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Regeling judicium abeundi
Hoofdstuk 1 – Procedure voor de afwijzing en beëindiging van inschrijving wegens blijk
van ongeschiktheid binnen een onderwijssituatie
Artikel 1 –melding van laakbaar gedrag of uitlating student
1. Indien de student binnen een onderwijssituatie gedrag vertoont of uitlatingen doet waarmee
blijk wordt gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding
opleidt, doet de betrokken examinator hiervan uiterlijk binnen een termijn van 5 werkdagen
schriftelijk melding bij de voorzitter van de examencommissie masteropleidingen.
2. De schriftelijke melding van laakbaar gedrag of uitlating bevat tenminste de naam van de
betrokken student, een omschrijving van het gedrag of de uitlating, een onderbouwing waarom de
examinator het gedrag of de uitlating als laakbaar beschouwt, het opleidingsonderdeel waarbinnen
de gedraging of de uitlating is gedaan, en een zo nauwkeurig mogelijke weergave van plaats,
tijdstip en omstandigheden waaronder de gedraging of uitlating is gedaan.
3. Na ontvangst van de melding van laakbaar gedrag zoals bedoeld in het eerste lid stelt de
examencommissie vast of de melding ontvankelijk is. Een beslissing over de ontvankelijkheid van
de melding geeft de examencommissie dan wel de rector uiterlijk op de vijfde werkdag na
ontvangst van de melding bericht aan degene die de melding heeft gedaan.
4. Indien de examencommissie vaststelt dat de melding niet ontvankelijk is, wordt de melding
vernietigd. Archivering in het studentendossier vindt niet plaats.
5. Voordat het besluit van de niet ontvankelijkheid van de melding wordt genomen stelt de
examencommissie de examinator in de gelegenheid de ontbrekende onderdelen van de melding
aan te vullen binnen een termijn van 5 werkdagen.
Artikel 2 – behandeling melding laakbaar gedrag of uitlating bij de examencommissie
masteropleidingen
1. Bij het in behandeling nemen van de zaak stelt de examencommissie vast onder welke
categorie van laakbaar gedrag de gedraging waarover de melding is gedaan kan worden
ondergebracht.
2. Onder laakbaar gedrag wordt verstaan:
a. ernstige fraude bij examinering
b. gedrag binnen de universiteit dat ernstige overlast veroorzaakt
c. gedrag binnen of buiten de universiteit dat strafbaar is
d. gedrag of uitlating waarmee blijk wordt gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening
van het beroep waartoe de opleiding opleidt.
3. Indien de examencommissie vaststelt dat sprake is van ernstige fraude bij examinering wordt
de procedure gevolgd overeenkomstig de Regeling Fraude.
4. Indien de examencommissie vaststelt dat sprake is van gedrag dat binnen de universiteit
ernstige overlast veroorzaakt, wordt de melding doorgestuurd naar het college van bestuur met
het verzoek een besluit te nemen op grond van hoofdstuk 9 van het Studentenstatuut.
5. Indien de examencommissie vaststelt dat sprake is van gedrag binnen of buiten de universiteit
dat strafbaar is, legt de examencommissie de melding voor aan het college van bestuur met het
verzoek de behandeling van de melding op zich te nemen, teneinde te bepalen of aangifte zal
worden gedaan.
6. Indien de examencommissie vaststelt dat sprake is van gedrag of een uitlating die niet kan
worden beschouwd als vallend onder de categorieën zoals bedoeld in de leden 3 t/m 5 neemt de
examencommissie de melding in behandeling.
7. Terstond nadat de examencommissie heeft besloten tot behandeling van de melding over te
gaan doet zij daarvan mededeling aan de student waarop de melding betrekking heeft. De
examencommissie stelt de student in de gelegenheid om al dan niet schriftelijk te worden gehoord.
8. De examencommissie overweegt of de aard en omvang van de gedraging of uitlating van de
student voldoende grond biedt voor het nemen van een gepaste maatregel.
9. Indien de gedraging of uitlating excessief is, zodanig dat die de veiligheid dan wel lichamelijke
en/of geestelijke gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke integriteit van anderen in de
onderwijssituatie in gevaar brengt, kan de examencommissie besluiten tot het doen van een
voorstel aan het college van bestuur tot het uitspreken van een judicium abeundi.
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10. Het voorstel aan het college van bestuur wordt ten hoogste tien werkdagen na het besluit van
de examencommissie gedaan.
Artikel 3 – Judicium abeundi
1. De examencommissie masteropleidingen doet een schriftelijk onderbouwd voorstel tot het
uitspreken van een judicium abeundi voor de betreffende student aan het college van bestuur.
2. Het voorstel van de examencommissie bevat in ieder geval de naam van de betrokken student,
een omschrijving van het gedrag of de uitlating, een onderbouwing waarom de examinator het
gedrag of de uitlating als laakbaar beschouwt, het opleidingsonderdeel waarbinnen de gedraging of
de uitlating is gedaan, en een zo nauwkeurig mogelijke weergave van plaats, tijdstip en
omstandigheden waaronder de gedraging of uitlating is gedaan.
3. Het college van bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het voorstel een besluit
over het voorstel van de examencommissie.
4. Het college van bestuur besluit hetzij tot het uitspreken van het judicium abeundi, op grond
waarvan de inschrijving voor de opleiding met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, hetzij tot het
afwijzen van het voorstel van de examencommissie.
5. Indien het college van bestuur besluit tot het afwijzen van het voorstel van de
examencommissie doet het daarvan terstond mededeling aan de examencommissie en de
betreffende student.
6. Na het afwijzen van het voorstel van de examencommissie wordt het dossier betreffende de
melding van laakbaar gedrag teruggezonden aan de examencommissie. De examencommissie
neemt vervolgens het besluit of een andere maatregel dan het judicium abeundi wordt genomen.
Van dit besluit doet de examencommissie schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de student.
7. Indien het college van bestuur besluit tot het uitspreken van het judicium abeundi zoals bedoeld
in het vierde lid maakt het dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de student. Het
college van bestuur zendt een afschrift van het besluit aan de voorzitter van de examencommissie.
8. De desbetreffende (ex-)student kan niet opnieuw voor de betreffende opleiding worden
ingeschreven, tenzij door hem ten genoegen van het college van bestuur is aangetoond niet langer
ongeschikt te zijn.
Artikel 4 – bezwaar en beroep student tegen besluit judicium abeundi
1. Indien de student het niet eens is met het besluit tot beëindiging van de inschrijving voor de
opleiding kan hij of zij binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt bezwaar maken
tegen dit besluit bij het college van bestuur.
2. De procedure voor behandeling van het bezwaar van de student is overeenkomstig de Regeling
voor bezwaar bij het college van bestuur, met dien verstande dat de taken van de
geschillenadviescommissie worden uitgevoerd door de Geschillenadviescommissie Judicium
Abeundi.
3. Het advies van de commissie wordt schriftelijk uitgebracht en bevat een verslag van het horen.
4. Het College van Bestuur beslist binnen tien weken na ontvangst van het bezwaar.
5. Indien de beslissing op het bezwaarschrift afwijkt van het advies van de commissie, wordt in de
beslissing de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing
meegezonden.
6. De beslissing wordt ter kennis gebracht van de appellant.
7. Indien de appellant na ontvangst van de beslissing van oordeel is dat het bezwaarschrift niet op
bevredigende wijze is afgedaan, kan hij beroep instellen bij het College van Beroep Hoger
Onderwijs.
8. Indien het beroep leidt tot een uitspraak van het College van Beroep Hoger Onderwijs, dat het
college van bestuur dwingt het besluit tot beëindiging van de inschrijving voor de opleiding te
herroepen, stuurt het college van bestuur het dossier betreffende de gedraging of uitlating die
laakbaar wordt geacht door de examencommissie terug aan de examencommissie. De
examencommissie besluit vervolgens of een andere maatregel dan uitspreken van het judicium
abeundi passend is. De examencommissie neemt een besluit tot het nemen van een andere
maatregel binnen een termijn van tien werkdagen.
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Hoofdstuk 2 – Procedure voor de afwijzing en beëindiging van inschrijving wegens blijk
van ongeschiktheid buiten een onderwijssituatie
Artikel 1 –melding van laakbaar gedrag of uitlating student cq persoon die verzoekt om toelating
1. Indien de student of een persoon die om toelating tot de opleiding verzoekt buiten een
onderwijssituatie gedrag heeft vertoond of uitlatingen heeft gedaan waarmee blijk is gegeven van
ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding opleidt, meldt de
betrokken examinator en/of de toelatingscommissie dit uiterlijk binnen een termijn van 5
werkdagen nadat aan deze de feiten bekend zijn geworden schriftelijk aan de rector.
2. Indien bij aanvang van het werken op de leerplek e/o de stage geen verklaring omtrent het
gedrag kan worden overlegd, meldt de betrokken stagedocent dit terstond aan de rector. Het
enkele feit dat de verklaring omtrent het gedrag niet kan worden overlegd is aanleiding om de
melding ontvankelijk te verklaren.
3. De schriftelijke melding van laakbaar gedrag of uitlating bevat tenminste de naam van de
betrokkene, een omschrijving van het gedrag of de uitlating, een onderbouwing waarom de
examinator of de toelatingscommissie het gedrag of de uitlating als laakbaar beschouwt, indien
van toepassing het opleidingsonderdeel waarbinnen de gedraging of de uitlating is gedaan, en een
zo nauwkeurig mogelijke weergave van plaats, tijdstip en omstandigheden waaronder de
gedraging of uitlating is gedaan.
4. Na ontvangst van de melding van laakbaar gedrag zoals bedoeld in het eerste lid stelt de rector
vast of de melding ontvankelijk is. Een beslissing over de ontvankelijkheid van de melding geeft de
rector uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst van de melding bericht aan degene die de
melding heeft gedaan.
5. Indien de rector vaststelt dat de melding niet ontvankelijk is, wordt de melding vernietigd.
Archivering in het studentendossier vindt niet plaats.
6. Voordat de niet ontvankelijkheid van de melding wordt genomen stelt de rector de aanbrenger
in de gelegenheid de ontbrekende onderdelen van de melding aan te vullen binnen een termijn
van 5 werkdagen.
Artikel 2 – behandeling melding laakbaar gedrag of uitlating bij de rector
1. Bij het in behandeling nemen van de zaak stelt de rector vast onder welke categorie van
laakbaar gedrag de gedraging waarover de melding is gedaan kan worden ondergebracht.
2. Onder laakbaar gedrag wordt verstaan:
a. gedrag binnen of buiten de universiteit dat strafbaar is
b. gedrag of uitlating waarmee blijk wordt gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening
van het beroep waartoe de opleiding opleidt.
3. Indien de rector vaststelt dat sprake is van gedrag binnen of buiten de universiteit dat strafbaar
is, legt de rector de melding voor aan het college van bestuur met het verzoek de behandeling van
de melding op zich te nemen, teneinde te bepalen of aangifte zal worden gedaan.
6. Indien de rector vaststelt dat sprake is van gedrag of een uitlating die niet kan worden
beschouwd als vallend onder de categorieën zoals bedoeld in lid 3 neemt hij de melding in
behandeling.
7. Terstond nadat de rector heeft besloten tot behandeling van de melding over te gaan doet hij
daarvan mededeling aan degene op wie de melding betrekking heeft. De rector stelt de betrokkene
in de gelegenheid om al dan niet schriftelijk te worden gehoord.
8. De rector overweegt of de aard en omvang van de gedraging of uitlating van de betrokkene
voldoende grond biedt voor het nemen van een gepaste maatregel.
9. Indien de gedraging of uitlating excessief is, zodanig dat die de veiligheid dan wel lichamelijke
en/of geestelijke gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke integriteit van anderen buiten de
onderwijssituatie in gevaar brengt, kan de rector besluiten tot het doen van een voorstel aan het
college van bestuur tot het uitspreken van een judicium abeundi.
10. Het voorstel aan het college van bestuur wordt ten hoogste 10 werkdagen na het besluit van
de rector gedaan.
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Artikel 3 – Judicium abeundi
1. De rector doet een schriftelijk onderbouwd voorstel tot het uitspreken van een judicium abeundi
voor de betreffende student of persoon die om toelating tot de opleiding verzoekt aan het college
van bestuur.
2. Het voorstel van de rector bevat in ieder geval de naam van de betrokkene, een omschrijving
van het gedrag of de uitlating, een onderbouwing waarom de aanbrenger het gedrag of de
uitlating als laakbaar beschouwt, indien van toepassing het opleidingsonderdeel waarbinnen de
gedraging of de uitlating is gedaan, en een zo nauwkeurig mogelijke weergave van plaats, tijdstip
en omstandigheden waaronder de gedraging of uitlating is gedaan.
3. Het college van bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het voorstel een besluit
over het voorstel van de rector.
4. Het college van bestuur besluit hetzij tot het uitspreken van het judicium abeundi, op grond
waarvan de inschrijving voor de opleiding met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, hetzij tot het
afwijzen van het voorstel van de rector.
5. Indien het college van bestuur besluit tot het afwijzen van het voorstel van de rector doet het
daarvan terstond mededeling aan de betreffende student.
6. Na het afwijzen van het voorstel van de rector neemt het college van bestuur het besluit of een
andere maatregel dan het judicium abeundi wordt genomen. Van dit besluit doet het college van
bestuur schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de student.
7. Indien het college van bestuur besluit tot het uitspreken van het judicium abeundi zoals bedoeld
in het vierde lid maakt het dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bekend aan de student.
8. De desbetreffende (ex-)student of verzoeker kan niet opnieuw voor de betreffende opleiding
worden ingeschreven, tenzij door hem ten genoegen van het college van bestuur is aangetoond
niet langer ongeschikt te zijn.
Artikel 4 - bezwaar en beroep student tegen besluit judicium abeundi
Artikel 4 van hoofdstuk 1 betreffende bezwaar en beroep tegen een besluit van het college van
bestuur tot beëindiging van de inschrijving met betrekking tot een gedraging of uitlating binnen de
onderwijssituatie is van overeenkomstige toepassing.
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