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Planning
Wanneer Wat

Juni/juli (of na zomerreces) Behandeling TK

Najaar 2021 Behandeling EK

1 januari 2022 Inwerkingtreding ho-gedeelte

1 augustus 2022 Inwerkingtreding mbo-gedeelte



• Onduidelijkheid bij studenten over rechten en plichten en klachten 
over verwijdering en schorsing

• Debat Tweede Kamer 31 mei 2017: onderwijsovereenkomst (OOK) 
als oorzaak  onderzoek NCOR naar rechtspositie mbo-student

• NCOR: OOK heeft rechtspositie mbo-student niet versterkt
• Advies: Schaf OOK af en versterk rechtspositie en rechtsbescherming mbo-

student

Aanleiding



• Rechtspositie mbo-student onvoldoende gewaarborgd 
• OOK helpt hier niet in: geen gelijkwaardige positie student school, geen 

onderhandelingsruimte
• Voor studenten vaak ‘tekenen bij het kruisje’

• Rechtsbescherming mbo-student onvoldoende toegankelijk
• Mbo-student direct aangewezen op civiele rechter (grote stap)

• Administratieve lasten rondom OOK
• OOK meer een bekostigingsinstrument dan instrument voor rechtspositie
• Fysiek rondsturen van OOK en rappels
• Aanpassen OOK bij wijziging in keuzedelen

Probleemstelling



• Verbeteren rechtspositie mbo-student

• Verbeteren rechtsbescherming mbo-student 

• Verlichting van regeldruk mbo-scholen

Doelen wetsvoorstel



• Opnemen regels schorsing in WEB 
• Maximum schorsingstermijn van 2 weken

• Opnemen regels  verwijdering in WEB 
• Hoorrecht en recht op versnelde behandeling bezwaren

• Aanscherpen regels passend onderwijs
• Ondersteuningsafspraken voor alle studenten met een beperking
• Verplichte jaarlijkse evaluatie door school

Ter verbetering rechtspositie



• Toegankelijke faciliteit
• Helpt studenten bij hun problemen: klacht indienen of geschil starten

• Onafhankelijke geschillenadviescommissie

• Beroepsinstantie voor geschillen
• Aansluiting bij Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en opheffing 

CBHO

Ter verbetering rechtsbescherming



• Afschaffen verplichte onderwijsovereenkomst

• Wegnemen onduidelijkheid over mogelijkheden informatiedeling 
met ouders minderjarige studenten 

Ter verlichting van de regeldruk (I/III)



• Ondertekende OOK geen voorwaarde voor inschrijving meer (wordt uit 
controleprotocol gehaald)

• Scholen blijven studenten inschrijven:
• Op  beroepsopleiding en leerweg, verwijzing naar OER
• School maakt beslissing tot inschrijving schriftelijk bekend aan student
• Met inschrijving ontstaat er een overeenkomst tussen school en student 

gecommitteerd aan rechten en plichten, zoals o.a. in OER en studentenstatuut
• Gevolgen op VVA (status ‘OOK aangeboden’) worden nog uitgezocht

• Scholen krijgen mogelijkheid studenten te vragen om vóór 1 juli aan te 
geven aanmelding te handhaven:

• Middel om zicht te houden op ‘spookaanmeldingen’
• Bij uitblijven reactie mag school inschrijving weigeren
• School moet aspirant-studenten duidelijk en tijdig informeren, als ze voor deze 

mogelijkheid vragen. 

Aanmeld- en inschrijfproces na afschaffing 
OOK (II/III)



Aanmeld- en inschrijfproces na afschaffing 
OOK (III/III)

Op 1 juli geen 
bericht gehad

Student heeft zich aangemeld voor een 
mbo-opleiding

Optioneel: student doet mee aan 
intakeactiviteiten

School checkt: is de student toelaatbaar?
Nee

School weigert student

Ja

Optioneel: School vraagt aan student: 
wil  zij haar aanmelding handhaven?

Ja

School schrijft student in

Nee School schrijft student niet in en student 
wordt afgemeld

School kan student weigeren



Vragen?
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