Studeren met een strafblad
In een woongebouw op de campus van de universiteit van Aberdeen heeft een 21-jarige eerstejaarsstudent Psychologie een achttienjarige rechtenstudente (zijn vriendin en latere ex-vriendin) herhaaldelijk
fysiek en verbaal gemolesteerd en tot zelfdoding gedreven. De rechter achtte zijn schuld aan de zelfdoding (maart 2017) niet bewezen. Juli 2017 is hij veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. Bovendien
is hij één jaar lang onder toezicht van de Reclassering gesteld. In aansluiting bij dit tweeledige vonnis
werd de student tuchtrechtelijk heengezonden door de universiteit.
De studente had wel signalen afgegeven dat er iets mis was in haar relatie, maar niemand had stevig aan
de bel getrokken. Na haar overlijden zijn haar ouders een campagne begonnen om staf en studenten in
het Britse hoger onderwijs bewuster te maken van dergelijke signalen van relationeel geweld. Onlangs
vernamen de ouders tot hun diepe verontwaardiging dat het (ex-)vriendje met ingang van het studiejaar
2017/18 was toegelaten tot de Oxford Brookes University (OBU): waarom voelde deze ‘new university’
zich niet geroepen haar kwetsbare, jonge studentes te beschermen tegen dit gevaarlijke alfamannetje?
Tijdens de toelatingsprocedure was de OBU op de hoogte van diens criminele antecedenten, maar zij
achtte geen termen aanwezig om hem op die grond af te wijzen. Kennelijk is de Reclassering ook niet
tussenbeide gekomen.
Ho even! De ouders van die overleden eerstejaarsstudente zijn dus van oordeel dat Britse universiteiten en
hogescholen bij hun selectie aan de poort niet alleen op studiegeschiktheid moeten letten, maar dat ze ook
aspirant-studenten moeten weren die een gevaar vormen voor hun medestudenten (of die van gewelddadige seksspelletjes houden?). Voor Nederlandse begrippen is dat ongehoord, tenzij de strafrechter een
dergelijke voorwaarde in zijn vonnis zou hebben opgenomen.1 In Nederland kunnen studenten tuchtrechtelijk worden weggestuurd als ze zich misdragen tegenover hun medestudenten, maar ze kunnen niet
preventief worden geweigerd of weggestuurd omdat ze zich zouden kunnen gaan misdragen. Wie met
kwetsbare mensen werkt, moet een justitiële Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.2 Maar
studenten in het hoger onderwijs worden niet tot de kwetsbare mensen gerekend. Wel wordt in de Nederlandse hogeronderwijswet (artikel 7.42a WHW) bepaald dat een student kan worden geweigerd of weggestuurd uit een beroepsopleiding als hij, gezien zijn gedragingen of uitlatingen, niet professioneel kan
omgaan met minderjarigen of met kwetsbare cliënten/patiënten.3 Maar het uitgangspunt is dus dat er niet
zomaar inbreuk mag worden gemaakt op het recht van studenten om de door hen gewenste studieloopbaan te volgen.
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