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1. Inleiding  
 

Het voornemen is de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten te verbeteren door 

middel van het wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Dat is de portee van het 

wetsvoorstel zoals dat begin 2021 ter behandeling voorligt in de Tweede Kamer.1  

Deze studiemiddag gaat over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel omvat vooral wijzigingen in de WEB 

die relevant zijn voor het bekostigd mbo.2  

We zullen de onderdelen van het voorstel uitgebreid doornemen en daarbij steeds aandacht 

besteden aan de vraag: wat betekent dit voor uw instelling? Dit zullen we doen aan de hand van een 

powerpoint-presentatie. Een handout van die presentatie wordt uitgereikt aan het begin van de 

studiemiddag. Tevens ontvangt u dan deze reader.  

In deze reader zijn onder meer opgenomen: 

• relevante tekstpassages uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel en  

• de belangrijkste wetsartikelen, zoals deze naar verwachting zullen luiden na accordering van 

het voorstel. 

Ook wordt ingegaan op de hoofdlijn van de bestuursrechtelijke toetsing. 

 

Voor de volledigheid nog enkele opmerkingen bij deze reader:  

• Deze reader is samengesteld in mei 2021. Op dat moment is het wachten nog op de 

zogeheten ‘nota naar aanleiding van het verslag’, waarin de ministers schriftelijk ingaan op 

de vragen die eind 2020 door de Tweede Kamerleden van dat moment over het wetsvoorstel 

zijn ingebracht. Er is in mei 2021 nog geen zicht op agendering van de plenaire behandeling 

van het voorstel in de Kamer. Dat betekent dat in deze reader eventuele amendementen op 

en/of moties bij het voorstel niet zijn opgenomen. Mochten deze ten tijde van de 

studiemiddag wél bekend zijn, dan wordt u tijdens de studiemiddag uiteraard voorzien van 

die informatie. 

 

• In de volgende hoofdstukken treft u passages aan uit de Memorie van Toelichting bij het 

wetsvoorstel. Omwille van de leesbaarheid van de reader is ervoor gekozen de voetnoten in 

die tekst niet mee te nemen in deze reader. Wilt u in uw beroepspraktijk terugvallen op de 

passages uit de Memorie, dan doet u er verstandig aan tevens de oorspronkelijke versie te 

raadplegen omdat die wél voorzien is van de nodige voetnoten.  

 

• Aan het samenstellen van deze reader is de grootst mogelijke zorg besteed. Het kan zo zijn 

dat er onverhoopt toch foutjes in zijn terecht gekomen. Graag horen of lezen we dat dan van 

u! 

 

 
1 Kamerstukken II 2020/21, 35.625, 1 -3. 
2 De studiemiddag en de reader gaan niet in op de gevolgen van het wetsvoorstel voor het erkend, niet-
bekostigd mbo. De Memorie bij het wetsvoorstel geeft aan dat het niet ziet op wetsartikelen die relevant zijn 
voor het erkend, niet-bekostigd mbo. 
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2. Doel van het wetsvoorstel 
 

2.1 Relevante passages uit de Memorie van Toelichting 
 
“Dit wetsvoorstel voorziet in het opnemen van rechten aangaande schorsing en verwijdering in de 
WEB en de afschaffing van de onderwijs-overeenkomst. Daarnaast leidt dit wetsvoorstel tot het 
opzetten van toegankelijke geschilleninstanties. Dit wetsvoorstel heeft tot doel:  
 
Verbeteren rechtspositie van de mbo-student:  
Het opnemen van rechten ten aanzien van schorsing en verwijderen in de WEB, zodat iedere student 
hierin gelijke rechten krijgt;  
 
Verbeteren rechtsbescherming van de mbo-student:  
Het verlagen van drempels voor studenten om op te komen voor hun rechten, zodat het 
gemakkelijker wordt voor studenten om eventuele misstanden aan te kaarten;  
 
Verlichting van regeldruk van de onderwijsinstelling:  
Het verminderen van ervaren regeldruk door administratieve verplichtingen zoveel mogelijk te 
beperken, waardoor instellingen meer middelen overhouden om aan onderwijs te besteden.” 
 

 

“Ter verbetering van de rechtspositie van de mbo-student voorziet dit voorstel in de volgende 
maatregelen:  

• het opnemen van rechten aangaande schorsing en verwijdering van de instelling in de WEB;  

• het verbeteren van de informatievoorziening over de rechten en plichten van mbo-
studenten;  

• het aanscherpen van de randvoorwaarden van de zorgplicht van instellingen op basis van de 
Wgbhcz; en  

• het verbreden van landelijke financiële ondersteuning voor student-bestuursleden naar het 
mbo. 

 
Ter verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten worden de volgende maatregelen 
voorgesteld:  

• het oprichten van een toegankelijke faciliteit waar studenten met al hun vragen naartoe 
kunnen;  

• het oprichten van onafhankelijke geschillenadviescommissies; en  

• het oprichten van een toegankelijke, externe beroepsinstantie voor geschillen.  
 
Ter verlichting van de regeldruk voor instellingen regelt dit wetsvoorstel het volgende:  

• afschaffing van de onderwijsovereenkomst en de bijbehorende administratieve 
verplichtingen; en  

• het wegnemen van onduidelijkheid over de mogelijkheden tot informatiedeling met ouders 
van minderjarige studenten door introductie van een rapportageplicht.”  
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3. Administratieve lastenverlichting 
 

3.1 Relevante passages uit de Memorie van Toelichting 
 

“3.3. Verlichting van regeldruk van de onderwijsinstelling  

Algemeen  

Instellingen hebben aangegeven achter de doelen van dit wetsvoorstel te staan. Daarnaast is er 

overeenstemming dat deze doelen het best met wetgeving bereikt worden. In het NCOR-onderzoek 

zijn verschillende manieren onderzocht om de rechtspositie van mbo-studenten te verbeteren. De 

maatregelen uit dit wetsvoorstel sluiten aan bij de aanbevelingen van de onderzoekers.  

Daarnaast is bij het opstellen van dit wetsvoorstel rekening gehouden met de werkbaarheid van de 

maatregelen voor instellingen en studenten. Om de werkbaarheid van de maatregelen voor 

instellingen in kaart te brengen, is in de voorbereiding van dit wetsvoorstel uitvoerig overleg gevoerd 

met de MBO Raad. Daarnaast is in samenwerking met de MBO Raad een bijeenkomst met een ROC, 

AOC en vakinstelling georganiseerd om de uitwerking van de maatregelen in de praktijk te bespreken 

en te onderzoeken hoe de werkbaarheid van deze maatregelen vergroot kan worden. Ook is met de 

partijen gesproken die betrokken zijn bij de informatiesystemen in het mbo om de 

uitvoeringsgevolgen van het wetsvoorstel voor hen na te gaan.  

Uit deze gesprekken en bijeenkomsten blijkt dat de werkbaarheid van de maatregelen uit dit 

wetsvoorstel in grote mate wordt beïnvloed door de tijd die instellingen en studenten krijgen om zich 

op deze maatregelen voor te bereiden. Ook gelet op hetgeen de Raad van State hierover heeft 

geadviseerd, kiest de regering dan ook voor een ruim tijdpad voor inwerkingtreding van dit 

wetsvoorstel. Zo krijgen instellingen de ruimte om de nieuwe rechtsbeschermingsmaatregelen goed 

te organiseren en om hun eigen inschrijfproces te herzien. Het Ministerie van OCW zal in 

samenwerking met de MBO Raad instellingen ondersteunen bij de transitie die dit wetsvoorstel 

vergt. Zo zullen instellingen geruime tijd voor inwerkintreding van het wetsvoorstel geïnformeerd 

worden over de gevolgen die het wetsvoorstel voor hen heeft. Ook zal het Ministerie van OCW 

blijvend in contact staan met de MBO Raad om eventuele nieuwe vragen die instellingen bij (de 

implementatie van) dit wetsvoorstel hebben tijdig te beantwoorden.  

Voor instellingen is verder in het bijzonder gekeken naar de werkbaarheid van de voorzieningen ter 

rechtsbescherming van de student (zie figuur 1). Zo zijn de eisen voor de onafhankelijkheid en 

grootte van de klachtencommissie en geschillenadviescommissie nagenoeg gelijk. Dit maakt het voor 

instellingen mogelijk om met relatief gemak de taken van hun klachtencommissie uit te breiden met 

die van de geschillenadviescommissie. Bij het vormgeven van de procedures voor klachten- en 

geschillenafhandeling is ernaar gestreefd om deze zoveel mogelijk te uniformeren, zonder dat dit ten 

koste zou gaan van de rechtsbescherming van de student. Dit heeft ertoe geleid dat de 

afhandelingstermijn bij klachten en bezwaren in beginsel gelijk is (10 weken). 

Voor studenten is het van belang dat zij goed geïnformeerd zijn over het voorstel, zodat zij kennis 

hebben van en eventueel gebruik kunnen maken van de verbeteringen in hun rechtspositie en 

rechtsbescherming. Het Ministerie van OCW zal in overleg met de Jongerenorganisatie 

Beroepsonderwijs (JOB) zoeken naar een effectieve manier om studenten over hun nieuwe 

rechtspositie te informeren.  
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Daarnaast bevat het wetsvoorstel een aantal specifieke maatregelen gericht op vermindering van 

regeldruk.  

Afschaffen onderwijsovereenkomst en gevolgen inschrijfproces  

Door de rechtspositie en de rechtsbescherming van de student in de WEB te waarborgen en te 

versterken, wordt het mogelijk de onderwijsovereenkomst af te schaffen en de daarbij horende 

administratieve verplichtingen weg te nemen. Hierdoor vervalt bijvoorbeeld de verplichting om 

(wisselingen in) de door een student gekozen keuzedelen in een aparte overeenkomst vast te leggen. 

Met het vervallen van de onderwijsovereenkomst in de WEB, vervalt de onderwijsovereenkomst ook 

als onderdeel van het onderwijsaccountantsprotocol. In het onderwijsaccountantsprotocol zullen 

verder geen wijzigingen optreden als gevolg van dit wetsvoorstel.  

Het afschaffen van de onderwijsovereenkomst heeft ook tot gevolg dat instellingen bij de inschrijving 

van de student niet langer met papieren stukken hoeven te werken die fysiek getekend moeten 

worden. Op die manier verdwijnt de rompslomp rondom het archiveren van de overeenkomsten. 

Hierdoor krijgt het mbo de mogelijkheid om het inschrijfproces op een minder belastende wijze in te 

richten. Zo kunnen instellingen het aanmeld- en inschrijfproces zodanig inrichten dat de student alle 

benodigde gegevens bij aanmelding verstrekt. Tegelijkertijd kunnen bepaalde bestaande werkwijzen 

behouden blijven die de regeldruk verlichten. Een voorbeeld hiervan is dat instellingen bij de 

aanmelding de afspraak met ouders van minderjarige studenten kunnen maken dat hun kind 

zelfstandig een praktijkovereenkomst mag aangaan.  

Ook na afschaffing van de onderwijsovereenkomst blijven mbo-instellingen studenten inschrijven 

voor een beroepsopleiding en leerweg. Zij nemen een beslissing over inschrijving nadat is beoordeeld 

of de student voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor inschrijving. De mbo-instelling maakt de 

beslissing schriftelijk bekend aan de student en gaat over op inschrijving van de student voor de 

betreffende opleiding en leerweg in het schoolinformatiesysteem van de instelling. Bij de beslissing 

tot inschrijving verwijst de onderwijsinstelling naar de onderwijs- en examenregeling (OER) van de 

opleiding en leerweg die de student gaat volgen. Wanneer de instelling en student, in het kader van 

een individueel maatwerktraject, afspraken maken die (op een of meer punten) afwijken van deze 

OER, spreekt het voor zich zij hierover afspraken maken die voor beide partijen inzichtelijk zijn. Met 

de beslissing tot inschrijving ontstaat tussen instelling en student een rechtsbetrekking – een 

overeenkomst – waarmee beide partijen gecommitteerd worden aan hun rechten en plichten, zoals 

die in onder andere de OER en het studentenstatuut zijn vermeld.  

Dit wetsvoorstel zorgt er verder voor dat mbo-instellingen ook zonder onderwijsovereenkomst goed 

zicht kunnen houden op de verwachte instroom van nieuwe studenten. Een goede inschatting van de 

verwachte instroom is nodig voor instellingen om hun onderwijsprogrammering voor het komende 

studiejaar goed te kunnen voorbereiden. Aspirant-studenten kunnen zich voor verschillende 

opleidingen en bij verschillende instellingen aanmelden, onder andere omdat zij zo de mogelijkheid 

hebben zich verder te oriënteren op hun vervolgopleiding. Hierdoor leidt een aanmelding voor een 

opleiding er niet per definitie toe dat de student het komend studiejaar aan die opleiding gaat 

studeren. Momenteel krijgen instellingen zicht op de verwachte instroom van nieuwe studenten, 

doordat zij aangemelde aspirant-studenten een onderwijsovereenkomst aanbieden en hen pas 

inschrijven nadat de onderwijsovereenkomst ondertekend is.  

Om goed zicht te houden op de verwachte instroom van nieuwe studenten krijgen instellingen de 

mogelijkheid om aspirant-studenten te vragen om vóór 1 juli aan te geven of zij hun aanmelding 

willen handhaven. Als de aspirant-student niet reageert op dit verzoek kan de instellingen ervoor 

kiezen de toelating te weigeren. Als een instelling ervoor kiest van deze mogelijkheid gebruik te 
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maken, moet de instelling aspirant-studenten hierover tijdig en duidelijk informeren. Ook is het van 

belang dat alleen het uitblijven van een tijdige reactie van een aspirant-student aanleiding kan zijn 

om diens toelating te weigeren. Zo lang de aspirant-student een reactie geeft op het verzoek van de 

instelling, bijvoorbeeld dat hij nog twijfelt tussen verschillende opleidingen, is dat voldoende om zijn 

recht op toelating te behouden.”  

 

“Aanscherping randvoorwaarden zorgplicht Wgbhcz  

Naast bovengenoemde maatregelen ter verbetering van de rechtspositie van alle mbo-studenten, 

beoogt de regering met dit wetsvoorstel een verbetering specifiek voor studenten met een handicap 

of chronische ziekte. Het wetsvoorstel scherpt de randvoorwaarden aan voor de ondersteuning die 

instellingen deze studenten moeten bieden. Hierdoor kan de inspectie beter toezicht houden. De 

zorgplicht om studenten met een handicap of chronische ziekte doeltreffend te ondersteunen 

hebben instellingen op basis van de Wgbhcz. Het wetsvoorstel verscherpt de randvoorwaarden in de 

WEB voor deze zorgplicht als volgt:  

• Instellingen worden verplicht tot het maken van schriftelijke afspraken met studenten met 

handicap of chronische ziekte over de doeltreffende ondersteuning waar zij op basis van de 

Wgbhcz recht op hebben.  

• Instellingen worden verplicht deze afspraken minstens één keer per jaar met de student te 

evalueren.  

o Onderdeel van het bieden van doeltreffende ondersteuning is dat instellingen, na het 

maken van afspraken, ook nagaan of de afgesproken ondersteuning de student 

daadwerkelijk helpt.  

o De verplichting tot evaluatie is nieuw ten opzichte van de huidige situatie.  

• De afbakening in de WEB van de groep studenten die op deze doeltreffende ondersteuning 

recht hebben, wordt terminologisch aangepast aan de Wgbhcz.  

o Momenteel wordt in de WEB enkel van «handicap» gesproken. Hieraan wordt 

toegevoegd het begrip «chronische ziekte».  

o Hierdoor wordt duidelijk dat alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en 

psychische beperkingen onder deze wet vallen. 

Deze aanscherping en verduidelijking zorgen ervoor dat de inspectie straks de middelen heeft om te 

handhaven indien instellingen niet voldoen aan de randvoorwaarden voor het bieden van 

doeltreffende ondersteuning aan studenten met handicap of chronische ziekte. Het toezicht van de 

inspectie behelst de controle dát instellingen afspraken maken met studenten met handicap of 

chronische ziekte en dát ze deze afspraken op hun doeltreffendheid evalueren. Dit wetsvoorstel 

bevat geen voorschriften over de inhoud van de te maken afspraken. Als het bevoegd gezag in het 

kader van de uitvoering van de afspraken een beslissing neemt, kan de student die meent dat hij 

daardoor in belangen wordt geschaad die worden beschermd door de Wgbhcz, een oordeel vragen 

aan het College voor de Rechten van de Mens. De taak om inhoudelijk te oordelen óf in individuele 

gevallen de ondersteuning doeltreffend is, blijft derhalve bij het College voor de Rechten van de 

Mens belegd. Dit College heeft bovendien de expertise om over individuele gevallen inhoudelijk een 

oordeel te vormen. Studenten kunnen eventueel ook een klacht indienen wanneer zij constateren 

dat de schriftelijke afspraken over extra ondersteuning niet of onvoldoende worden nagekomen 

door de instelling, dan wel een geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter.  
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Met bovengenoemde maatregelen bouwt de regering voort op andere wetgeving die als doel heeft 

de rechtspositie van mbo-studenten met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. Met het 

ondertekenen van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(Gehandicaptenverdrag) heeft de regering zich er onder meer aan verbonden te waarborgen dat 

personen met een handicap, zonder discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang 

verkrijgen tot het tertiair onderwijs, beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en een leven lang 

leren. De verplichtingen uit het Gehandicaptenverdrag zijn nader uitgewerkt in andere wetgeving, 

hoofdzakelijk in de Wgbhcz. Voor het mbo betekent deze wet voornamelijk dat instellingen verplicht 

zijn doeltreffende aanpassingen te verrichten voor studenten met een handicap of chronische ziekte, 

tenzij dit een onevenredige belasting vormt. Ook mogen mbo-instellingen geen onderscheid op 

grond van handicap of chronische ziekte maken bij het verlenen van toegang tot het onderwijs.  

De rechten en plichten van mbo-studenten en -instellingen die voortvloeien uit het 

Gehandicaptenverdrag en de Wgbhcz zijn met wetgeving die specifiek op het mbo toeziet nader 

ingevuld. Zo heeft de Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het 

beroepsonderwijs bevestigd dat het hebben van een handicap of chronische ziekte geen 

weigeringsgrond mag zijn in het mbo. Daarnaast hebben studenten met de Wet versterken positie 

mbo-studenten het recht gekregen op financiële ondersteuning als zij vanwege bijvoorbeeld 

handicap of chronische ziekte studievertraging oplopen. Tot slot hebben mbo-instellingen met de 

Wet passend onderwijs de verplichting gekregen om studenten volledig en tijdig te informeren over 

hun ondersteunings-aanbod voor gehandicapte studenten die extra ondersteuning behoeven en om 

afspraken over deze extra ondersteuning vast te leggen in de onderwijsovereenkomst. Het zijn met 

name de verplichtingen uit de Wet passend onderwijs die met dit wetsvoorstel worden aangescherpt 

en waarop wordt voortgebouwd.” 
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3.2 Tekst van enkele wetsartikelen na de voorgenomen wijziging 
 

 
Artikel 8.1.1. Inschrijving 

1. Een ieder die gebruik wenst te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen en examenvoorzieningen, 
dient zich door het bevoegd gezag als student of vavo-student te laten inschrijven. Een ieder die 
uitsluitend wenst te worden toegelaten tot examenvoorzieningen, dient zich door het bevoegd gezag als 
extraneus te laten inschrijven. Voor de inschrijving als extraneus is aan het bevoegd gezag een door dat 
gezag te bepalen vergoeding verschuldigd. Indien het een meerderjarige extraneus betreft die het 
examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving dan nadat de extraneus schriftelijk 
heeft verklaard dat hij ermee instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 
examengeld voldoet. De inschrijving voor een opleiding of een onderdeel van een opleiding staat 
uitsluitend open voor degene waarvan de ouders, voogden of verzorgers aantonen, dan wel, indien hij 
meerderjarig en handelingsbekwaam is, degene die aantoont dat hij: 

a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt 
behandeld, 

b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste dag waarop de opleiding of het onderdeel van 
de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst, 

c. vreemdeling is, 18 jaar of ouder is op de eerste dag waarop de opleiding of het onderdeel van de 
opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt gewenst en op die dag rechtmatig 
verblijft houdt in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000, of 

d. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden genoemd onder b of c, en eerder in 
overeenstemming met een van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding of het onderdeel 
van de opleiding van een instelling, welke opleiding of welk onderdeel van de opleiding nog steeds 
wordt gevolgd en nog niet is voltooid. 

 
1a. Indien na de inschrijving voor de opleiding of een onderdeel van de opleiding blijkt dat deze op welke 

grond dan ook niet in overeenstemming met de vijfde volzin van het eerste lid heeft plaatsgevonden, 
wordt de inschrijving met onmiddellijke ingang beëindigd. 

1b. Voor de ho-student die zich heeft ingeschreven voor een associate degree-opleiding als bedoeld in 
artikel 1.1, onderdeel m, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek geldt niet 
de verplichting, bedoeld in de eerste volzin van het eerste lid, om gebruik te kunnen maken van de 
onderwijsvoorzieningen. 

1c. Het bevoegd gezag van een bijzondere instelling maakt de beslissing over inschrijving schriftelijk en 
voorzien van een deugdelijke motivering bekend aan de student of vavo-student. Indien de student of 
vavo-student jonger dan 18 jaar is, maakt het bevoegd gezag de beslissing ook aan de ouders, voogden 
of verzorgers schriftelijk bekend.  

2. De inschrijving geschiedt voor een opleiding educatie of een onderdeel daarvan of voor een 
beroepsopleiding. In geval van een beroepsopleiding geschiedt de inschrijving voor een 
opleidingsdomein, een kwalificatiedossier of een kwalificatie. Bij de inschrijving worden alle gegevens 
vermeld die het bevoegd gezag nodig heeft om te kunnen voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 
12, eerste lid, van de Wet register onderwijsdeelnemers. 

3. De toelating tot beroepsopleidingen staat voor zover het de beroepsbegeleidende leerweg betreft, 
uitsluitend open voor degenen voor wie de volledige leerplicht, bedoeld in paragraaf 2 van de 
Leerplichtwet 1969, is geëindigd. 
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4. Het bevoegd gezag van een bijzondere instelling kan aangeven dat degenen die wensen te worden 
ingeschreven voor een entreeopleiding of een basisberoepsopleiding, geacht worden de grondslag en de 
doelstellingen van de instelling te respecteren. De inschrijving kan worden geweigerd dan wel beëindigd 
indien de betrokkene de grondslag en de doelstellingen van de instelling niet respecteert. Ten aanzien 
van degenen die wensen te worden ingeschreven voor een vakopleiding, middenkaderopleiding of een 
specialistenopleiding, kan het bevoegd gezag ook aangeven dat zij geacht worden de grondslag en de 
doelstellingen van de instelling te onderschrijven en kan de inschrijving van een betrokkene ook worden 
geweigerd dan wel beëindigd, indien deze de grondslag en de doelstellingen van de instelling niet 
onderschrijft. De inschrijving aan een bijzondere instelling kan eveneens worden geweigerd dan wel 
beëindigd indien gegronde vrees bestaat dat de betrokkene van die inschrijving en de daaraan 
verbonden rechten misbruik zal maken door in ernstige mate afbreuk te doen aan de eigen aard van die 
instelling, dan wel indien is gebleken dat de betrokkene van die inschrijving en de daaraan verbonden 
rechten een dergelijk misbruik heeft gemaakt. De beëindiging van de inschrijving geschiedt schriftelijk en 
is met redenen omkleed. De inschrijving kan niet worden beëindigd op grond van de tweede of derde 
volzin indien voor betrokkene geen gelegenheid bestaat de opleiding aan een andere instelling te 
volgen. 

5. De inschrijving voor een opleidingsdomein kan uitsluitend geschieden voor een beroepsopleiding in de 
beroepsopleidende leerweg op het tweede, derde of vierde niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid. 

6. Bij ministeriële regeling kan een maximum worden vastgesteld voor het percentage van de studenten 
dat in een jaar kan worden ingeschreven voor een opleidingsdomein. 

 

 
Artikel 8.1.1c. Recht op toelating basisberoepsopleiding, vakopleiding, middenkaderopleiding en 
specialistenopleiding 

1. Onverminderd de artikelen 8.1.1, 8.1.2 en 8.1.7b, staat de toelating tot een basisberoepsopleiding, een 
vakopleiding, een middenkaderopleiding en een specialistenopleiding open voor degene die voldoet aan 
de in de bij of krachtens de artikelen 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.2a ten aanzien van die opleidingen gestelde 
eisen. 

2. Het bevoegd gezag kan het aantal studenten voor een opleiding beperken wegens de 
opleidingscapaciteit of uit oogpunt van arbeidsmarktperspectief. 

3. Het bevoegd gezag kan de toelating van degene die om toelating verzoekt weigeren indien: 

a. paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is op hem, zijn inschrijving reeds 
driemaal is beëindigd op grond van artikel 8.1.7a, tweede lid en sinds de laatste dag van inschrijving 
minder dan drie studiejaren zijn verstreken; 

b. hij reeds zes jaar of langer in een beroepsopleiding ingeschreven is geweest zonder een diploma te 
hebben behaald en sinds de laatste dag van inschrijving minder dan drie studiejaren zijn verstreken; 
of 

c. paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969 niet meer op hem van toepassing is, en: 
1°. hij zich niet uiterlijk op de datum, genoemd in artikel 8.0.1, eerste lid, heeft aangemeld, voor 

zover het een opleiding betreft die start bij de aanvang van het op die datum volgende 
studiejaar, en voor zover het derde lid van dat artikel niet van toepassing is, of 

2°. ten behoeve van hem geen studiekeuzeadvies is uitgebracht als bedoeld in artikel 8.0.4, voor 
zover het bevoegd gezag daartoe voor diegene verplichte intakeactiviteiten organiseert,  

of 
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d. hij niet voor 1 juli heeft gereageerd op het verzoek van het bevoegd gezag om te kennen te geven of 
hij zijn aanmelding wenst te handhaven, voor zover het bevoegd gezag een reactie op dit verzoek als 
voorwaarde voor de toelating heeft gesteld. 

 
3a. Het bevoegd gezag kan zich niet beroepen op de grond, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, indien het 

bevoegd gezag degene die om toelating verzoekt na de aanmelding niet schriftelijk heeft geïnformeerd 
dat het geven van een reactie als bedoeld in het derde lid, onderdeel d, een voorwaarde voor de toelating 
is. 

4. Indien een betrokkene niet kan worden ingeschreven op grond van het tweede lid, of omdat hij niet 
voldoet aan de voor die opleiding krachtens artikel 8.2.2a gestelde eisen, of, indien paragraaf 2a van de 
Leerplichtwet 1969 op hem van toepassing is, omdat hij niet voldoet aan de in het derde lid, onderdeel c, 
onder 1° of 2°, of onderdeel d genoemde voorwaarden, biedt het bevoegd gezag deze de mogelijkheid 
zich te laten inschrijven aan een opleiding aan de instelling waarvoor de inschrijving wel mogelijk is, 
rekening houdend met diens voorkeuren. Dit geldt niet voor vakinstellingen als bedoeld in artikel 1.3.2a 
en agrarische opleidingscentra als bedoeld in artikel 1.3.3. 

5. Bij een inschrijvingsbeperking als bedoeld in het tweede lid hanteert het bevoegd gezag geen 
toelatingscriteria waarbij aan betrokkenen die aan de vooropleidingseisen voor de desbetreffende 
opleiding voldoen, extra eisen worden gesteld aan hun geschiktheid. Onverminderd de vorige volzin, 
verleent het bevoegd gezag aan de inschrijving van betrokkenen die in overeenstemming met 
artikel 8.0.1, eerste lid, uiterlijk op 1 april voor de desbetreffende opleiding zijn aangemeld, voorrang. 

6. Het bevoegd gezag stelt met in achtneming van de voorgaande leden de toelatingsprocedure vast en 
stelt deze informatie voor een ieder beschikbaar uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het studiejaar 
waarvoor deze geldt. 

 

 
Artikel 8.1.2. Nadere voorschriften toelating 

1. Indien binnen redelijke afstand van de woning van de student of vavo-student niet de gelegenheid 
bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare instelling, mag aan deze student of vavo-
student de toelating tot een bijzondere instelling niet worden geweigerd op grond van godsdienst of 
levensbeschouwing. 

2. Openbare instellingen zijn toegankelijk voor studenten en vavo-studenten zonder onderscheid naar 
godsdienst of levensbeschouwing. 

3. Indien tot een bijzondere instelling andere studenten en vavo-studenten worden toegelaten dan voor wie 
de instelling in verband met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting wordt in stand gehouden, 
kunnen deze studenten en vavo-studenten niet worden verplicht tot het volgen van onderwijs dat in 
verband met die richting door de instelling wordt verzorgd. 

 

 
Artikel 8.1.3 vervalt. 
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Artikel 8.1.3a. Afspraken met betrekking tot extra ondersteuning  

1. Indien de inschrijving een student of vavo-student betreft die extra ondersteuning behoeft in verband met 
handicap of chronische ziekte, vindt de inschrijving slechts plaats nadat het bevoegd gezag met de 
student of vavo-student schriftelijke afspraken heeft gemaakt over deze ondersteuning.  

2. De afspraken worden ten minste één keer per studiejaar met de student of vavo-student geëvalueerd op 
hun doeltreffendheid.  

3. Indien de noodzaak van extra ondersteuning in verband met handicap of chronische ziekte na de 
inschrijving ontstaat, zijn het eerste en tweede lid van overeenkomstige toepassing. 

 

 
Artikel 8.1.7a. Bindend studieadvies 

1. Het bevoegd gezag brengt aan iedere student die zich inschrijft, advies uit over de voortzetting van zijn 
opleiding. Aan degenen die zijn ingeschreven voor een opleiding waarvan studieduur als bedoeld in 
artikel 7.2.4a, derde lid, één volledig studiejaar bedraagt wordt dit advies uiterlijk binnen vier 
kalendermaanden na aanvang van de opleiding gegeven, doch niet eerder dan drie maanden na 
aanvang. Aan degenen die zijn ingeschreven voor een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.4a, derde lid, 
die meer dan één volledig studiejaar bedraagt wordt dit advies na ten minste negen kalendermaanden 
en uiterlijk aan het eind van het eerste studiejaar van de opleiding gegeven. 

2. Aan een advies als bedoeld in het eerste lid kan het bevoegd gezag de beëindiging van de inschrijving 
voor de desbetreffende opleiding verbinden. Tot beëindiging van de inschrijving wordt slechts overgaan 
indien: 

a. de student naar het oordeel van het bevoegd gezag, met inachtneming van de bij ministeriële 
regeling vastgestelde persoonlijke omstandigheden, onvoldoende vordering heeft gemaakt in de 
opleiding; 

b. het bevoegd gezag heeft gezorgd voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede 
voortgang van de opleiding zijn gewaarborgd, en 

c. het bevoegd gezag de desbetreffende student een schriftelijke waarschuwing heeft gegeven onder 
bepaling van een redelijke termijn waarbinnen de studieresultaten ten genoegen van het bevoegd 
gezag dienen te zijn verbeterd. 

 
3. De student van wie de inschrijving voor een opleiding op grond van het tweede lid is beëindigd, kan niet 

opnieuw aan die instelling voor die opleiding worden ingeschreven. Het bevoegd gezag spant zich in de 
student te ondersteunen en begeleiden naar een andere opleiding al dan niet aan die instelling, rekening 
houdend met diens voorkeuren. Artikel 8.1.7d, tweede lid, is daarbij van overeenkomstige toepassing op 
een student op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is. Het bevoegd gezag biedt de 
student in elk geval de mogelijkheid zich te laten inschrijven aan een andere opleiding aan die instelling 
waarvoor de inschrijving wel mogelijk is. De vorige volzin geldt niet voor vakinstellingen als bedoeld in 
artikel 1.3.2a en agrarische opleidingscentra als bedoeld in artikel 1.3.3 of als het een student betreft op 
wie artikel 8.1.1c, derde lid, onderdeel a of b, van toepassing is. 

4. Het bevoegd gezag stelt ter uitvoering van de voorgaande leden nadere regels vast. Deze regels hebben 
in elk geval betrekking op de te behalen studieresultaten en de voorzieningen, bedoeld in het tweede 
lid. 

5. Tegen het advies, bedoeld in het eerste lid, staat beroep open bij de Commissie van beroep voor de 
examens, bedoeld in artikel 7.5.3. De artikelen 7.5.3 tot en met 7.5.6 zijn van overeenkomstige 
toepassing. 
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Artikel 8.1.7b. Ongeschiktheid voor toekomstige beroepsuitoefening 

1. Het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en na zorgvuldige 
afweging van de betrokken belangen beslissen de student niet in te schrijven of de inschrijving te 
beëindigen, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid 
voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, 
dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

2. Het bevoegd gezag dan wel het bevoegd gezag van een andere instelling die een zelfde of verwante 
opleiding verzorgt, kan besluiten de student niet opnieuw of niet voor die opleiding in te schrijven. 
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4. Verbetering rechtspositie 
 

4.1 Relevante passages uit de Memorie van Toelichting 
 

“Rapportageplicht instellingen aan ouders minderjarige studenten  

Het wetsvoorstel voorziet in een rapportageplicht voor instellingen om ouders van minderjarige 

studenten te informeren. Instellingen worden verplicht studievoortgangsresultaten met de ouders 

van minderjarige, dus ook 16- en 17-jarige, studenten te delen. Onder studievoortgangsresultaten 

wordt ook het bindend studieadvies verstaan. Deze rapportageverplichting sluit aan bij de wijze 

waarop ouders in het voortgezet onderwijs worden geïnformeerd over vorderingen van hun 

kinderen.  

Met deze rapportageplicht wordt beoogd de ouderbetrokkenheid in het mbo te versterken. 

Bovendien neemt de plicht onduidelijkheid bij instellingen weg; door deze plicht komt er een heldere 

grondslag op basis waarvan instellingen ouders kunnen betrekken bij de studievoortgang van hun 

minderjarige kinderen. De voorgestelde rapportageplicht heeft tot ook doel om de regeldruk van 

instellingen te verlichten. Door onduidelijkheid over de mogelijkheden tot informatiedeling weg te 

nemen met een rapportageplicht kunnen instellingen gemakkelijker informatie delen. Zo hoeven 

instellingen bijvoorbeeld straks geen toestemming van individuele studenten te vragen vóór zij 

ouders informeren. Het aantal vragen van ouders aan de instelling om geïnformeerd te worden, zal 

ook afnemen als gevolg van de rapportageplicht. Instellingen kunnen voor het delen van 

studievoortgangsinformatie benodigde contactgegevens van ouders opvragen tijdens de 

aanmeldingsprocedure.” 

 

“3.1. Verbeteren rechtspositie van de mbo-student  

Opnemen rechten aangaande schorsing en verwijdering in WEB  

Op dit moment wordt in de onderwijsovereenkomst geregeld onder welke voorwaarden de 

overeenkomst kan worden ontbonden. In de WEB zijn over schorsing en verwijdering slechts in 

beperkte mate voorschriften opgenomen. Om de rechtspositie van de mbo-student te versterken 

wordt een aantal waarborgen voor een zorgvuldige schorsings- en verwijderingsprocedure in de WEB 

opgenomen.  

Voor schorsing regelt dit wetsvoorstel dat studenten maximaal voor twee weken geschorst mogen 

worden. Hiermee beoogt de regering te voorkomen dat studenten onredelijk lang toegang tot de 

onderwijsinstelling wordt ontzegd. Overigens geldt deze maximale schorsings-termijn niet in het 

geval dat de instelling een student schorst als onderdeel van de verwijderingsprocedure. De kern van 

de voorgestelde regels over verwijdering is dat instellingen de plicht krijgen bezwaren tegen 

verwijdering binnen vier weken af te handelen. Hierbij moeten instellingen de student de 

gelegenheid hebben gegeven gehoord te worden. Dit wetsvoorstel wijzigt overigens niets aan de 

gronden waarop een student verwijderd mag worden. Zo blijft het negatief bindend studieadvies het 

enige instrument waarmee instellingen studenten op basis van onvoldoende studievoortgang mogen 

uitschrijven (en eventueel verwijderen). Tot slot krijgen instellingen met dit wetsvoorstel de 

verplichting om in hun bestuursverslag verantwoording af te leggen over de schorsingen en 
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verwijderingen die dat jaar hebben plaatsgevonden. Hierdoor kan de inspectie schorsing en 

verwijdering meenemen in het inspectietoezicht.  

Verbeteren informatievoorziening rechten en plichten  

Om ervoor te zorgen dat studenten beter geïnformeerd zijn over hun (bestaande en nieuwe) rechten 

en plichten, verplicht dit wetsvoorstel instellingen om deze rechten en plichten in het 

studentenstatuut op te nemen en dit statuut openbaar te maken. In het studentenstatuut zullen 

(onder andere) de rechten en plichten van studenten rondom verzuim, schorsing en verwijdering 

staan en zullen de procedures voor de behandeling van klachten en geschillen zijn beschreven. 

Doordat de belangrijkste rechten en plichten van de student op één plek staan en deze informatie 

openbaar is, wordt de toegankelijkheid van deze informatie verhoogd ten opzichte van de huidige 

situatie waarin deze informatie veelal in de individuele onderwijsovereenkomst staat.  

Het verbreden van landelijke financiële ondersteuning voor student-bestuursleden naar het mbo  

Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in een bepaling waarmee mbo-studenten in aanmerking komen 

voor financiële ondersteuning als zij bestuurslid zijn van een politieke jongerenorganisatie of van een 

organisatie die actief is voor het beroepsonderwijs. Deze maatregel past bij het doel van dit 

wetsvoorstel om de rechtspositie van mbo-studenten waar mogelijk te harmoniseren met die van 

studenten uit het hoger onderwijs. Studenten uit het hoger onderwijs kunnen namelijk al aanspraak 

maken op dergelijke financiële ondersteuning. De regeling waarin deze financiële ondersteuning 

momenteel is geregeld, wordt zodanig uitgebreid dat mbo-studenten er ook aanspraak op kunnen 

maken.” 
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4.2 Tekst van enkele wetsartikelen na de voorgenomen wijziging 
 

 
Artikel 7.1.5. Rapportage vorderingen van studenten  
 
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. 

 

 

 
Artikel 7.4.8. Zorgplicht regeling voor onderwijsprogramma en examens; informatie 
ondersteuningsaanbod; studentenstatuut 

1. Het bevoegd gezag zorgt voor een goede organisatie en kwaliteit van het onderwijsprogramma en de 
examinering. 

2. Het bevoegd gezag legt de beschrijving van het onderwijsprogramma en de regels met betrekking tot het 
examen tijdig voor aanvang van de opleiding vast in de onderwijs- en examenregeling van de instelling 
en zorgt ervoor dat studenten en deelnemers volledig en tijdig worden geïnformeerd over het 
onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod voor gehandicapte studenten en 
deelnemers die extra ondersteuning behoeven. 

2a. De onderwijs- en examenregeling omvat in elk geval bepalingen over:  
a. de inhoud en inrichting van een opleiding, waaronder voor een beroepsopleiding begrepen:  
1°. de leerweg; 
2°. de examenvoorzieningen; 
3°. de kwalificatie of, bij inschrijving voor een opleidingsdomein of een kwalificatiedossier, dat 
opleidingsdomein of dat kwalificatiedossier; 
4°. het beoogde niveau van de te behalen kwalificatie; en 
5°. de keuzedelen en de onderdelen met betrekking tot persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke 
vorming, bedoeld in artikel 6.1.2a, tweede lid, die deel uitmaken van de beroepsopleiding; 
b. het aantal begeleide onderwijsuren, bedoeld in artikel 7.2.7, per programmaonderdeel per 

studiejaar; 
c. het aantal klokuren beroepspraktijkvorming per studiejaar; 
d. de tijdvakken waarbinnen de opleiding wordt verzorgd; 
e. de locatie en in voorkomend geval het samenwerkingscollege waar de opleiding wordt verzorgd; en 
f. de gronden waarop de examencommissie vrijstelling kan verlenen van een instellingsexamen of een 

centraal examen.  
 
3. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat beroepsopleidingen aantoonbaar voldoen aan de eisen van artikel 

7.2.7, derde, vierde, zesde, zevende, achtste en negende lid. 

4. He Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de instelling beschikt over een studentenstatuut waarin de 
rechten en plichten van de studenten zijn opgenomen, en maakt het studentenstatuut bekend. Het 
studentenstatuut bevat in elk geval: 

a. een beschrijving van de procedures voor de behandeling van klachten en geschillen, bedoeld in titel 
5, daaronder begrepen de inrichting van de toegankelijke faciliteit, bedoeld in artikel 7.5.1; 

b. een beschrijving van de procedures voor de behandeling van geschillen inzake medezeggenschap; 
c. een beschrijving van de beroepsrechten die kunnen worden ontleend aan deze wet en andere 

wettelijke regelingen; 
d. een beschrijving van aanvullende procedures ter bescherming van de rechten van studenten die 

door het bevoegd gezag worden getroffen; 
e. de nadere regels over het bindend studieadvies, bedoeld in artikel 8.1.7a, vierde lid; 
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f. het beleid met betrekking tot het beperkt en beheersbaar houden van de middelen die van de 
studenten worden gevraagd voor schoolkosten die door het bevoegd gezag noodzakelijk worden 
bevonden; 

g. in voorkomend geval, bepalingen over de terugbetaling van voorschotten, verstrekt door het 
bevoegd gezag, ter voldoening van een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage als 
bedoeld in artikel 8.1.4; 

h. bepalingen over de terugbetaling van cursusgeld in andere gevallen dan bedoeld in artikel 14, 
tweede lid, onderdeel a tot en met d, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000; 

i. het beleid van het bevoegd gezag met betrekking tot verzuim, schorsing en verwijdering van 
studenten; en 

j. de rechten en plichten ten aanzien van zwangerschap en bevalling.  
 
5. De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens het afnemen 

van de toetsen, het examen of de examenonderdelen. 

6. Indien ten aanzien van een beroepsopleiding toepassing is gegeven aan artikel 7.4.4a, dan treedt de 
examenregeling van de instelling of exameninstelling die de examinering verzorgt in de plaats van de 
examenregeling van de instelling die het onderwijs verzorgt. 

 

 
Artikel 8.1.7c. Schorsing  
 
1. Het bevoegd gezag kan een student, vavo-student of deelnemer voor ten hoogste twee weken schorsen. 

2. Het bevoegd gezag maakt de beslissing tot schorsing schriftelijk en voorzien van een deugdelijke 
motivering aan de student, vavo-student of deelnemer bekend. Indien de student, vavo-student of 
deelnemer jonger dan 18 jaar is, maakt het bevoegd gezag de beslissing ook aan de ouders, voogden of 
verzorgers schriftelijk bekend.   

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het 
schorsen van studenten, vavo-studenten en deelnemers. 

 

 
Artikel 8.1.7d. Verwijdering 
 
1. Het bevoegd gezag kan een student, vavo-student of deelnemer van de instelling verwijderen. 

2. Het bevoegd gezag verwijdert een student, vavo-student of deelnemer op wie de Leerplichtwet 1969 van 
toepassing is pas definitief van de instelling nadat het bevoegd gezag ervoor heeft gezorgd dat het 
bevoegd gezag van een andere instelling, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling als bedoeld in artikel 1, onder c, van de 
Leerplichtwet 1969 bereid is de student, vavo-student of deelnemer toe te laten. Indien aantoonbaar 
gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige instelling of school waarnaar kan 
worden verwezen, kan in afwijking van de eerste volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.   

3. Het bevoegd gezag maakt de beslissing tot verwijdering van een student, vavo-student of deelnemer 
schriftelijk en voorzien van een deugdelijke motivering aan hem bekend. Indien de student, vavo-student 
of deelnemer jonger dan 18 jaar is, maakt het bevoegd gezag de beslissing ook aan de ouders, voogden 
of verzorgers schriftelijk bekend. Voorafgaand daaraan kan de student, vavo-student of deelnemer 
worden geschorst. Deze schorsing kan de duur, bedoeld in artikel 8.1.7c, eerste lid, overschrijden. Het 
bevoegd gezag gaat in geval van schorsing na op welke andere manier de betrokken student, vavo-
student of deelnemer onderwijs kan blijven volgen.  
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4. Op een bezwaarschrift tegen een beslissing over verwijdering van een student, vavo-student of 

deelnemer beslist het bevoegd gezag, voor zover het een openbare instelling betreft in afwijking van 
artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 
Voorafgaand daaraan wordt de student, vavo-student of deelnemer in de gelegenheid gesteld te worden 
gehoord en kennis te nemen van de adviezen en rapporten over die beslissing. Is de student, vavo-
student of deelnemer jonger dan 18 jaar, dan komen deze rechten ook toe aan diens ouders, voogden of 
verzorgers. 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld 
over het verwijderen van studenten, vavo-studenten en deelnemers. 

 

 
Artikel 8.1.6 Financiële ondersteuning bijzondere activiteiten door Onze Minister  

1. Onze Minister treft voorzieningen voor de financiële ondersteuning van een student of vavo-student die 
bestuurslid is van een van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid uitgaande politieke 
jongerenorganisatie van enige omvang of van een landelijke organisatie van enige omvang die voor het 
beroepsonderwijs relevante activiteiten ontplooit en die daartoe daadwerkelijke activiteiten ontplooit.  

2. Bij ministeriële regeling worden de voorwaarden gesteld waaronder deze financiële ondersteuning 
plaatsvindt.  

3. De artikelen 8.1.5d en 8.1.5f zijn van overeenkomstige toepassing. 
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5. Verbetering rechtsbescherming 
 

5.1 Relevante passages uit de Memorie van Toelichting 
 

“3.2. Verbeteren rechtsbescherming van de mbo-student  

3.2.1. Oprichten toegankelijke faciliteit  

Dit wetsvoorstel voorziet in verschillende maatregelen die de rechtsbescherming van de mbo-

student moeten verbeteren. Om te verzekeren dat deze maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de 

rechtsbescherming van de student, moet het gebruik hiervan voor studenten bovenal eenvoudig zijn. 

Daarom wordt elke instelling verplicht een «faciliteit» te hebben waar studenten voor al hun 

kwesties met de instelling terecht kunnen.  

Instellingen hebben de vrijheid om deze faciliteit naar eigen inzicht vorm te geven, met als 

uitgangspunt dat bij de gekozen vorm sprake is van laagdrempeligheid. Deze faciliteit kan 

bijvoorbeeld een fysiek loket zijn (op één of meerdere vestigingen), een plek op de website van de 

instelling waar de student terecht kan, of een persoon zijn die als aanspreekpunt fungeert voor 

studenten met een klacht of geschil.40 Om te waarborgen dat de faciliteit voor studenten 

toegankelijk is, heeft de studentenraad instemmingsrecht op de inrichting van de faciliteit.  

Het is de verantwoordelijkheid van de instelling om de gehele procedure van klachten- en 

geschillenbehandeling zorgvuldig te laten verlopen. De toegankelijke faciliteit beoordeelt of er sprake 

is van een geschil en/of klacht en zet vervolgens de juiste procedure in gang. De faciliteit zendt het 

klaag-, bezwaar- of beroepschrift door naar het bevoegde orgaan.  

Instellingen kunnen ervoor kiezen om klachten en bezwaren te behandelen in afzonderlijke 

commissies (klachtencommissie en geschillenadviescommissie), maar zij kunnen er eveneens voor 

kiezen om één commissie te belasten met de behandeling van zowel klachten als adviezen. Hiervoor 

geldt wel de voorwaarde dat zowel aan de wettelijke eisen die gelden voor klachtafhandeling als aan 

die voor bezwaarafhandeling voldaan moet blijven worden.  

In een aantal situaties hoeven instellingen een klacht niet in behandeling te nemen. Bijvoorbeeld als 

een student een klacht indient tegen een gedraging die meer dan een jaar geleden heeft 

plaatsgevonden. Ook wanneer een klacht wordt ingediend tegen een beslissing waartegen bezwaar 

had kunnen worden gemaakt, maar de student hiervan geen gebruik heeft gemaakt en de 

bezwaartermijn inmiddels is verstreken, hoeft de klacht niet in behandeling te worden genomen 

door de instelling.  

3.2.2. Oprichten onafhankelijke geschillenadviescommissie  

De tweede maatregel is de verplichting voor instellingen tot het inrichten van een onafhankelijke 

geschillenadviescommissie. Bij deze commissie kunnen studenten bezwaar maken als zij het oneens 

zijn met een beslissing van de instelling, bijvoorbeeld over weigering van de toelating, over 

verwijdering of over de beoordeling van de beroepspraktijkvorming. De geschillenadviescommissie 

geeft vervolgens advies aan het bevoegd gezag over het geschil. De commissie van beroep voor de 

examens blijft bevoegd voor geschillen die gerelateerd zijn aan examens. Deze maatregel zorgt 

ervoor dat studenten gebruik kunnen maken van een interne rechtsgang voor zij hun geschil 

eventueel voorleggen aan de rechter. Om te voorkomen dat geschillen onnodig op een formele 
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manier worden beslecht, heeft de geschillenadviescommissie de taak eerst na te gaan of minnelijke 

schikking mogelijk is.  

3.2.3. Toegankelijke beroepsinstantie voor geschillen  

3.2.3.1. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  

Ten derde beoogt dit wetsvoorstel de rechtsbescherming te verbeteren door een toegankelijke 

beroepsinstantie voor mbo-studenten te creëren. Dit gebeurt door de bevoegdheid van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) uit te breiden naar geschillen tussen mbo-

instellingen en studenten. Studenten in het mbo zullen de mogelijkheid hebben om tegen 

beslissingen van organen van de instelling, genomen op grond van de WEB en de daarop gebaseerde 

regelingen, in beroep te gaan bij de ABRvS, na het doorlopen van de procedure bij de commissie van 

beroep voor de examens of de geschillenadviescommissie. Deze beroepsgang komt in de plaats van 

de rechtsgang naar de burgerlijke rechter, waar studenten in het mbo nu op zijn aangewezen.  

Ten opzichte van de rechtsgang naar de burgerlijke rechter heeft de rechtsgang naar de ABRvS een 

aantal voordelen:  

• concentratie van kennis van het onderwijsrecht binnen één rechterlijk college;  

• de rechtsgang is minder formeel, onder andere doordat geen dagvaarding hoeft te worden 

uitgebracht; 

• een lager griffierecht: € 48 ten opzichte van € 304; en  

• de student kan in beginsel niet worden veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten 

van de wederpartij. 

De ABRvS zal in deze mbo-zaken recht in eerste en enige aanleg spreken. Doordat deze geschillen 

onder de competentie van de ABRvS komen te vallen, is het niet meer mogelijk ze aan de burgerlijke 

rechter voor te leggen. De burgerlijke rechter zal een eventuele vordering niet ontvankelijk verklaren. 

De burgerlijke rechter behoudt zijn rol in de geschillenbeslechting voor zover het gaat om 

privaatrechtelijke geschillen. Het betreft hier geschillen die geen betrekking hebben op een bepaalde 

beslissing van de instelling, jegens de student genomen op grond van de WEB of daarop gebaseerde 

regelingen. Te denken valt aan bijvoorbeeld nalevingsgeschillen of een vordering voor 

schadevergoeding wegens onrechtmatig feitelijk handelen.  

In samenhang met deze mogelijkheid van beroep op de ABRvS voor studenten in het mbo, wordt de 

ABRvS met dit wetsvoorstel ook bevoegd gemaakt om kennis te nemen van geschillen tussen ho-

instellingen en studenten. Deze bevoegdheid is op dit moment opgedragen aan het College van 

beroep voor het hoger onderwijs (CBHO), dat wordt opgeheven; dit wordt hierna toegelicht. Het 

mbo en ho kennen veel overeenkomsten als het gaat om de aard van de geschillen tussen 

instellingen en studenten. Te denken valt aan bijvoorbeeld geschillen over toelating, examens of het 

bindend studieadvies. Ook het toepasselijke recht (de sectorwetgeving voor het mbo en ho) kent 

veel overeenkomsten; een eenduidige uitleg van deze wetgeving is dan van belang. Vanuit een 

oogpunt van rechtseenheid en het voorkomen van versnippering in de rechtspraak is het daarom 

wenselijk de geschillenbeslechting voor zowel mbo als ho op te dragen aan één rechtscollege.  

3.2.3.2. Het opdragen van geschillen op ho- en mbo-terrein aan de ABRvS en opheffing van het CBHO  

Het CBHO is in 1993 ontstaan, toen de WHW in werking trad. In de loop van de jaren is de 

bevoegdheid van het CBHO enkele keren uitgebreid. Sinds de Wet versterking besturing uit 2010 is 

het CBHO bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen op grond van de WHW die de relatie 

student-instelling betreffen. Het CBHO is gehuisvest bij de Raad van State en wordt ondersteund 
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door een secretaris en twee bureaumedewerkers. Deze zijn in dienst zijn van het Ministerie van 

OCW, maar leggen voor hun werkzaamheden uitsluitend aan het college verantwoording af. De 

zittingen van het CBHO vinden eveneens plaats bij de Raad van State, en worden in hoofdzaak mede 

ondersteund door ambtenaren van de Raad van State. Het CBHO kent momenteel twaalf leden en 

plaatsvervangende leden, waarvan tien tevens staatsraad of lid van de Raad van State zijn. Het CBHO 

behandelt circa 250 zaken per jaar.  

Met het CBHO staat studenten een laagdrempelige en gespecialiseerde rechterlijke instantie ter 

beschikking. Met gemiddeld circa 95 dagen zijn de doorlooptijden bij het CBHO relatief kort. Dit is 

zeer positief te waarderen. Tegelijkertijd is het CBHO, als kleine organisatie, in beheersmatig opzicht 

kwetsbaar. De continuïteit van het functioneren van het CBHO zou beter gewaarborgd zijn wanneer 

de ondersteuning van het CBHO zou zijn ingebed in een grotere organisatie. Daarom is in 2019 een 

verkenning gestart naar de mogelijkheden om de ambtelijke ondersteuning van het CBHO onder te 

brengen bij de ABRvS. In dezelfde periode is onderzocht hoe het beste gevolg kan worden gegeven 

aan de aanbeveling uit het NCOR-rapport om voor mbo-studenten een centrale beroepsinstantie in 

te stellen, vergelijkbaar met het CBHO. Overwogen is om het CBHO uit te breiden naar het mbo-

terrein; in het conceptwetsvoorstel dat in internet-consultatie is gebracht was dit nader uitgewerkt. 

Een andere mogelijkheid die is onderzocht is om zowel de nieuwe rechtsprekende taak voor het mbo 

als de bestaande rechterlijke taak van het CBHO voor het ho alsook de ambtelijke ondersteuning 

hierbij onder te brengen bij de ABRvS. Het behoud van een laagdrempelige toegang tot de rechter, 

de snelheid waarmee geschillen worden beslecht en het behoud van geconcentreerde expertise op 

het terrein van het onderwijsrecht waren belangrijke aandachtspunten bij dit onderzoek. Het is 

mogelijk gebleken de rechtsprekende taak van het CBHO onder te brengen bij de ABRvS zonder in te 

boeten op deze positieve kenmerken van de huidige externe rechtsgang in het ho.  

Competentie van de ABRvS  

Kenmerkend voor het CBHO nu – en enigszins afwijkend van de reguliere bestuursrechtspraak – is 

dat het beroep wordt ingesteld tegen een «beslissing» van een orgaan van een instelling als bedoeld 

in de WHW. In de reguliere bestuursrechtspraak ligt in een beroepszaak een «besluit» in de zin van 

de Awb voor. Het begrip «beslissing» is ruimer dan het begrip «besluit» in de zin van de Awb. Het 

omvat ook beslissingen die geen Awb-besluit zijn. Te denken valt aan beslissingen van bijzondere 

instellingen over toelating en verwijdering van studenten of heffing van collegegeld. Uit de 

jurisprudentie blijkt dat dit in het bijzonder onderwijs geen Awb-besluiten zijn. Dergelijke zaken 

vallen nu wel onder de competentie van het CBHO en dit blijft zo na overdracht van de 

rechtsprekende taak aan de ABRvS. Op deze manier kunnen zowel studenten van openbare 

instellingen als studenten van bijzondere instellingen gebruik blijven maken van één en dezelfde 

beroepsinstantie (eenduidige rechtsbescherming). De huidige competentie van het CBHO gaat 

derhalve integraal over op de ABRvS. Verder wordt de ABRvS bevoegd geschillen te beslechten 

tussen mbo-instellingen en -studenten.  

Beroep in één instantie  

Dit wetsvoorstel regelt dat het beroep op de ABRvS een beroep in eerste en enige aanleg is. Dit komt 

de snelheid waarmee studenten een finale rechterlijke uitspraak tegemoet kunnen zien, ten goede. 

Bij veel geschillen, bijvoorbeeld over toelating tot een opleiding of over examens, hebben studenten 

een groot belang bij een korte doorlooptijd van de rechterlijke procedure. Het is voor studenten in 

zulke situaties belangrijk zo snel mogelijk te weten op welke manier zij hun onderwijsloopbaan 

kunnen vervolgen. Het CBHO spreekt thans ook recht in eerste en enige aanleg. 
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Griffierecht  

De Awb bepaalt de hoogte van het griffierecht in bestuursrechtzaken, waarbij jaarlijks indexering 

plaatsvindt door een ministeriële regeling van de Minister voor Rechtsbescherming. Voor bepaalde 

zaken geldt een verlaagd griffierecht. In hoofdzaak gaat het hierbij om beroep tegen besluiten die 

financieel kwetsbare burgers raken, zoals sociale zekerheids-zaken. Ook voor 

studiefinancieringszaken geldt nu reeds een verlaagd griffierecht. Het CBHO hanteert momenteel 

hetzelfde, verlaagde griffierecht. Om de rechtsbescherming laagdrempelig te houden, blijft dit 

verlaagde griffierecht behouden.  

Procesrecht  

Op dit moment bepaalt de WHW dat hoofdstuk 8 van de Awb van overeenkomstige toepassing is in 

CBHO-zaken. In hoofdstuk 8 Awb zijn de procesregels vastgelegd die gelden tijdens een beroep of 

hoger beroep (onder andere termijnen, uitspraakbevoegdheden). Deze bepaling uit de WHW zorgt 

ervoor dat, ongeacht het precieze juridische karakter van de beslissing waartegen beroep is 

ingesteld, dezelfde procesregels gelden. De bepaling leidt er toe dat het voor het verloop van de 

beroepsprocedure niet uitmaakt of het geschil aanhangig is gemaakt door een student van een 

openbare instelling of door een student van een bijzondere instelling (eenduidige 

rechtsbescherming). Ook voor de laagdrempeligheid van de rechtsbescherming is hoofdstuk 8 Awb 

van belang, omdat uit dit hoofdstuk volgt dat er geen sprake is van verplichte 

procesvertegenwoordiging en dat natuurlijke personen in beginsel niet kunnen worden veroordeeld 

in de kosten van de wederpartij. Met het oog hierop regelt dit wetsvoorstel dat hoofdstuk 8 van de 

Awb blijft gelden in alle beroepszaken die de relatie student-instelling betreffen. 

Concentratie van expertise  

Momenteel worden de ho-zaken binnen één rechtscollege, het CBHO, behandeld en wordt bij het 

benoemen van leden van CBHO rekening gehouden met specifieke expertise op het gebied van het 

onderwijsrecht of verbinding met de hoger onderwijspraktijk. Na overdracht aan de ABRvS zullen de 

zaken behandeld worden binnen een groter rechtscollege, dat veel verschillende soorten zaken 

behandelt. Dit neemt niet weg dat er goede mogelijkheden zijn om expertise te behouden en op één 

plek te concentreren in de nieuwe situatie. De ABRvS kent drie juridische kamers: de Algemene 

kamer, de Omgevingskamer en de Vreemdelingenkamer. In één van de units binnen de Algemene 

kamer worden op dit moment reeds onderwijszaken behandeld (dit betreft onder meer geschillen 

tussen instellingen en het Ministerie van OCW of gemeenten) en is veel kennis van het 

onderwijsrecht aanwezig. Met de ABRvS is afgesproken dat in deze unit ook de geschillen waar dit 

wetsvoorstel op ziet zullen worden behandeld. Door inzet van specifieke staatsraden en 

ondersteunende juristen bij de zaken van deze unit kan expertise op het gebied van het 

onderwijsrecht worden behouden en verder worden ontwikkeld. Ook het feit dat de huidige leden 

van het CBHO voor het merendeel tevens staatsraad zijn, draagt bij aan behoud van expertise en 

continuïteit.  

Overige wijzigingen in verband met de overgang van de rechtsprekende taak van het CBHO naar de 

ABRvS en de opheffing van het CBHO  

De leden en plaatsvervangende leden van het CBHO zijn bij koninklijk besluit benoemd. Dit 

wetsvoorstel regelt dat deze benoemingen op het tijdstip van de opheffing van het CBHO van 

rechtswege eindigen. Dit wetsvoorstel bevat voorts een voorziening voor zaken die bij het CBHO 

aanhangig zijn op het moment dat het CBHO wordt opgeheven. Bepaald wordt dat deze zaken verder 

behandeld worden door het nieuwe bevoegde rechtscollege, de ABRvS. In dit wetsvoorstel, dat 
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onder meer de opheffing van het CBHO regelt, is tevens een voorziening getroffen voor het archief 

van het CBHO. De dossiers van nog lopende zaken gaan over naar de Raad van State. De dossiers van 

reeds afgesloten zaken worden overgedragen aan het Ministerie van OCW. De overgang van de 

rechtsprekende taak van het CBHO naar de ABRvS en de uitbreiding van deze taak naar het mbo 

brengen extra kosten met zich mee. Zoals in paragraaf 9 aangegeven zullen deze kosten worden 

gedekt uit artikel 4, 6 en 7 van de OCW-begroting. De bepalingen in de WHW over de instelling en 

organisatorische inrichting van het CBHO, de rechtspositie van de leden van CBHO, de bevoegdheid 

en procedure van het CBHO en het griffierecht dat het CBHO hanteert (artikelen 7.64–7.67 WHW) 

komen te vervallen.  

3.2.3.3. Colleges van beroep bijzonder onderwijs  

Op de regel dat alle beroepen worden voorgelegd aan de ABRvS, bestaat een uitzondering. Het is 

voor de bijzondere instellingen mogelijk om vanwege de levensbeschouwelijke aard (denominatie) 

van de instelling, zelf of in samenwerking met een of meer andere bijzondere instellingen met een 

levensbeschouwelijke aard, een college van beroep bijzonder onderwijs in het leven te roepen. Deze 

mogelijkheid vloeit voort uit de eigen positie die deze instellingen hebben binnen het mbo en ho.  

Een college van beroep bijzonder onderwijs biedt instellingen de mogelijkheid om geschillen zoveel 

mogelijk in eigen kring te beslechten, hetgeen in het licht van de vrijheid van onderwijs van belang is. 

De instelling van een college van beroep bijzonder onderwijs doet naar het oordeel van de regering 

niet af aan de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om kennis te nemen van geschillen tussen de 

betrokken bijzondere instelling en studenten. De burgerlijke rechter is steeds bevoegd als een eiser 

stelt in een burgerlijk recht te worden geraakt, en treedt slechts terug (verklaart een vordering niet 

ontvankelijk) indien voor de eiser een andere, met voldoende waarborgen omklede rechtsgang 

openstaat. Uit jurisprudentie blijkt dat dit onder meer vergt dat sprake is van een procedure bij een 

bij wet aangewezen, onafhankelijk rechtscollege. Hoewel het uiteindelijk aan de burgerlijke rechter is 

om de ontvankelijkheid te bepalen, gaat de regering ervan uit dat de burgerlijke rechter de 

rechtsgang naar een college van beroep bijzonder onderwijs niet zal aanmerken als een met 

voldoende waarborgen omklede rechtsgang zoals hier bedoeld. In dit verband kan betekenis worden 

toegekend aan het feit dat colleges van beroep bijzonder onderwijs niet bij wet maar bij regeling van 

de instelling worden ingesteld en dat de leden niet bij koninklijk besluit maar door de instelling 

worden benoemd. De verwachting is dan ook dat studenten van instellingen die een college van 

beroep hebben ingesteld, rechtsbescherming door de burgerlijke rechter zullen hebben.  

De verwachting is verder dat studenten een geschil aan de burgerlijke rechter kunnen voorleggen 

nadat zij de procedure bij het college van beroep hebben doorlopen, maar dat het ook mogelijk is om 

het geschil rechtstreeks aan de burgerlijke rechter voor te leggen (zonder tussenkomst van het 

college van beroep bijzonder onderwijs). Ook dit wordt uiteindelijk door de burgerlijke rechter 

bepaald bij de ontvankelijkheidsbeoordeling. De verwachting dat het volgen van de procedure bij het 

college van beroep bijzonder onderwijs geen voorwaarde zal zijn voor de ontvankelijkheid bij de 

burgerlijke rechter, wordt ontleend aan rechtspraak over de voorheen bestaande commissies van 

beroep voor onderwijspersoneel. Vanuit een oogpunt van kosten en doorlooptijd heeft een 

procedure bij een college van beroep bijzonder onderwijs bepaalde voordelen ten opzichte van een 

procedure bij de burgerlijke rechter. Zo is procesvertegenwoording niet verplicht en dient een 

college van beroep bijzonder onderwijs binnen tien weken na afloop van de beroepstermijn te 

beslissen.  

Tegen beslissingen van het college van beroep bijzonder onderwijs kan geen beroep worden 

ingesteld bij de ABRvS. Dit is geregeld in het voorgestelde artikel 7.5.9, tweede lid, WEB en 7.64, 
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tweede lid, WHW. Over de maatstaven die het college van beroep bijzonder onderwijs en de 

burgerlijke rechter zouden hanteren wanneer instellingen er voor zouden kiezen om een college van 

beroep in te stellen – van deze mogelijkheid is in het bijzonder ho tot nu toe geen gebruik gemaakt – 

wordt het volgende opgemerkt. De rechtsverhouding tussen de bijzondere instelling en studenten 

heeft een gemengd privaatrechtelijk en publiekrechtelijk karakter, zoals wordt toegelicht in paragraaf 

4. Publiekrechtelijke maatstaven zouden naar het oordeel van de regering een grote rol spelen in de 

beoordeling door het college van beroep en de burgerlijke rechter. Zij zouden immers te oordelen 

hebben over beslissingen die organen van de instelling hebben genomen op grond van de WEB of 

WHW of de daarop gebaseerde regelingen. Dit brengt toetsing van deze beslissingen aan wettelijke 

voorschriften met zich mee, waaronder de bepalingen van de Awb over besluiten. De regering 

verwacht in dit verband dat het college van beroep en de burgerlijke rechter acht slaan op de 

jurisprudentie van de ABRvS. Dat neemt niet weg dat de rechtsverhouding tussen bijzondere 

instellingen en studenten tevens een privaatrechtelijk element heeft. De inschatting is derhalve dat 

privaatrechtelijke regels en beginselen ook een rol spelen in de geschillenbeslechting door het 

college van beroep bijzonder onderwijs en de burgerlijke rechter.” 

 

“4. Verhouding tot het hoger recht 

Artikel 112, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat aan de rechterlijke macht de berechting van 

geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen is opgedragen. De rechterlijke macht 

bestaat uit de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad. Volgens het tweede lid van artikel 112 van 

de Grondwet kan de wet de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn 

ontstaan, hetzij aan de rechterlijke macht opdragen, hetzij aan gerechten die niet behoren tot de 

rechterlijke macht.  

De vraag kan worden gesteld of geschillen tussen instellingen en studenten in het mbo en ho die 

volgens dit wetsvoorstel aan de ABRvS zullen kunnen worden voorgelegd, al dan niet uit burgerlijke 

rechtsbetrekkingen zijn ontstaan. Dit mede gelet op het feit dat het in het mbo gaat om bijzondere 

instellingen die uitgaan van privaatrechtelijke rechtspersonen, hoewel de WEB tevens de 

mogelijkheid van openbare instellingen kent, en een deel van de ho-instellingen bijzondere 

instellingen zijn.  

Zoals de Afdeling advisering van de Raad van State in haar advies over dit wetsvoorstel heeft 

opgemerkt, heeft de rechtsverhouding tussen bijzondere instelling en student een gemengd – 

privaat- en publiekrechtelijk – karakter. De vorm van de rechtsverhouding is privaatrechtelijk; tussen 

bijzondere instellingen en studenten bestaat een overeenkomst. De inhoud van de rechtsverhouding 

wordt evenwel voor een groot deel bepaald door het publiekrecht (de sectorwetten WEB en WHW 

en daarop gebaseerde regelingen). In de onderwijswetgeving opgenomen bekostigingsvoorwaarden 

richten zich in beginsel tot het bevoegd gezag, maar kunnen onder omstandigheden doorwerken in 

de verhouding tussen instelling en student. In de jurisprudentie komt naar voren dat deze 

publiekrechtelijke «inkleuring» van de rechtsbetrekking tussen bijzondere instellingen en studenten 

gevolgen heeft voor de duiding van die rechtsbetrekking in de context van artikel 112 van de 

Grondwet. In 2016 heeft de Hoge Raad in een uitspraak (onder meer) overwogen dat de 

rechtsbetrekking tussen studenten en bijzondere instellingen in het ho, als het gaat om inschrijving, 

toelating en collegegeld, niet burgerrechtelijk van aard is als bedoeld in artikel 112, tweede lid, van 

de Grondwet, in het licht van de publiekrechtelijke regeling van deze onderwerpen in de WHW. 

Gelet op het feit dat de bevoegdheid van de ABRvS specifiek en uitsluitend betrekking zal hebben op 

beslissingen van instellingen jegens studenten die zijn genomen op grond van de WEB of de WHW en 
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daarop gebaseerde regelingen, en in het licht van genoemd advies van de Afdeling advisering en 

genoemde uitspraak van de Hoge Raad, moet ervan worden uitgegaan dat het hier gaat om 

geschillen waarvan de beslechting door de wetgever kan worden opgedragen aan een niet tot de 

rechterlijke macht behorend gerecht. Dit is in het verleden gebeurd toen de wetgever het CBHO de 

bevoegdheid toekende om geschillen tussen ho-instellingen en studenten te beslechten, ook waar 

het de bijzondere instellingen betrof. Dit wetsvoorstel bouwt hierop voort door de ABRvS – eveneens 

een buiten de rechterlijke macht gelegen college – zowel de ho- als de mbo-geschillen te laten 

behandelen. Met het oog hierop worden beslissingen van mbo- en ho-instellingen jegens studenten 

in dit wetsvoorstel gelijkgesteld aan besluiten in de zin van de Awb en wordt geregeld dat het beroep 

hiertegen wordt behandeld door de ABRvS. De grondslag voor het opdragen van de beslechting van 

geschillen op mbo- en ho-terrein aan de ABRvS is derhalve gelegen in artikel 112, tweede lid, van de 

Grondwet.” 
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5.2 Tekst van enkele wetsartikelen na de voorgenomen wijziging 
 

 
Artikel 7.5.1. Toegankelijke faciliteit  
 
1. In deze titel wordt onder «betrokkene» verstaan: een student, een vavo-student, een extraneus en een 

deelnemer; b. een aanstaande student, een aanstaande vavo-student, een aanstaande extraneus en een 
aanstaande deelnemer; c. een voormalige student, een voormalige vavo-student, een voormalige 
extraneus en een voormalige deelnemer. 

2. Het bevoegd gezag richt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in. Het bevoegd gezag stelt een nadere 
regeling vast met betrekking tot deze paragraaf en paragraaf 2, die een onderdeel vormt van het 
bestuursreglement.   

3. Een betrokkene dient een klacht als bedoeld in artikel 7.5.2 en een beroep of bezwaar als bedoeld in 
paragraaf 2 en artikel 8.1.7a, vijfde lid, vanwege een genomen beslissing van een orgaan van een 
instelling dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen in bij de 
faciliteit. Indien het een beroep of bezwaar van een betrokkene aan een openbare instelling betreft, is 
artikel 6:4, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.  

4. De termijn voor het schriftelijk indienen van een bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 bedraagt zes weken. 
De termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep als bedoeld in paragraaf 2 en artikel 8.1.7a, 
vijfde lid, bedraagt twee weken. 

5. De faciliteit bevestigt de ontvangst van een binnengekomen klacht, beroep of bezwaar schriftelijk aan de 
betrokkene en zendt deze, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, zo spoedig mogelijk 
door aan het bevoegde orgaan. Indien het een openbare instelling betreft, is artikel 6:15, eerste en 
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 

6. De datum van ontvangst, bedoeld in het vijfde lid, is bepalend voor de vraag of een klacht, beroep of 
bezwaar tijdig is ingediend. Indien het een openbare instelling betreft, is artikel 6:15, derde lid, van de 
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 

7. Indien de faciliteit een klacht, beroep of bezwaar aan een onbevoegd orgaan heeft gezonden, zendt dit 
orgaan het desbetreffende stuk zo spoedig mogelijk terug naar de faciliteit. Het bevoegde orgaan 
behandelt een klacht, beroep of bezwaar dat door een betrokkene rechtstreeks is ingediend bij dit orgaan 
slechts na tussenkomst van de faciliteit. 

 

 

Let op: 

• artikel 7.4.8a WEB (klachten) wordt hernummerd tot artikel 7.5.2 WEB 

• artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.3 WEB (commissie van beroep examens) worden hernummerd 

tot 7.5.3 tot en met 7.5.6 WEB 
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Artikel 7.5.7. Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie  
 
1. Het bevoegd gezag stelt, al dan niet in samenwerking met een of meer bevoegde gezagsorganen van 

andere instellingen, een geschillenadviescommissie in of sluit zich bij een dergelijke commissie aan. Op 
een geschillenadviescommissie is artikel 7:13, eerste tot en met zesde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. De leden van de geschillenadviescommissie zijn 
functioneel onafhankelijk. 

2. De geschillenadviescommissie brengt aan het bevoegd gezag advies uit over bezwaren met betrekking 
tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en daarop gebaseerde 
regelingen dan die, bedoeld in artikel 7.5.4. 

3. De geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. 

4. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de geschillenadviescommissie desgevraagd 
bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt aan het bevoegd gezag. 
De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed 
en brengt de betrokkene en het bevoegd gezag hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het bevoegd 
gezag neemt dan, wat de openbare instellingen betreft in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene 
wet bestuursrecht, binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar door de faciliteit een beslissing. 

5. Het bevoegd gezag kan een commissie belasten met de behandeling van en advisering over zowel 
bezwaren als bedoeld in het tweede lid als klachten als bedoeld in artikel 7.5.2, onverminderd het 
bepaalde bij of krachtens dit artikel en de artikelen 7.5.2 en 7.5.8. 

 

Let op, vijfde lid: “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.” 

 

 
Artikel 7.5.8. Beslissing op bezwaren  
 
Het bevoegd gezag beslist na ontvangst van het bezwaar binnen tien weken, onverminderd de beslissingen 
op grond van de procedure, bedoeld in artikel 7.5.7, vierde lid. Wat de openbare instellingen betreft beslist 
het bevoegd gezag in afwijking van artikel 7:10, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 
 

 

 
Artikel 7.5.9. Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
 
1. Een beslissing van een orgaan van een instelling die jegens een betrokkene is genomen op grond van 

deze wet en daarop gebaseerde regelingen, wordt voor de toepassing van de bepalingen van de 
Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot besluiten aangemerkt als een besluit als bedoeld in 
artikel 1:3 van die wet. Het beroep kan worden ingesteld door de betrokkene.  

2. Tegen een beslissing van een college van beroep bijzonder onderwijs als bedoeld in artikel 7.5.10 kan 
geen beroep worden ingesteld. 

3. De organen van de instelling verstrekken aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de 
gegevens die zij voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. 
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Artikel 7.5.10. College van beroep bijzonder onderwijs  
 
1. In afwijking van artikel 7.5.9, eerste lid, kan het bevoegd gezag van een bijzondere instelling, al dan niet 

in samenwerking met bevoegde gezagsorganen van een of meer andere bijzondere instellingen met een 
levensbeschouwelijke aard, in een regeling bepalen dat de instelling in verband met de 
levensbeschouwelijke aard van de instelling een college van beroep bijzonder onderwijs instelt voor de 
behandeling van beroepen ingesteld door een betrokkene tegen een beslissing van een orgaan van een 
instelling die jegens hem op grond van deze wet en daarop gebaseerde regelingen is genomen. 

2. De regeling bevat in elk geval regels over: a. de omvang en samenstelling van het college; b. indien 
nodig, de splitsing in kamers, alsmede de verdeling van de werkzaamheden over de verschillende kamers; 
c. de zittingstermijn van de leden en eventuele plaatsvervangende leden van het college; d. de wijze 
waarop het lidmaatschap of plaatsvervangend lidmaatschap van het college eindigt; e. de procedure 
voor het minnelijk schikken van geschillen en de gevallen waarin deze procedure achterwege kan worden 
gelaten; f. de wijze waarop in het secretariaat van het college wordt voorzien; en g. de wijze waarop de 
voorzitter wordt vervangen.   

3. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter of voorzitters moeten voldoen aan de vereisten voor 
benoembaarheid tot rechterlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren.  

4. De regeling bevat tevens een uitwerking van de rechtsgang bij het college, waarbij de artikelen 7.5.3, 
derde en vierde lid, 7.5.4, zesde lid, 7.5.5, eerste lid, en 7.5.6 van overeenkomstige toepassing zijn. 

5. Het college beslist binnen tien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen 
van het beroepschrift is verstreken. 

6. De regeling alsmede wijzigingen daarvan worden vastgesteld met inachtneming van de artikelen 7.5.1 
tot en met 7.5.9 en worden na de vaststelling zo spoedig mogelijk gezonden aan Onze Minister. Onze 
Minister kan binnen drie maanden verklaren van oordeel te zijn, dat het bevoegd gezag bij de vaststelling 
van de rechtsgang de artikelen 7.5.1 tot en met 7.5.9 niet in acht heeft genomen en daartoe in 
redelijkheid geen beroep heeft kunnen doen op de eigen levensbeschouwelijke aard van de bijzondere 
instelling die zich tegen inachtneming daarvan zou verzetten, of dat onvoldoende aannemelijk heeft 
gemaakt. Binnen drie maanden wordt het bezwaar ondervangen. 

7. De werking van het besluit van Onze Minister, bedoeld in het zesde lid, wordt opgeschort totdat de 
beroepstermijn is verstreken, of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. 
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6. Rechtsbescherming in schema 
 

“Om een overzicht te bieden van de rechtsbeschermingsvoorzieningen van de mbo-student, inclusief 

de bestaande, wordt in figuur 1 de toekomstige situatie schematisch weergegeven. Opmerking 

verdient dat de hier voor het mbo weergegeven interne en externe rechtsgangen overeenkomen met 

de rechtsgangen die in het ho op dit moment al van toepassing zijn (met dien verstande dat 

momenteel het CBHO in plaats van de ABRvS recht spreekt in ho-geschillen).” 
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7. Samenvatting advies Raad van State  
 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 5 november 2020 de volgende samenvatting 

van het advies bij het wetsvoorstel gepubliceerd.  

“De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel dat de 

Wet educatie en beroepsonderwijs wijzigt, om de rechtsbescherming van mbo-studenten te 

verbeteren. Het advies is op 5 november 2020 openbaar gemaakt. 

Inhoud van het wetsvoorstel 

Het doel van het wetsvoorstel is om de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten te 

verbeteren door meer uitgebreide voorschriften voor de onderwijs- en examenregeling, het 

studentenstatuut en schorsings- en verwijderingsprocedures. Daarnaast bevat het voorstel interne 

geschillenprocedures en de mogelijkheid voor mbo-studenten om vervolgens te procederen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het voorstel vermindert de administratieve 

lasten van mbo-instellingen door afschaffing van de schriftelijke onderwijsovereenkomst. 

Cultuuromslag 

De verbetering van de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten waardeert de Afdeling 

advisering positief. Maar daarbij is wel aandacht nodig voor de noodzakelijke cultuuromslag en 

maatregelen binnen mbo-instellingen. Ook is ondersteuning nodig vanuit de sectororganisatie en het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze doelstellingen te realiseren. Omdat dit 

zorgvuldig moet gebeuren, moet de tijd worden genomen voor inwerkingtreding van het voorstel. 

Van civiele naar bestuursrechtelijke rechtsbescherming 

De mbo-instellingen zijn privaatrechtelijke instellingen, en de rechtsbescherming van mbo-studenten 

verloopt tot nu toe via de civiele rechter. Het voorstel wijzigt dit naar rechtsbescherming via de 

bestuursrechter. Tegelijkertijd blijft er sprake van een privaatrechtelijke overeenkomst tussen mbo-

instellingen en studenten. Het advies is om beter toe te lichten hoe het wetsvoorstel zich verhoudt 

tot artikel 112 van de Grondwet, dat bepaalt dat civiele geschillen exclusief door de burgerlijke 

rechter beslist moeten worden. De publieke invulling van de overeenkomst tussen mbo-instellingen 

en studenten kan hiervoor een aanknopingspunt vormen. 

Overige opmerkingen 

Het wetsvoorstel regelt dat mbo-instellingen een schriftelijke overeenkomst over de te bieden 

ondersteuning moeten sluiten met studenten met een handicap of chronische ziekte. Daarbij is 

verheldering nodig over hoe het voorstel zich verhoudt tot de al bestaande wettelijke verplichtingen. 

Daarnaast bestaat er al een praktijkovereenkomst tussen mbo-instellingen, studenten en bedrijven 

voor stages. De Afdeling advisering vraagt de regering om te verduidelijken of eventuele geschillen 

over deze overeenkomsten ook aan de bestuursrechter moeten worden voorgelegd. 

Verder is het advies om de bepalingen over de commissie van beroep voor de examens in de Wet 

educatie en beroepsonderwijs gelijk te trekken met die voor het college van beroep voor de examens 

in de Wet op het Hoger Onderwijs. Ook zouden zowel het mbo als het hoger onderwijs de 

mogelijkheid moeten krijgen om klachten- en geschillenadviescommissies samen te voegen. Ten 

slotte zou voor mbo-studenten een langere maximale schorsingsperiode moeten worden 

opgenomen.” 
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8. Besluit of geen besluit, dat is de vraag 
 

De Kenniskring Beroepsonderwijs van de Vrije Universiteit heeft voor het tijdschrift School en Wet 

een artikel geschreven over het wetsvoorstel. Dit artikel is opgenomen in het juni-nummer 2021. In 

het artikel wordt onder meer ingegaan op het vraagstuk waar de kwesties terecht kunnen komen die 

een student naar voren kan brengen. Omdat dit ook bij de studiemiddag aan de orde komt, hierbij in 

deze reader ook het betreffende deel van dat artikel. 

 

Aan het nieuwe palet aan rechtsbeschermingsmogelijkheden “ligt blijkens de Kamerstukken een 

onderscheid ten grondslag tussen feitelijke handelingen en gedragingen in de rechtsverhouding, 

beslissingen van de instelling aangaande het onderwijs en de student, en ‘beslissingen-die-ook-

besluiten-zijn’ (zie hierna). Naarmate het aannemelijker is dat van de laatste categorie sprake is, 

komt het bestuursrechtelijke karakter van (eventuele) toetsing meer naar voren. 

Om dit punt te verduidelijken is in tabel 1 een indeling gemaakt van omstandigheden die zich kunnen 

voordoen tussen student en instelling en het traject en/of de rechtsgang die daar ná invoering van 

het wetsvoorstel naar verwachting bij is aangewezen. 

 

Tabel 1: overzicht3  

Omstandigheid Traject  

(a) (Discriminerend) gedrag of bejegening waar 

student ontevreden over is / aanstoot aan 

neemt 

Klachtencommissie en/of 

College voor de Rechten van de Mens (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  

 

 

 

  

 
3 Ad (d ) is het in beginsel ook mogelijk dat de student is aangewezen op het specifieke College van Beroep voor 
de bijzondere instelling; in dat geval is ook een (al dan niet parallelle) rechtsgang naar de civiele rechter 
mogelijk. Zie daarover Kamerstukken II 2020/21, 35 625, 3, p. 16-17. 
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Daar waar nog geen beslissing van de instelling als zodanig aan de orde is, maar veeleer gesproken 

kan worden over feitelijkheden die zich voordoen in de rechtsbetrekking (a), komt – net als nu – nog 

steeds de klachtencommissie of – in geval van (vermeende) discriminatie – het College voor de 

Rechten van de Mens (CRM) in beeld. Voorbeelden van (a): het rooster van het lesprogramma van de 

opleiding wordt keer op keer gewijzigd, het is niet duidelijk op welke grondslag een student een 

leerjaar al dan niet moet doubleren, een docent schoffeert een student in de klas ten overstaande 

van mede-studenten, de student heeft veel moeite een stageplek te vinden en ervaart dit als 

discriminatie.  

 

Overigens kan bij (a) sprake zijn van een combinatie met één van de andere opties. Bijvoorbeeld: 

tijdens een examen ondervindt een student geluidsoverlast van verbouwingswerkzaamheden in het 

naastgelegen leslokaal (a); hij haalt een onvoldoende en komt daardoor niet in aanmerking voor een 

diploma (d). Het wetsvoorstel spreekt zich niet uit over wat te doen in dit soort samenloopsituaties.  

Bij (b) wordt blijkens de Kamerstukken gedoeld op situaties waar op grond van onrechtmatige daad 

de student schadevergoeding van de instelling kan eisen. Bijvoorbeeld: de (tijdelijke) stalling waar de 

scooters van studenten in staan stort in, of een student glijdt in het horecalokaal uit over een net 

door de docent gedweilde vloer en krijgt daarbij hete vloeistof over zijn been.  

Vervolgens is de vraag wat we kunnen voegen onder (c): beslissingen van de instelling jegens de 

student die níet op grond van de WEB en de daarop gebaseerde regelingen zijn genomen. We 

kunnen daarbij denken aan de situatie dat een student de klas wordt uitgestuurd vanwege storend 

gedrag, en vervolgens als pedagogische maatregel extra corvée krijgt opgelegd tijdens de 

lunchpauze. De Memorie van toelichting noemt op dit punt echter ‘nalevingsgeschillen’ als 

voorbeeld. Dat lijkt ons wat ongelukkig aangezien daarmee niet direct helder is wat daarmee wordt 

bedoeld. Immers, de - straks impliciete - onderwijsovereenkomst bevat legio elementen die zijn terug 

te voeren op bekostigingsvoorwaarden uit de WEB. Het lijkt ons aannemelijk een beslissing om zo’n 

voorwaarde jegens een student níet na te leven, onder categorie (d) te voegen. Tenzij de wetgever 

voornemens is om alle zaken die gaan over niet-naleving van de WEB in de rechtsbetrekking tot de 

student in het civielrechtelijke traject te houden. Dat lijkt echter niet de bedoeling van dit 

wetsvoorstel te zijn, dat immers ziet op verbetering van de rechtsbescherming van studenten. 

Wellicht dat met ‘nalevingsgeschillen’ wordt gedoeld op de mogelijkheid dat een opleiding door 

omstandigheden niet toekomt aan het aanbieden van een lesprogramma en/of rooster zoals was 

overeengekomen, of dat een student studievertraging oploopt door onvoldoende begeleiding bij het 

vinden van een stageplaats. In dat geval gaat het over gebreken in de nakoming van de 

overeenkomst, op grond waarvan na ingebrekestelling schadevergoeding kan worden gevorderd.4 

Denkbaar is dat de wetgever dit type geschillen bedoelt onder (c), in welk geval het derhalve beter 

zou zijn te spreken over nakomingsgeschillen in plaats van nalevingsgeschillen, teneinde het 

onderscheid met (d) helder te houden.  

Een voorbeeld van de lastige duiding van categorie (c) komt – waarschijnlijk onbedoeld – in de 

Kamerstukken eveneens naar voren daar waar het gaat om de afspraken die de instelling maakt met 

de student inzake passend onderwijs. Uitgangspunt is straks dat als de student extra ondersteuning 

nodig heeft, er afspraken op papier komen te staan over wat die ondersteuning dan zal zijn. Een 

 
4 Zie bijvoorbeeld gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, 22 december 2020; ECLI:NL:GHARL:2020:10680. 
Overigens wijst de rechtspraktijk in het hoger onderwijs uit, dat vorderingen tot schadevergoeding meer kans 
maken nadat de procedure bij de ABRvS is doorlopen. 
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geschil over het maken van die afspraken komt blijkens de Memorie terecht in categorie (d); dat lijkt 

ons ook aannemelijk. Echter, daar waar het gaat om het geven van uitvoering aan de afspraken is in 

de Kamerstukken sprake van een andere lijn. Desgevraagd door de Afdeling Advisering geeft de 

minister op dit punt namelijk aan dat ‘uitvoering’ geen beslissing behelst en dat als deze achterwege 

blijft, de student is aangewezen op de klachtencommissie, het CRM dan wel de civiele rechter. Dat is 

toch wat onbevredigend, omdat dit zou kunnen inhouden dat instellingen in afspraken enorm veel 

beloven, maar de uitvoering vervolgens laten versloffen omdat de betreffende rechtsgang óf geen 

bindende oordelen genereert óf bij deze rechtsgang door studenten een te hoge drempel wordt 

ervaren. Dit lijkt niet te stroken met het extra accent dat de wetgever met het voorstel wil geven aan 

het belang van passend onderwijs in het mbo. 

Dan nog categorie (d): beslissingen jegens de student van organen van de instelling die genomen 

worden op grond van de WEB en daarop gebaseerde regelingen. Het gaat daarbij blijkens de 

Kamerstukken om met name beslissingen over toelating, schorsing en verwijdering en over 

beslissingen van de examencommissie en examinatoren. Als over bijvoorbeeld toelating, schorsing en 

verwijdering geschillen rijzen, kunnen deze via de faciliteit straks worden voorgelegd bij de 

Geschillenadviescommissie (GAC). Geschillen over beslissingen van de examencommissie of 

examinatoren komen via de faciliteit bij de Commissie van beroep voor de examens terecht (COBEX). 

Beide organen brengen het advies respectievelijk oordeel uit aan het bevoegd gezag van de 

instelling, dat daarop dient te beslissen. Als de student het niet eens is met die beslissing, is beroep 

mogelijk bij de ABRvS. 

Hiervoor gaven we aan dat met het wetsvoorstel het verschil tussen met name categorie (c) en (d) 

niet erg duidelijk is gemarkeerd.5 Zonder amendering van het voorstel zal de onderwijs- en 

rechtspraktijk daar straks uitsluitsel over moeten gaan geven.”  

 

 

 

  

 
5 In het hoger beroepsonderwijs - dat net als het mbo louter vanuit bijzondere instellingen wordt verzorgd – 
lijkt dit duidelijker te zijn geregeld. Aldaar is de GAC aan zet daar waar het betreft beslissingen op grond van de 
WHW en daarop gebaseerde regelingen, die niet onder de bevoegdheid van de COBEX vallen (art. 7.63a lid 2 
WHW). De COBEX in het hoger onderwijs heeft vervolgens een ruimere bevoegdheid dan de COBEX in het mbo 
(art. 7.61 WHW). Zaken die niet ressorteren onder hetzij de GAC, hetzij de COBEX, worden beschouwd als  
civiele zaken. 
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9. Over bestuursrechtelijke toetsing 
 

Het mbo is een onderwijssector die vrij laat onder een vorm van overheidsbemoeienis is gekomen. 

Dit gebeurde pas aan het begin van de 20e eeuw, op een moment dat deze onderwijsvorm al 

goeddeels en overwegend vanuit particulier initiatief was ontstaan. Daardoor kent het mbo van 

oudsher een sterke oriëntatie op het privaatrecht. Door de komst van de verplichting de 

onderwijsovereenkomst schriftelijk aan te gaan – in 1996 – is deze oriëntatie bevestigd. Uitgangspunt 

tot op heden is dat geschillen met een student voorgelegd kunnen worden aan de civiele rechter.  

Hierop bestaat overigens één uitzondering, en dat betreft het besluit tot afgifte van het diploma door 

de examencommissie. Dit geldt als een besluit op grond van de Algemene wet bestuursrecht. De 

student kan tegen het niet besluiten tot afgifte van het diploma bezwaar indienen en het geschil 

aansluitend voorleggen aan een bestuursrechter. Voor zover bekend is dat echter tot op heden niet 

gebeurd, waarschijnlijk omdat de student in een dergelijk geval veelal beroep aantekent tegen een 

examenresultaat en/of de slaag-zak-beslissing bij de commissie van beroep voor de examens.  

De komst van het nieuwe palet aan rechtsbeschermingsmogelijkheden introduceert echter een 

bestuursrechtelijk sluitstuk op de afwikkeling van geschillen, doordat na de beslissing op het bezwaar 

van een student (dat door middel van advies aan het CvB is afgehandeld, door hetzij de COBEX hetzij 

de GAC), beroep in één instantie open staat bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. De 

Afdeling zal de beslissing op bezwaar bestuursrechtelijk toetsen. 

Tegen deze achtergrond is het relevant enkele verschillen aan te stippen tussen civielrechtelijke en 

bestuursrechtelijke toetsing. Dit betreft verschillen op hoofdlijn, vooral om een indruk te geven van 

de switch die één en ander (mogelijkerwijs) gaat vergen van de mbo-instellingen.  

 

 (1) Voorwaarde: het moet gaan om een ‘besluit’ 

De Afdeling neemt straks alleen zaken in behandeling die betreffen: beslissingen jegens de student 
van organen van de instelling die genomen worden op grond van de WEB en daarop gebaseerde 
regelingen, zoals bedoeld in de artikelen 7.5.4, 7.5.7 en 7.5.9 WEB (nieuw). En m.i. overigens: het 
besluit van een examencommissie tot niet afgeven van een diploma zoals hiervoor aangestipt.  

Uit de Kamerstukken volgt dat het moet gaan over onder meer toelating, schorsing en verwijdering 
en over beslissingen van de examencommissie en examinatoren. Kortom, over kwesties die straks 
worden voorgelegd aan hetzij GAC, hetzij COBEX. 

Beslissingen aangaande ‘het kennen en kunnen’ van de student kunnen niet aan de Afdeling worden 
voorgelegd, zie artikel 8.4 derde lid onder b Awb (zie ook hierna). 

 

(2) Voorwaarde: alleen beroep ná bezwaar 

De student moet wel eerst intern bezwaar hebben aangetekend tegen een beslissing, bij hetzij de 
COBEX, hetzij de GAC. Het College van Bestuur beslist op grond van het advies van COBEX of GAC 
over het bezwaar. Pas daarna kan de student met het geschil naar de Afdeling. 
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(3) Ongelijkheidscompensatie 

 In het civiele recht wordt in beginsel uitgegaan van gelijkwaardigheid van partijen, van horizontale 
rechtsrelaties. In het bestuursrecht is dat niet zo: uitgangspunt is een verticale relatie tussen een 
bestuursorgaan en een burger, waarbij het bestuursorgaan als ‘de sterke macht’ wordt gezien. Dit 
betekent dat de bestuursrechter in principe, bij wijze van ongelijkheidscompensatie, een actiever rol 
kan spelen in de voorgelegde zaak dan de civiele rechter. Anders gezegd: de bestuursrechter legt een 
grotere verantwoordelijkheid voor een goede gang van zaken neer bij het bestuursorgaan dan bij de 
burger.  

 

(3) Bestuursrechter ‘kijkt terug’ 

De bestuursrechter kijkt terug in de tijd, naar het moment waarop de beslissing op bezwaar is 
genomen (ex tunc). Is die beslissing op dat moment rechtmatig geweest? De civielrechter kijkt naar 
de rechtsbetrekking op het moment dat de zaak wordt voorgelegd (ex nunc).  

 

(4) Wat zegt de wet? 

De bestuursrechter zal het beroep beoordelen in het licht van de relevante wettelijke regeling. Dat 
zal in veel gevallen de WEB zijn, maar niet uitgesloten is dat de bestuursrechter hierbij bijvoorbeeld 
de Wet gelijke behandeling handicap / chronische ziekte betrekt indien dit uit de WEB voortvloeit. De 
toets is dan of het College van Bestuur zich bij de afwijzing van het bezwaar aan het wettelijk 
voorschrift heeft gehouden, oftewel of deze beslissing rechtmatig is. 

 

(5) Wat zeggen de algemene beginselen? 

Een tweede toetssteen is vervolgens die aan de zogeheten algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. Deze zijn (deels) vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht, en houden in dat het College 
van Bestuur zich in de besluitvorming aangaande de student onder meer moet hebben gehouden 
aan: 

• het zorgvuldigheidsbeginsel; 

• het motiveringsbeginsel;  

• het evenredigheidsbeginsel;  

• en de gegeven bevoegdheid niet heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor gegeven. 

Ook is het van belang dat in de wijze van besluitvorming het gelijkheids- en vertrouwensbeginsel niet 
zijn geschaad. 

 

Uitspraak 

De Afdeling kan het beroep ongegrond of gegrond verklaren. Als het beroep gegrond wordt 
verklaard, wordt het besluit van het College van Bestuur geheel of gedeeltelijk vernietigd.  
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10. Artikel 8:4 Algemene wet bestuursrecht 
 

 

Artikel 8:4 

1. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: 

a. inhoudende een weigering op grond van artikel 2:15, 
b. inhoudende een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 of een dwangbevel, 
c. als bedoeld in artikel 7:1a, vierde lid, 7:10, tweede, derde of vierde lid, of 7:24, derde tot en 

met zesde lid, 
d. inhoudende schorsing of vernietiging van een besluit van een ander bestuursorgaan, 
e. als bedoeld in artikel 3:21, eerste lid, onderdeel b, 
f. inzake vergoeding van schade wegens onrechtmatig bestuurshandelen. 

2. Onverminderd hoofdstuk 2 van de bij deze wet behorende Bevoegdheidsregeling 
bestuursrechtspraak kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit: 

a. op grond van een in enig wettelijk voorschrift voor het geval van buitengewone 
omstandigheden toegekende bevoegdheid of opgelegde verplichting in deze 
omstandigheden genomen, 

b. genomen op grond van een wettelijk voorschrift ter beveiliging van de militaire belangen van 
het Koninkrijk of zijn bondgenoten, 

c. genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake de verplichte krijgsdienst, voor zover 
het keuring, herkeuring, werkelijke dienst, groot verlof of diensteindiging betreft, tenzij het 
besluit betrekking heeft op verlenging van werkelijke dienst of kostwinnersvergoeding. 

3. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: 

a. tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een persoon met 
betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn 
nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden, 

b. inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die 
ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de 
vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of 
toetsing, 

c. inhoudende een technische beoordeling van een voertuig of een luchtvaartuig, dan wel een 
meetmiddel, een onderdeel daarvan of een hulpinrichting daarvoor. 

4. Geen beroep kan worden ingesteld tegen een besluit: 

a. inzake de nummering van kandidatenlijsten, het verloop van de stemming, de 
stemopneming, de vaststelling van de stemwaarden en de vaststelling van de uitslag bij 
verkiezingen van de leden van vertegenwoordigende organen, de benoemdverklaring in 
opengevallen plaatsen, alsmede de toelating van nieuwe leden van provinciale staten, van de 
gemeenteraad en van het algemeen bestuur van een waterschap, alsmede de verlening van 
tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, 

b. houdende een ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder of notaris. 


