
Judicium Abeundi: studenten vogelvrij? 
 

Studenten die ongeschikt zijn voor de beroepsuitoefening, mogen uit de opleiding worden verwijderd. Dat 

staat in de wet (art.7.42a WHW).
1
 Wie de wetsgeschiedenis gevolgd heeft, weet dat dit wetsartikel uitslui-

tend bedoeld is om bijvoorbeeld een co-assistent te kunnen wegsturen als hij patiënten of andere betrok-

kenen telkens weer onheus bejegent.
2
 Maar voor terzakekundigen was het van meet af aan duidelijk dat 

de wetstekst zelf veel te ruim geformuleerd is, waardoor studenten praktisch vogelvrij worden.
3
 Vergelijk 

het met een krankzinnigenwet die zo ruim geformuleerd is dat ook politieke dissidenten kunnen worden 

opgesloten omdat ze een gevaar voor de maatschappij vormen. Lisa Westerveld, oud-voorzitter van de 

LSVb, heeft onlangs op het weblog Vrij-Zinnig gesignaleerd dat artikel 7.42a inderdaad door een 

instellingsbestuur misbruikt is.
4
 Het gaat om de volgende casus bij het Instituut Sociale Opleidingen van 

de Hogeschool Rotterdam.
5
 

Een student heeft ernstig gefraudeerd met zijn stage: hij wilde studiepunten krijgen voor een stage die 

hij niet gelopen had en daartoe had hij bewijsstukken vervalst (Profielen 2/10/2012).
6
 Voor straf mag de 

boosdoener gedurende de rest van het studiejaar geen tentamens en examens meer afleggen. Hij komt er 

nog goed af, want gezien de zwaarte van het vergrijp had de examencommissie ook op grond van artikel 

7.12b lid 2 WHW aan het CvB kunnen vragen hem uit de opleiding te verwijderen.
7
 Maar kennelijk was 

het hogeschoolbestuur ontevreden met deze coulante beslissing van de examencommissie. Daarbij dook 

echter het probleem op dat het CvB niet bevoegd is beslissingen van de examencommissie te vernietigen. 

Daarom besloot het CvB in overleg met de ISO-directie de student op grond van artikel 7.42a uit de 

opleiding te verwijderen, met het argument dat hij zich door zijn fraude ongeschikt heeft getoond voor de 

beroepen waartoe de hogeschool opleidt. Uit het desbetreffende persbericht (4/10/2012) kan worden op-

gemaakt dat het CvB hem tevens de toegang tot de andere opleidingen van de hogeschool wil ontzeggen.
8
 

 

Wat is er misgegaan? Ik laat het aan de juristen over om te beoordelen of hier procesrechtelijke fouten 

zijn gemaakt: mag de hogeschool hem tweemaal voor hetzelfde vergrijp vervolgen (Ne Bis Idem)? Maar 

in elk geval heeft het CvB ten onrechte zijn toevlucht genomen tot artikel 7.42a. Niet alleen blijkt uit de 

wetsgeschiedenis dat dit artikel niet voor dit soort vergrijpen bedoeld is, maar ook zou het hek van de 

dam zijn als mensen zich met elke misdrijf een Berufsverbot op de hals kunnen halen. 

Toch vrees ik dat de student met zijn eventuele klacht geen gehoor zal vinden bij het College van 

Beroep voor het Hoger Onderwijs, want de juristen aldaar houden zich liever aan de letter van de wet dan 

zich open te stellen voor de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever.
9
 Bovendien kan de hogeschool 

bij dat Beroepscollege aanvoeren dat artikel 7.42a blijkens de wetsgeschiedenis betrekking heeft op alle 

vergrijpen die in de beroepsuitoefening tot tuchtrechtelijke sancties zouden leiden.
3
 

 

Dankzij de oplettendheid van Lisa Westerveld is nu empirisch vastgesteld dat artikel 7.42a WHW in de 

praktijk tot verkeerde interpretaties leidt, althans tot praktijken die door de wetgever niet bedoeld zijn. 

Het wachten is op onderwijsjuristen die een gedegen rechtsgeleerde studie maken van de bevoegdheden 

van onderwijsinstellingen met betrekking tot de verwijdering van studenten in het kader van de wets-

artikelen 7.8b, 7.12b, 7.42b en 7.57h van de WHW. 

 

Wes Holleman 

weblog onderwijs 28-10-2012 

http://www.onderwijsethiek.nl 
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