 vragen waarmee veel stof moest 
worden afgedekt. 
Ter illustratie geeft appellant aan dat de bestreden toets aan het einde van het eerste kwartiel van 
de opleiding is afgenomen terwijl dat in de reguliere opleiding pas na het eerste jaar het geval is. 
Voorts geeft appellant aan dat onderwerpen tijdens de lessen maar kort aan de orde kunnen komen 
omdat er niet meer tijd beschikbaar is. Appellant geeft aan dat het onderwerp bewijsvoering niet in 
de lessen aan de orde is geweest. Gegeven de studiedruk heeft appellant prioriteiten moeten 
stellen welke onderwerpen hij meer en minder aandacht kan geven. 

 
3.5 Er is van de betreffende vraag geen itemanalyse beschikbaar. Dat heeft te maken met de overgang 

naar een nieuw systeem waarmee toetsen worden gegenereerd, afgenomen en geanalyseerd. De 
nieuwe software vereist dat een vraag tenminste 100 keer is gesteld voordat een geautomatiseerde 
itemanalyse kan worden geleverd. De bestreden vraag is tot op heden 58 keer gebruikt. Een 
handmatig uitgevoerde analyse is niet beschikbaar voor de hoorzitting. Verweerder geeft aan dat 
de Commissie in een eerdere zaak zich heeft uitgesproken over de bestreden vraag. Op basis van 
die uitspraak was er geen aanleiding het gebruik van de vraag ter discussie te stellen.  

 
 
4. Standpunt van partijen 
 
4.1 Appellant geeft de volgende reden voor zijn beroep: “kennistoets 1ste leergang (herexamen) van 

16 december 2020. Het ging om de vraag die over moord en bewijs ging en dat er alleen een 
verklaring van de verdachte was. De vraag was: Er is een moord gepleegd en er is alleen een 
verklaring van de verdachte, hoe zou de rechter hier over oordelen? Er waren meerdere 
antwoorden, maar voor mij allemaal onbekend. Wij hebben nog geen les over moord en 
bewijslast gekregen. Ik vind ook dat deze vraag niet in de eerste kennistoets thuis hoort. Ik werd 
door deze vraag ook in de war gebracht en kon dus eigenlijk geen antwoord op deze vraag 
geven.- Dit uiteraard omdat wij deze theorie nog hebben behandeld. Met dit beroep/ bezwaar 
hoop ik dat de vraag die ik hiervoor aangegeven heb uit de toets wordt gehaald. Daardoor zal de 
uitslag van de door mij gemaakte kennistoets toch een voldoende worden”. 

 
 
4.2 Verweerder blijft bij het genomen besluit. In het kader van de heroverweging geeft hij het 

volgende aan: “In de vraag wordt niets inhoudelijk gevraagd over moord, het artikel zelf. De vraag 
die wordt gesteld gaat over bewijs en de toepassing daarvan in een rechtszaak. In dit geval is 
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iemand die een feit, een moord, bekent maar er is geen verder bewijs dan alleen de verklaring 
van de verdachte zelf.  
In artikel 341 WvSv staat dat het bewijs dat verdachte het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan 
door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van de verdachte.  
Er is dus onvoldoende bewijs tegen de verdachte en de verdachte kan door de rechter niet 
worden veroordeeld, zoals gesteld in art 341 WvSv. Of dit nu voor moord of diefstal is, het maakt 
niet uit.  
De vraag die wordt gesteld is een vraag over artikel 341 van het Wetboek van Strafvordering. De 
vraag gaat niet over moord, artikel 189 Wetboek van Strafrecht. Artikel 341 WvSv staat in de 
toetsmatrijs. Student heeft ongelijk”.  

 
 
5. Overwegingen 
 
5.1 De Commissie neemt de verwijzing door verweerder naar een eerdere uitspraak van de Commissie 

voor kennisgeving aan. De Commissie doet uitspraak in individuele zaken en zal dat in deze zaak 
opnieuw doen.  
 

5.2 De Commissie stelt vast dat appellant voorafgaand aan het examen op de hoogte was van de 
toetsmatrijs van het bestreden examen en daarmee in de gelegenheid was om zich op het examen 
voor te bereiden. Daarmee is tevens vastgesteld dat een vraag over de toepassing van artikel 341 
Wetboek van Strafrecht in het examen kan worden gesteld. 

 
5.3 Het diploma dat appellant aan het einde van de opleiding hoopt te ontvangen biedt toegang tot een 

groot aantal functies bij de politie. Als zodanig is het diploma een bewijs van het feit dat de houder 
daarvan startbekwaam is en breed inzetbaar primair in de basispolitiefunctie. Het gevolg hiervan is 
dat, zeker bij de opleiding die appellant volgt, in korte tijd veel stof moet worden behandeld. Naar 
het oordeel van de Commissie valt daar echter niet aan te ontkomen. Afwijken van het principe 
betekent dat de waarde van het diploma ter discussie wordt gesteld.  

 
5.4 De conclusie van de vorige overweging betekent dat zeker studenten die de verkorte opleiding 

volgen voor een grote uitdaging staan. Een uitdaging die nog wordt versterkt wanneer, zoals bij 
appellant het geval is, het lang geleden is dat onderwijs is gevolgd en waarbij de inrichting van dat 
onderwijs zodanig is geëvolueerd dat het niet aansluit bij de belevingswereld van studenten. De 
Commissie vindt het van belang dat de Politieacademie het thema van het leren leren nadrukkelijk 
meeneemt bij de ontwikkeling van onderwijs en maatwerktrajecten voor specifieke groepen. 
Aandacht hiervoor zal bijdragen aan het verhogen van het rendement van de opleidingen bij alle 
betrokken partijen: de Politieacademie, het korps en studenten. 

 
5.5 De Commissie heeft in het licht van het bovenstaande begrip voor het feit dat appellant prioriteiten 

heeft moeten stellen bij de voorbereiding van het examen. Echter dat begrip gaat niet zover dat 
bepaalde delen van de stof niet gekend hoeven te worden. In het leerproces heeft de student een 
grote eigen verantwoordelijkheid om zich de kennis, vaardigheden en houding eigen te maken. 
Daar waar de lessen op school onvoldoende zijn om alles te kunnen behandelen, is het aan de 
student om hetgeen ontbreekt zich tijdens zelfstudie eigen te maken. De toetsmatrijs biedt daarbij 
houvast bij de prioritering.  

 
5.6 Argument van appellant is dat het onderwerp moord nog niet was behandeld in het onderwijs 

waardoor de vraag voor hem niet te maken zou zijn. De Commissie heeft kennis genomen van de 
bestreden vraag en concludeert dat de aanname van appellant niet correct is dat les over het 
onderwerp moord een randvoorwaarde is om de vraag te kunnen beantwoorden. De Commissie 
volgt de redenering die op dit punt door verweerder wordt gegeven; de vraag gaat niet over moord 
maar over bewijs en de toepassing daarvan in een rechtszaak.  

 
5.7 Samenvattend concludeert de Commissie dat in de uitspraak in deze zaak de doorslag moet geven 

dat appellant bekend was met het feit dat in het bestreden examen een vraag gesteld zou kunnen 
worden over artikel 341 Wetboek van Strafvordering. De bestreden vraag gaat over de toepassing 
van artikel 341 Wetboek van Strafvordering. Met deze vaststelling ziet de Commissie geen reden 
het verzoek van appellant te honoreren door te besluiten tot het schrappen van de vraag.  
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6. Uitspraak 
 

De Commissie van Beroep voor de examens: 
- verklaart het beroep van 27 januari 2021 ONGEGROND waardoor het besluit van de 

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

bevoegde gezag van de Politieacademie. 
 
 
10 maart 2021 
 
 
De Commissie van Beroep voor de examens, 
  
 
P. Deelman      H. 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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