
Rechtsbescherming 

mbo student

Studiemiddag

De Eenhoorn, Amersfoort

dinsdag 21 september 2021

Prof. dr. Renée van Schoonhoven



Programma

• Introductie

• Lastenverlichting

• Rechtspositie

• Rechtsbescherming



Plaatsbepaling 

BW

WEB Wgbh / cz

AWGB



Wetsvoorstel 35 625

Wijziging van onder meer de Wet educatie en 

beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de 

rechtsbescherming van mbo-studenten

Doel

(a) Lastenverlichting voor instellingen

(b) Verbetering rechtspositie studenten

(c) Verbetering rechtsbescherming studenten



(a) Lastenverlichting



OOK anno 2021

Artikel 8.1.3 WEB: schriftelijk aangaan o.b.v. model

Instemming studentenraad

Ten minste regelen: onderwerpen 3e lid

LET OP: ad h: de gevallen waarin en de wijze de OOK 

ontbonden kan worden

Servicedocument MBO Raad

Systematiek opleidingsbladen

Ouderhandtekening op de POK



Wetsvoorstel deel (a):

• De verplichting de OOK schriftelijk 

aan te gaan, vervalt 

• Aanscherping zorgplicht Wgbh/cz



Schrappen OOK

• Art. 8.1.3 WEB vervalt

• Verplaatsing van voorgeschreven 

inhoud naar studentenstatuut en 

OER (zie ook hierna)

• Inschrijvingsbeslissing schriftelijk 

kenbaar maken, art. 8.1.1 lid 1c

• Vermeld in beslissing rechtsmiddel 

(faciliteit / GAC) en termijn



Aanscherping zorgplicht Wgbh/cz

Nieuw art. 8.1.3a WEB:

Afspraken maken over extra 

ondersteuning



‘BSA alleen in eerste jaar’

NU: artikel 8.1.7a (zie laatste sheets)

Ruimte om OOK te ontbinden bij gebrek aan 

voortgang ná eerste jaar 

Kamerstukken beperken die ruimte:
“Het negatief bindend studieadvies (BSA) is het enige instrument 

waarmee mbo-instellingen studenten op basis van onvoldoende 

studievoortgang mogen uitschrijven (en eventueel verwijderen).”

PM: negatief BSA kan geen grond zijn voor verwijdering, 

wel voor uitschrijving; er kan sprake zijn van samenloop



Aandachtspunten deel (a):

• Update studentenstatuut en OER

• Update POK i.g.v. < 18 jaar

• ‘BSA alleen in eerste leerjaar’

• Inbouwen: afspraken passend onderwijs 

en schriftelijke toelatingsbeslissing

• Let bij beslissingen over toelating op de 

algemene beginselen behoorlijk bestuur

• …



(b) Rechtspositie



Wetsvoorstel deel (b):

• rapportageplicht aan ouders

• verbeteren informatievoorziening

• schorsing en verwijdering

• financiële ondersteuning JOB



Rapportageplicht aan ouders

Art. 7.1.5 WEB
Het bevoegd gezag rapporteert over de 

vorderingen van de studenten aan hun ouders, 

voogden of verzorgers, dan wel aan de studenten 

zelf indien zij meerderjarig en 

handelingsbekwaam zijn.



Informatievoorziening

Herziening art. 7.4.8 WEB

• Update OER

• Update studentenstatuut

Pm: nota van wijziging: 

• ‘bekend maken’ wordt ‘beschikbaar stellen’

• regeling mbo-studentenfonds toegevoegd ad k.



Schorsing

Nieuw art. 8.1.7c WEB

• Maximaal twee weken

• Schriftelijk bekend maken; motiveren

• Vermeld rechtsmiddel - bezwaar via 

faciliteit / GAC - en termijn



Verwijdering

Nieuw art. 8.1.7d WEB

• Bij kwalificatieplichtige studenten alleen bij 

toelating andere instelling, tenzij 8 weken 

zonder succes is gezocht

• Schriftelijke beslissing; motiveren; 

rechtsmiddel (faciliteit / GAC) en termijn 

vermelden

• Schorsing voorafgaand mogelijk > 2 

weken; wel continuïteit onderwijs borgen



Aandachtspunten deel (b):

• Update bepalingen rond o.a. schorsing en 

verwijdering, via studentenraad

• Let op: het bevoegd gezag schorst en 

verwijdert! Zorg dus voor juiste volmacht op 

juiste niveau, maar … volmacht werkt niet

privatief

• Let bij beslissing over schorsing / verwijdering 

op de ABBB 

• Vermeld rechtsmiddelen, inclusief termijn

• …



(c) Rechtsbescherming



Rechtsbescherming nu



Wetsvoorstel deel (c):

•Laagdrempelige faciliteit

•Geschillenadviescommissie

•Beroepsinstantie voor geschillen: ABRvS



Faciliteit

• Nieuw art. 7.5.1 WEB

• Klachtenregeling wordt verplaatst 

van art. 7.4.8a naar 7.5.2 WEB

• Eén regeling voor kc, gac, cobex

Zie voorts tekst reader



Geschillenadviescommissie (1)

Nieuw art. 7.5.7 WEB

• Eigen GAC of samen met andere

• Art. 7:13 Awb

• Leden: functioneel onafhankelijk

• Advies aan bevoegd gezag

Nieuw art. 7.5.8 WEB:

Beslissing op bezwaar binnen 10 weken 



Artikel 7:13 Awb, lid 1 t/m 6

1. Dit artikel is van toepassing indien ten behoeve van de beslissing op het bezwaar 

een adviescommissie is ingesteld:

a. die bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden,

b. waarvan de voorzitter geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder 

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en

c. die voldoet aan eventueel bij wettelijk voorschrift gestelde andere eisen.

2. Indien een commissie over het bezwaar zal adviseren, deelt het bestuursorgaan dit 

zo spoedig mogelijk mede aan de indiener van het bezwaarschrift.

3. Het horen geschiedt door de commissie. De commissie kan het horen opdragen aan 

de voorzitter of een lid dat geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder 

verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

4. De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:4, zesde lid, van artikel 7:5, 

tweede lid, en, voor zover bij wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, van artikel 

7:3.

5. Een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan wordt voor het horen uitgenodigd 

en wordt in de gelegenheid gesteld een toelichting op het standpunt van het 

bestuursorgaan te geven.

6. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van 

het horen



Geschillenadviescommissie (2) 

‘Nagaan of minnelijke schikking mogelijk is’ 

zie art. 7.5.7 derde lid (nieuw)

CBHO: “Uit dat advies, noch uit de beslissing van 19 februari 2016, 

blijkt dat de Commissie is nagegaan of een minnelijke schikking 

tussen appellant en het Hoofd van de Centrale Studenten 

Administratie mogelijk is. Evenmin is in het advies, noch in de 

beslissing, vermeld dat het volgen van de procedure om een 

minnelijke schikking te bereiken naar het oordeel van de voorzitter 

van de Commissie kennelijk niet tot resultaat kan leiden of dat de 

belangen van appellant daardoor onevenredig geschaad worden.”



GAC en Klachtencommissie 

Bij art. 7.5.7 vijfde lid is opgemerkt: 

“In dit artikel is ook opgenomen dat het is 

toegestaan om de geschillenadviescommissie 

samen te voegen met de klachtencommissie 

mits aan de vereisten van artikelen 7.5.2, 7.5.7 

en 7.5.8 WEB is voldaan.”



Let op (1): COBEX

Nieuw tweede lid in art. 7.5.4 WEB

‘Het beroep kan worden ingesteld terzake 

dat een beslissing in strijd is met het recht.’

MvT: “Dit brengt met zich mee dat de commissie van beroep 

voor de examens slechts toetst of beoordelingsbeslissingen 

in strijd zijn met enig algemeen verbindend voorschrift of in 

het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van 

behoorlijk bestuur en of de examinator of examencommissie 

bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de 

beslissing heeft kunnen komen.”



Let op (2): termijnen

Indienen door student:

• Bij een klacht: binnen één jaar (faciliteit)

• Bij een geschil: binnen zes weken (faciliteit)

• Bij negatief BSA: binnen twee weken (cobex)

• Na beslissing op bezwaar (door cvb na advies 

gac) of na oordeel cobex: zes weken na 

beslissing orgaan (abrvs)



Let op (3): termijnen

Voor de afwikkeling door orgaan instelling:

• Klachtencommissie: binnen tien weken na ontvangst 

(faciliteit) klacht

• Geschillenadviescommissie: binnen tien weken na 

ontvangst (faciliteit) moet bevoegd gezag beslissen op 

bezwaar; vier weken i.g.v. spoedprocedure

• Commissie van beroep examens: binnen vier 

weken na dag van verstrijken indieningstermijn beroep, 

tenzij verlengd met maximaal twee weken



Beroep in één instantie

Nieuwe artikel 7.5.9 WEB

• Beroep bij ABRvS

Tenzij… 

• College van beroep bijzonder 

onderwijs o.b.v. 7.5.10 WEB





Wat hoort waar? 

(a) (Discriminerend) gedrag of bejegening 

waar student ontevreden over is / aanstoot 

aan neemt

Klachtencommissie en/of

CRM

(b) Feitelijke handelingen binnen de 

civielrechtelijke rechtsbetrekking tussen 

instelling en student

Civiele rechter

(c) Geschillen over beslissingen, niet zijnde 

beslissingen cf. art. 7.5.7 lid 2 WEB

Civiele rechter

(d) Een beslissing van een orgaan van de 

instelling, genomen op grond van de WEB en 

daarop gebaseerde regelingen (art. 7.5.4, 

7.5.7 en 7.5.9 WEB)

Via GAC of COBEX naar 

ABRvS 



Consequentie

Geschillen over o.a. toelating en 

uitschrijving worden straks in het licht van 

het bestuursrecht af afgewikkeld.

Privaatrecht Publiekrecht

Nevengeschikt

Wederkerigheid 

Ondergeschikt

Eenzijdigheid 

Bijzonder belang Algemeen belang

o.a. nakoming, vergoeding, 

ontbinding, vernietiging

o.a. vernietiging besluit, zelf in 

voorzien



Bestuursrechtelijke toetsing

Onder andere van belang:

• ‘beslissing’ zoals bedoeld in art. 

7.5.4, 7.5.7 en 7.5.9 WEB

• eerst ‘intern’, dan naar ABRvS

• wat zegt de wet?

• algemene beginselen behoorlijk 

bestuur



Let op:

Andere rechtsgangen blijven ook mogelijk!

• College voor de rechten voor de mens

• Civiele rechter



Aandachtspunten deel (c):

• Inrichting & communicatie faciliteit

• Eén regeling maken voor kc, gac, cobex

• Gac: alleen of samen met andere 

instellingen?

• Optioneel: ABRvS of College van 

beroep?

• …



Plaatsbepaling

BW

WEB

Wgbh / cz

AWGB

Awb





Contactgegevens

Prof. dr. R. (Renée) van Schoonhoven

r.van.schoonhoven@vu.nl

rvanschoonhoven@actisadvies.nl

06 24 777 289

mailto:r.van.schoonhoven@vu.nl
mailto:rvanschoonhoven@actisadvies.nl


Wet passend onderwijs
Leidde v.w.b. het mbo destijds tot:

• toevoeging art. 8.1.3 derde lid WEB: i.g.v. 

gehandicapte student afspraken over extra 

ondersteuning die voortvloeit uit zijn 

handicap, en

• in OER is ondersteuningsaanbod 

opgenomen voor gehandicapte deelnemers 

die extra ondersteuning behoeven (art. 7.4.8 

tweede lid WEB).

Overigens: Wgbh/cz



Bindend studieadvies (nu)

Artikel 8.1.7a WEB

Alle studenten krijgen bsa:

• bij opleidingen van één jaar, na op zijn 

vroegst drie, en uiterlijk binnen vier 

maanden na aanvang van de opleiding;

• bij opleidingen van meer dan één jaar: na 

op zijn vroegst negen, en uiterlijk aan het 

eind van het eerste studiejaar.



Bindend studieadvies (nu)

Bsa kan grond zijn voor ontbinding OOK en 

beëindiging inschrijving indien:

• sprake is van onvoldoende studievoortgang

• er voldoende voorzieningen waren

• een schriftelijke waarschuwing is gegeven met 

redelijke verbetertermijn.

De student kan niet opnieuw worden 

ingeschreven voor de betreffende opleiding. De 

instelling zorgt voor ondersteuning / begeleiding 

naar een andere opleiding.



Bindend studieadvies (nu)

Beroep:

Binnen twee weken na uitbrengen advies

Commissie van beroep voor de examens

Art. 7.5.1 t/m 7.5.4 WEB (huidig) van toepassing


