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Niet toegelaten wegens boze bedoelingen 
 
De Universiteit Twente laat Iraanse aspirant-studenten niet meer tot haar opleidingen toe (UT Nieuws 
20/12/2007).1 De reden is dat zij nucleair-technologische kennis kunnen vergaren. En daarmee zou Iran 
haar eventuele boze bedoelingen op het gebied van kernbewapening kunnen realiseren. Ik zeg het wat te 
cru. De kern is namelijk dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet bereid is hun een verblijfs-
vergunning te geven tenzij de universiteit een garantieverklaring afgeeft in de trant van: 'wij garanderen 
dat student X niet in aanraking zal komen met nucleair-technologische kennis'. Deze verklaring kan en 
wil de UT niet afgeven. 'Studenten hebben recht om al het onderwijs te volgen en moeten zich in alle 
vrijheid kunnen ontwikkelen; wij willen [ingeschreven] studenten niet uitsluiten van onderwijs', aldus het 
College van Bestuur. Dat uitgangspunt is zowel juridisch als ethisch zeer verdedigbaar. Maar het was 
dan verstandiger geweest als het CvB zijn besluit met meer beginselvastheid had ingekleed. In de trant 
van: 'wij achten het onze juridische en ethische plicht iedere geschikte aspirant-student tot de beschik-
bare opleidingsplaatsen toe te laten, maar wij kunnen niet voorkomen dat de rijksoverheid aan sommige 
buitenlandse studenten die door ons zijn toegelaten, de verblijfsvergunning en daarmee de inschrijving 
weigert.' 
 
Ik ga het hier niet hebben over het beleid van de rijksoverheid of over de eventuele misverstanden die 
daarover gerezen zijn.2 Wat mij interesseert, is de vraag of onderwijsinstellingen de toegang tot een op-
leiding en tot onderwijsvoorzieningen mogen blokkeren op grond van (vermeende) boze bedoelingen van 
(aspirant-)studenten of van de staat waaraan ze hun nationaliteit ontlenen. Met andere woorden: mag een 
onderwijsinstelling iemand de toegang tot kennis weigeren op grond van het risico dat hij of zij die kennis 
niet goed zal gebruiken? 

Een eerste antwoord: het is wettelijk toegestaan dat iemand op grond van mogelijke boze bedoelingen 
de toegang tot stages wordt ontzegd.3 Een stagebiedende instelling kan een verklaring van goed gedrag 
eisen: studenten met een strafblad kunnen worden geweigerd ter bescherming van de belangen van de 
betrokken instelling en van derden (bv. cliënten, patiënten). En dat betekent dat iemand op grond van 
mogelijke boze bedoelingen de toegang tot kennis wordt geweigerd. 

Een tweede antwoord: als studenten een project willen doen dat kennelijk bedoeld is om criminele 
activiteiten te plegen of voor te bereiden, dan mogen docenten daaraan geen medewerking geven. In 
beroepsopleidingen kan men ook denken aan projecten die kennelijk in strijd zijn met de beroepsethiek. 
Als zo'n projectvoorstel in het kader van de opleiding wordt gedaan, behoren docenten dat te blokkeren. 
Maar het zal hun vrij moeilijk vallen die boze bedoelingen aan te tonen. Het is nu eenmaal zo dat bijna 
alle kennis zowel ten goede als ten kwade kan worden aangewend. Dat geldt niet alleen voor projecten 
maar ook voor de opleiding als geheel. Om een voorbeeld te noemen: gedetineerden en ex-gedetineerden 
worden normaal toegelaten tot het hoger onderwijs. Als ze vastgoedstudies, bedrijfseconomie of milieu-
recht willen studeren, wordt hun niet gevraagd met welke intenties ze dat doen, ook al kunnen boze be-
doelingen geenszins worden uitgesloten. 

 
Maar valt onze vraag ook in meer algemene zin te beantwoorden? We kunnen bij de American Associa-
tion of University Professors (AAUP) te rade gaan, een vereniging die bijna een eeuw geleden is opge-
richt om de academische vrijheid van onderzoekers en docenten te verdedigen. Academische vrijheid 
houdt in dat hun geen beperkingen worden opgelegd in hun zoektocht naar Waarheid. In 1967 werd ook 
de academische vrijheid van studenten gecodificeerd.4 Deze 'Lernfreiheit' werd ruim geïnterpreteerd: zij 
omvatte ook het recht te worden toegelaten tot het hoger onderwijs. En in 2000 werd stelling genomen ten 
gunste van (verdergaande) academische vrijheid van studenten die de bacheloropleiding achter de rug 
hebben.5 Hier volgen enkele letterlijke citaten uit de beide beginselverklaringen: 
• Each college and university should be open to all students who are qualified according to its admission 

standards. (...) Under no circumstances should a student be barred from admission to a particular in-
stitution on the basis of race. [The reference to race must not be taken to limit the nondiscrimination 
obligations of institutions. In alle aspects of education, students should have a right to be free from 
discrimination on the bases of individual attributes not demonstrably related to academic success in the 
institution's programs, including, but not limited to: race, color, gender, age, disability, national origin, 
and sexual orientation.] 

• Graduate students have the right to be free from discrimination (....) in admissions and throughout their 
education, employment, and placement. 

• Freedom to teach and freedom to learn are inseparable facets of academic freedom. 
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• Students should be encouraged to develop the capacity for critical judgment and to engage in a sus-
tained and independent search for truth. 

• The professor (...) should encourage free discussion, enquiry, and expression. 
• (...) faculty mentors should afford [their graduate students] latitude and respect as they decide how they 

will engage in teaching and research. 
 
Zowel in de U.S.A. als in Nederland is 'discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke ge-
zindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, (...) niet toegestaan' (Grondwet art. 1). Discriminatie 
op grond van nationaliteit is evenmin geoorloofd (Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
art. 26). En zowel in Noord-Amerikaanse als in Nederlandse instellingen van hoger onderwijs 'wordt de 
academische vrijheid in acht genomen' (WHW art. 1.6). Onderwijsinstellingen moeten zich dus wel twee 
keer bedenken voordat ze besluiten studenten niet tot opleidingen of cursussen toe te laten op grond hun 
'boze' nationaliteit of op grond van hun vermeende boze bedoelingen. In ethisch opzicht komen ze daar-
mee op glad ijs en in juridisch opzicht hebben ze rechterlijke correctie te duchten. 
 
Wes Holleman 
weblog onderwijs 6-1-2008 
www.onderwijsethiek.nl 
 
                                                           
1 http://www.utnieuws.utwente.nl/new/?artikel_id=71205. 
2 http://onzemaninteheran.com/?p=283 (NRC-correspondent Thomas Erdbrink); op 2, 3 en 4 januari kwam 
ook de berichtgeving in de dagbladen op gang: 
http://www.nrc.nl/binnenland/harticle877989.ece/Universiteiten_weigeren_Iraanse_studenten 
http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article881741.ece/Iraniers_in_de_ban_bij_universiteiten 
http://www.trouw.nl/deverdieping/opvoeding_onderwijs/article882967.ece/Hele_hoger_onderwijs_alert_op_onderwijs_aan_Iraniers 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article491864.ece/Verwarring_over_studenten_Iran 

3 Ik heb eerder twee verwante onderwerpen behandeld (http://www.onderwijsethiek.nl/?p=135; 
http://www.onderwijsethiek.nl/?p=35); het eerste geval betrof een student aan wie op grond van ver-
meende boze bedoelingen niet alleen de toegang tot stages maar tot de gehele opleiding is geweigerd. 

4 Joint statement on rights and freedoms of students (1967, 1992) URL: 
http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/stud-rights.htm. 
Zie ook mijn boekje Onderwijsethiek (2006 p.79-81). URL: 
http://www.onderwijsethiek.nl/wp-content/uploads/2007/04/onderwijsethieknov2006.pdf. 

5 Statement on graduate students (2000). URL: 
http://www.aaup.org/AAUP/pubsres/policydocs/contents/statementongraduatestudents.htm. 


