
 

 

 

 

Uitspraak 

 

op het door de heer B. Frank ingediend verzoekschrift van 12 april 2013, optredend als  

gemachtigde van een student aan Hogeschool InHolland, met betrekking tot  

beweerde gedragingen van Hogeschool InHolland. 

 

 

 

1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

 

Op 12 april 2013 heeft de Landelijke Commissie een verzoekschrift ontvangen met betrekking tot een aantal 

gedragingen van Hogeschool InHolland. Het verzoekschrift is, onder meer in een groot aantal bijlagen, uitvoerig 

gemotiveerd.  

In de daarop volgende maanden is het verzoekschrift veelvuldig per email aangevuld met nadere informatie. 

 

Hogeschool InHolland is op 18 april 2013 in de gelegenheid gesteld op de in het verzoekschrift beschreven 

gedragingen te reageren. Bedoelde reactie is op 7 mei 2013 ontvangen. Gemachtigde is hierover geïnformeerd. 

 

De Landelijke Commissie is op 15 mei 2013 en 19 juni 2013 bijeen geweest en heeft het dossier besproken. 

 

Op 22 mei 2013 heeft de Landelijke Commissie besloten om de behandeling van het verzoekschrift aan te 

houden tot 1 juli 2013, in afwachting van de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van 

Hogeschool InHolland op het aldaar door gemachtigde ingesteld beroep. 

 

Het verzoekschrift is op 17 juli 2013 door de Landelijke Commissie beoordeeld, waarna uitspraak is gedaan en 

het dossier is gesloten. 

 

2. INHOUD VERZOEKSCHRIFT 

 

Het verzoekschrift ziet – kort samengevat – op gedragingen en gebeurtenissen gerelateerd aan de afname van 

een (onjuist) examen, de begeleiding door docenten ter voorbereiding op het examen, het voorgeschreven 

studiemateriaal alsmede het afleggen van herexamens. Tevens zou Hogeschool InHolland verzoekster ten 

onrechte gedurende de interne klachtprocedure niet hebben gehoord.  

 

Gemachtigde stelt dat de gang van zaken bij verzoekster veel onrust en onzekerheid veroorzaakt heeft hetgeen 

haar studiesucces heeft geschaad. 

 

3. ONTVANKELIJKHEID 

 

De Landelijke Commissie is bevoegd kennis te nemen van gedragingen van de in het register van de 

Gedragscode opgenomen onderwijsinstellingen, voor zover deze gedragingen plaatsvonden na de datum van 

opname in dat register. Hogeschool InHolland is een instelling voor hoger onderwijs en is vanaf 5 augustus 2006 

in het register van de Gedragscode  opgenomen. De gedragingen dateren van na de genoemde datum. 

 

Verzoekster is een student met de Oekraïense nationaliteit. Door gemachtigde is een kopie van de voor- en 

achterzijde van de verblijfsvergunning overgelegd. 

 

4. BEOORDELING 

 

Voorafgaand aan de indiening van het verzoekschrift is door betrokkene beroep ingesteld bij de 

examencommissie van Hogeschool InHolland. De examencommissie heeft het beroep op 12 maart 2013 

gegrond verklaard als gevolg waarvan betrokkene een nieuwe examenkans geboden is.  

 



 

 

 

 

 

Daags nadat het verzoekschrift bij de Landelijke Commissie was ingediend, is op 15 april 2013 door verzoekster 

beroep ingesteld bij College van Beroep voor de Examens van Hogeschool InHolland. Gelet hierop heeft de 

Landelijke Commissie besloten om de behandeling van het verzoekschrift aan te houden. Op 6 juni 2013 heeft 

het College uitspraak gedaan, waarbij verzoekster in het gelijk gesteld is. Verzoekster is door Hogeschool 

InHolland in de gelegenheid gesteld om op 17 juli 2013 nogmaals het onderhavige examen af te leggen. Ter 

voorbereiding daarop is tevens voor verzoekster een docent aangewezen.  

 

Gelet op het bovenstaande is de Landelijke Commissie van oordeel dat er geen belang (meer) is de behandeling 

van het verzoekschrift voort te zetten. 

 

5. TEN OVERVLOEDE 

 

Ook al wordt het verzoekschrift niet-ontvankelijk geacht, toch heeft de Landelijke Commissie grote zorgen over 

de positie van internationale studenten bij Hogeschool InHolland. Met name de gang van zaken rondom de 

begeleiding, examinering alsmede de interne klachtprocedure, maakt dat de Landelijke Commissie zich afvraagt 

of door Hogeschool InHolland voldoende zorgvuldig wordt omgegaan met de belangen van internationale 

studenten.  

 

Gelet op de strekking en geest van de Gedragscode heeft de Landelijke Commissie dan ook besloten de 

Hogeschool InHolland een aantal nadere vragen te stellen over de positie van internationale studenten bij 

Hogeschool InHolland.  

 

6. UITSPRAAK 

 

De Landelijke Commissie verklaart het verzoekschrift niet-ontvankelijk wegens gebrek aan belang.  

 

Aldus gedaan op 17 juli 2013, 

 

Prof. mr. R. Fernhout, voorzitter, mevrouw H.A.M.F. Keijzer-Lambooy, mevrouw dr. K.S. Ali, ir. F. Kuipers en mr. 

drs. C. Boom, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. W.E.A. Leusink, onderzoeker en mr. A.G.D. Overmars, 

secretaris. 

                          
 
 
 
 

prof. mr. R. Fernhout          mr. A.G.D. Overmars 

voorzitter       secretaris 

 

 

 

Verzonden 23 juli 2013. 

 


