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Artikel 1 Toepassingsbereik 

De artikelen 2 tot en met 12 van deze Regeling zijn van toepassing op eenieder die zich op de terreinen 

of in de gebouwen van de HAN bevindt en bij de HAN als student, cursist of anderszins is ingeschreven, 

en op studenten, cursisten e.a. tijdens buitenschoolse leerperioden (zoals stages en 

afstudeeropdrachten). Het bepaalde in deze artikelen 2 tot en met 12 is mutatis mutandis ook van 

toepassing bij bezoek van een online omgeving van de HAN. 

 

Artikel 2 Collegekaart 

1. Het is een student niet toegestaan zijn collegekaart ter beschikking te stellen voor gebruik door 

een andere persoon en het is de student niet toegestaan gebruik te maken van de collegekaart 

van een andere persoon.  

2. Vermissing van de collegekaart dient onmiddellijk gemeld te worden bij de Servicedesk.  

3. De student kan aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatige gebruik van zijn collegekaart 

door derden als hij niet kan aantonen dat hij alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen heeft 

om onrechtmatig gebruik door derden te voorkomen. Als de student aansprakelijk wordt gesteld, 

wordt hij geacht zijn collegekaart ter beschikking gesteld te hebben voor gebruik door een ander 

en overtreedt de student derhalve lid 1.  

4. De student dient in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in gebruik heeft zijn collegekaart 

bij zich te hebben. De student is verplicht op verzoek zijn collegekaart te tonen.  

5. De bevoegdheid de student te verzoeken zijn collegekaart te tonen, komt toe aan alle 

medewerkers van de HAN. 

6. Deze medewerkers kunnen de student die zijn collegekaart niet toont, de opdracht geven de 

gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft te verlaten. 

7. De verantwoordelijkheid dat de juiste persoonsgegevens aan de studentenadministratie worden 

doorgegeven, berust bij de student. Eventuele wijzigingen dient de betrokken student zo spoedig 

mogelijk door te geven aan de studentenadministratie via Studielink. 

 

Artikel 3 Bepalingen over het gedrag van studenten in de gebouwen en op de terreinen die de 

Academies en centrale diensten van de HAN in gebruik hebben 

1. De student dient de gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft, te gebruiken 

overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming. 

2. De student dient zich rustig en correct te gedragen in de gebouwen en op de terreinen die de 

HAN in gebruik heeft. 

3. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. in de onderwijs- en practicumruimten te eten en te drinken; 

b. in de gebouwen en op de terreinen te roken (hieronder wordt tevens verstaan het roken 

van attributen zonder tabaksbestanddeel, zoals de e-sigaret); 

c. de voortgang van het onderwijs en andere activiteiten te hinderen; 

d. de veiligheid in gevaar te brengen;  

e. onder invloed te zijn van verdovende of stimulerende middelen, tenzij deze op aantoonbaar 

medisch voorschrift worden gebruikt; 

f. zich in strijd met de milieuvoorschriften te gedragen; 

g. zich in strijd met de regels van betamelijkheid te gedragen, mede omschreven in de 

Integriteitscode en de artikelen 8, 9 en 10 van deze Regeling; 

h. in strijd te handelen met de geldende verkeersregels; 

i. de digitale leeromgeving oneigenlijk te gebruiken. 

4. Het is verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen. 
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5.  De academiedirecteur heeft de bevoegdheid om aanvullende kledingvoorschriften te stellen in 

een aparte paragraaf in de OER van een opleiding of groep opleidingen, indien dit uit het oogpunt 

van praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. 

6.  Onverminderd het in lid 4 en 5 bepaalde, heeft de academiedirecteur de bevoegdheid eisen te 

stellen aan het gedrag en de attitude van studenten uit het oogpunt van de eisen die gesteld zijn 

in de beroepsprofielen en de eisen die de beroepsuitoefening met zich meebrengt. Deze eisen 

dienen in de bijlage van de OER te worden opgenomen. 

7. De richtlijnen zoals deze in lid 4 tot en met 6 zijn opgenomen zijn ook van toepassing op situaties 

buiten de campus van de HAN in de contacten met het werkveld (o.a. bij stages en 

afstudeeropdrachten). De richtlijnen gelden dan alleen indien dit het onderwijs raakt of indien het 

in het belang van het onderwijs van de HAN is. 

8. De student is verplicht alle, in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in gebruik heeft 

geldende, voorschriften en bepalingen op het gebied van veiligheid in acht te nemen. 

9. De student is verplicht zich te gedragen conform de gegeven aanwijzingen van medewerkers 

belast met de zorg voor een schoon milieu in de gebouwen en op de terreinen die de HAN in 

gebruik heeft. 

10. Ingeval een student zich gedraagt in strijd met lid 1 t/m 4, kan iedere medewerker van de HAN 

hem de opdracht geven zijn gedrag te staken. 

11. Ingeval de student geen gehoor geeft aan de in lid 10 bedoelde opdracht, kan hem door iedere 

medewerker van de HAN opgedragen worden de gebouwen en de terreinen van de HAN te verla-

ten. 

12. De medewerker die de opdracht als bedoeld in het lid 11 geeft, brengt onverwijld rapport uit aan 

de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in portefeuille heeft. 

 

Artikel 4 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten tijdens colleges 

1. Voor het bijwonen van een college dient de student op het aanvangstijdstip van het betreffende 

college in het collegelokaal aanwezig te zijn. 

2. Indien een student na het aanvangstijdstip op een college verschijnt, is de docent bevoegd de 

student de toegang tot het betreffende college te weigeren. 

3. Ingeval van overtreding van artikel 3 lid 2 en/of  lid 3 kan de docent de student de opdracht geven 

zijn gedrag te staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, kan de docent de 

student opdragen het collegelokaal te verlaten. 

4. De docent brengt in het geval als bedoeld in de laatste zin van lid 3 onverwijld rapport uit aan de 

academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in portefeuille heeft. 

 

Artikel 5 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten in de practicumlokalen  

1. De student is in ieder geval verplicht: 

a. de apparatuur met de nodige zorg te gebruiken en na gebruik correct achter te laten; 

b. het meubilair na gebruik weer op de plaats terug te zetten; 

c. papier in de speciale papierafvalbakken te deponeren of mee te nemen; en 

d. te melden aan de instructeur praktijkonderwijs of medewerker Servicedesk wanneer een 

apparaat defect is of niet naar behoren functioneert. 

2. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. onder invloed te zijn van verdovende of stimulerende middelen, tenzij deze op aantoonbaar 

medisch voorschrift worden gebruikt. Indien sprake is van gebruik van dergelijke middelen 

of van gebruik van enig ander middel dat het handelen kan beïnvloeden, dient dit gebruik 

gemeld te worden aan de instructeur praktijkonderwijs of andere medewerker; 

b. de apparatuur te verplaatsen;  

c. wijzigingen aan te brengen in de apparatuur, de programmatuur en de bestanden die zijn 

opgeslagen;  

d. programmatuur en bestanden te kopiëren, zonder toestemming van de instructeur 

praktijkonderwijs of andere medewerker; en 

e. meegebrachte programmatuur te gebruiken zonder toestemming van de instructeur 

praktijkonderwijs of andere medewerker. 

3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 en/of artikel 3 lid 2 en/of lid 3 kan de 

instructeur praktijkonderwijs, medewerker Servicedesk of andere medewerker de student de 

opdracht geven zijn gedrag te staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, 

kan de betreffende medewerker de student de opdracht geven het practicumlokaal te verlaten. 
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4. De betreffende medewerker brengt in het geval als bedoeld inde laatste zin van lid 3 onverwijld 

rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in 

portefeuille heeft. 
 
Artikel 6 Aanvullende bepalingen over het gedrag van studenten in de tentamenlocaties 

1. Bij tentamens die langer dan tweeënhalf uur duren, kan afgeweken worden van het in artikel 3 lid 

3 gegeven verbod tot eten en drinken.  

2. Het is verboden te handelen in strijd met eventuele bepalingen in de van toepassing zijnde OER 

en het van toepassing zijnde opleidingsstatuut betreffende (het gedrag tijdens) de tentamens en 

(het gedrag in) de tentamenlocaties.  

3. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 2 en/of artikel 3 lid 2, lid 3 en/of lid 4 en/of kan de 

coördinerende surveillant of andere medewerker de student de opdracht geven zijn gedrag te 

staken. Indien de student geen gehoor geeft aan deze opdracht, kan de betreffende medewerker 

de student de opdracht geven de tentamenlocatie te verlaten. In dat geval maakt de medewerker 

hiervan melding in het proces-verbaal van de zitting. 

4. De betreffende medewerker brengt in het geval als bedoeld in de laatste zin van lid 3 onverwijld 

rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende opleiding in 

portefeuille heeft. 
 
Artikel 7 Bepalingen over het gedrag van studenten in buitenschoolse onderwijssituaties 

1. De student dient zich gedurende buitenschoolse onderwijsperioden in de betrokken 

organisaties/instelling/bedrijven rustig en correct te gedragen. 

2. Tijdens de buitenschoolse onderwijsperiode is het gedragsreglement van de organisatie/ 

instelling/bedrijf op hem van toepassing naast het bepaalde in deze Regeling. 

3. In die gevallen waarin zowel in het gedragsreglement van het bedrijf/organisatie/ instelling als 

deze Regeling over dezelfde onderwerpen bepalingen zijn opgenomen is het gedragsreglement 

van het bedrijf/organisatie/instelling geldig. 

4. Het is de student in ieder geval verboden: 

a. de veiligheid in gevaar te brengen; 

b. zich in strijd met de regels van betamelijkheid te gedragen mede omschreven in de 

artikelen 8, 9 en 10, toegepast op het bedrijf/organisatie/instelling; en 

c. gebruik te maken van de communicatiemiddelen van het bedrijf/organisatie/instelling voor 

persoonlijke doeleinden zonder de expliciete toestemming van de praktijkbegeleider. 

5. De student is verplicht alle in de gebouwen en op de terreinen van het bedrijf/organisatie/ 

instelling geldende veiligheidsvoorschriften en bepalingen op het gebied van veiligheid in acht te 

nemen. 

6. De student is verplicht zich te gedragen conform de gegeven aanwijzingen van het dienstdoend 

personeel van het bedrijf/organisatie/instelling belast met de zorg voor een schoon milieu in de 

gebouwen en op de terreinen van het bedrijf/organisatie/ instelling. 

7. Ingeval een student zich in strijd met lid 1 t/m lid 6 gedraagt, kan iedere medewerker van het 

bedrijf/organisatie/instelling hem de opdracht geven zijn gedrag te staken. Indien de student geen 

gehoor geeft aan deze opdracht, kan hem door de praktijkcoördinator worden opgedragen de 

gebouwen en terreinen van het bedrijf/organisatie/instelling te verlaten. 

8. De praktijkcoördinator die de opdracht als bedoeld in de laatste zin van lid 7 geeft, brengt 

onverwijld rapport uit aan de academiedirecteur of de academiemanager die de betreffende 

opleiding in portefeuille heeft. 

11. De betreffende academiemanager kan de academiedirecteur verzoeken op basis van hoofdstuk 

7 van het Studentstatuut een maatregel te treffen. De academiedirecteur kan hiertoe ook 

zelfstandig besluiten. 

12. Indien het gedrag van de student dat in strijd is met deze Regeling na afloop van de 

buitenschoolse onderwijsperiode bekend wordt, kunnen alsnog op basis van deze Regeling 

maatregelen getroffen worden en wel binnen een redelijke termijn nadat de gedraging bekend is 

geworden. 
 
Artikel 8 Vermissing, beschadiging, vernieling, vermenigvuldiging 

1. De student zal de apparatuur, voorwerpen, computerfaciliteiten e.d. in eigendom toebehorende 

aan de HAN of derden gebruiken overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming. 
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2. De student zal bij gebruik van de eigendommen van de HAN of derden de noodzakelijke 

zorgvuldigheid in acht nemen. 

3. Bij vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van de eigendommen van de HAN of derden 

door schuld van de student, wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de 

desbetreffende student. 

4. Bij vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van de eigendommen van de HAN of derden 

door schuld van de student, kan de academiedirecteur een maatregel treffen als bedoeld in artikel 

11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van toepassing. 

5. De HAN is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, dan wel vernieling van 

eigendommen van studenten of bezoekers. 

6. De student is verplicht zich te houden aan de voorschriften inzake het kopiëren van 

auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder programmatuur. 

7. Bij vermenigvuldiging door de student van door de HAN beschikbaar gesteld onderwijsmateriaal 

dat auteursrechtelijk beschermd is, zoals readers en syllabi, wordt de daaruit voortvloeiende 

schade verhaald op de desbetreffende student. 

8. Het kopiëren, verwijderen dan wel veranderen van apparatuur, programmatuur en bestanden kan 

leiden tot gerechtelijke procedures, aangespannen door de softwareleverancier dan wel de HAN. 

Vorderingen, ingediend bij de HAN wegens een door de student gepleegde inbreuk op het 

auteursrecht zullen op de betrokken student worden verhaald. 

9. Bij vermenigvuldiging van door de HAN beschikbaar gesteld onderwijsmateriaal dat 

auteursrechtelijk beschermd is, zoals readers en syllabi, kan de academiedirecteur een maatregel 

treffen, zoals bedoeld in artikel 11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van toepassing. 
 
Artikel 9 Seksuele intimidatie, agressie, discriminatie 

1. De student dient zich conform de regels van de betamelijkheid te gedragen, dan wel zich zo te 

gedragen (waaronder wordt verstaan handelen en/of nalaten) dat dit - in redelijkheid – niet door 

anderen als kwetsend, beledigend of aanstootgevend kan worden ervaren.  

2.  Voor de Klachtenregeling seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie wordt 

verwezen naar de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen. 

3. Naast de procedure zoals opgenomen in de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen, kan 

een student een schriftelijk verzoek indienen bij het College voor de Rechten van de Mens, om 

te onderzoeken of een ongerechtvaardigd onderscheid is of wordt gemaakt.  
 
Artikel 10 Strafbare feiten 

Bij een verdenking van een strafbaar feit door studenten, kan naast het uitvoering geven aan deze 

Regeling aangifte worden gedaan, hetgeen strafrechtelijke gevolgen kan hebben. 

 

Artikel 11 Maatregelen 

1. Ingeval van overtreding van artikelen 2 lid 1, artikelen 3 lid 1 t/m lid 5, 4 lid 1, 5 lid 1 en lid 2, 6 lid 

2 of 7 lid 1 t/m lid 6 kan de academiedirecteur een maatregel treffen, zoals opgenomen in het 

artikel 11 lid 3. 

2. Ingeval een student geen gehoor geeft aan de opdracht zich te verwijderen, als opgenomen in 

de artikelen 2 lid 6, 3 lid 7, 4 lid 3, 5 lid 3, 6 lid 3 en 7 lid 7, dan wel wanneer artikel 7 lid 12 op de 

student van toepassing is kan de academiedirecteur een maatregel treffen, zoals opgenomen in 

artikel 11 lid 3. 

3. De maatregelen die de academiedirecteur kan toepassen, zijn: 

a. waarschuwing; 

b. berisping; 

c. ontzegging van de toegang tot bepaalde colleges of andere met name genoemde 

onderdelen van het onderwijs, voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

d. ontzegging van het gebruik van met name genoemde voorzieningen, voor de tijd van ten 

hoogste 1 jaar; 

e. ontzegging van de toegang tot bepaalde gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik 

heeft voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

f. ontzegging van de toegang tot alle gebouwen en terreinen die de HAN in gebruik heeft 

voor de tijd van ten hoogste 1 jaar; 

g. ongeldig verklaren van de doorgebrachte buitenschoolse onderwijsperiode waarin de 

gedraging heeft plaatsgevonden; 
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h. de inschrijving voor de tijd van ten hoogste 1 jaar beëindigen; 

i. de toegang tot de Academie definitief ontzeggen of de inschrijving definitief te beëindigen. 

Deze maatregel kan alleen worden genomen indien er sprake is van ernstige overlast door 

de student binnen de gebouwen en terreinen van de instelling en de student de overlast 

ook na aanmaning door of vanwege de academiedirecteur niet heeft gestaakt; of 

j. de inschrijving in te trekken indien de student bij de inschrijving onjuiste informatie heeft 

verstrekt. 

4. Voordat de academiedirecteur besluit tot het treffen van een maatregel als bedoeld in artikel 11 

lid 3 krijgt de student in het kader van hoor en wederhoor de gelegenheid zijn standpunt toe te 

lichten. Hij kan zich door een raadsman laten bijstaan, met inachtneming van het in artikel 7.4 lid 

5 van het Studentenstatuut bepaalde. 

5. De beslissing van de academiedirecteur tot het treffen van een maatregel wordt schriftelijk en met 

redenen omkleed aan betrokkene medegedeeld, binnen 14 werkdagen nadat het besluit is 

genomen. De beslissing treedt vanaf dat moment in werking. Een afschrift van het besluit wordt 

gezonden aan de afdeling juridische zaken. 

6. De academiedirecteur kan in situaties waarin een onverwijlde voorziening is geboden besluiten 

een student met onmiddellijke ingang de toegang tot bepaalde colleges, voorzieningen, 

gebouwen en terreinen dan wel alle gebouwen en terreinen te ontzeggen dan wel de 

buitenschoolse onderwijsperiode met onmiddellijke ingang te onderbreken. 

Binnen een week na dit besluit, beslist de academiedirecteur over de volgens artikel 11 lid 3 te 

treffen maatregel, met inachtneming van de artikelen 11 lid 4 en lid 5.  

 

Artikel 12 Voorziening door de academiedirecteur in onvoorziene gevallen 

In die gevallen waarin deze Regeling niet voorziet beslist de academiedirecteur. Deze kan een 

maatregel treffen, zoals bedoeld in artikel 11 lid 3. De artikelen 11 lid 4 t/m lid 6 zijn daarbij van 

toepassing.  

 
Artikel 13 Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven 
1. Indien het College van Bestuur op enigerlei wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van 

de HAN met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden als bedoeld in Titel XIV van het Wetboek van Strafrecht jegens een minderjarige 
student van de HAN, treedt het College van Bestuur onverwijld in overleg met de 
vertrouwensinspecteur, bedoeld in artikel 6 van de Wet op het onderwijstoezicht. 

2. Indien uit het overleg, bedoeld in lid 1, moet worden geconcludeerd dat er sprake is van een 
redelijk vermoeden dat de desbetreffende persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf 
als bedoeld in lid 1 jegens een minderjarige student van de HAN, doet het College van Bestuur 
onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 127 juncto artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering, en stelt het College van Bestuur de vertrouwensinspecteur 
daarvan onverwijld in kennis. Voordat het College van Bestuur overgaat tot het doen van aangifte, 
stelt het de ouders van de betrokken student, onderscheidenlijk de betreffende ten behoeve van 
de HAN met taken belaste persoon, hiervan op de hoogte. 

3.  Indien een personeelslid bekend is geworden dat een ten behoeve van de HAN met taken belast 
persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf als bedoeld in lid 1 jegens 
een minderjarige student van de HAN, stelt het personeelslid het College van Bestuur daarvan 
onverwijld in kennis. 

 
Artikel 14 Blijk van ongeschiktheid 
1.  Het College van Bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en na 

zorgvuldige afweging van de betrokken belangen besluiten dat een student wordt afgewezen voor 
onbepaalde tijd en zijn inschrijving op grond daarvan beëindigen dan wel weigeren, 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/zal 
opleiden, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 

2. Indien de student bedoeld in lid 1 is ingeschreven voor een andere opleiding en daarbinnen het 
onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met, of gelet op de praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor hij is afgewezen, 
kan de student het recht op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens in die 
afstudeerrichting of andere onderdelen van die opleiding tevens worden ontzegd. 
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Artikel 15 Procedure voor de afwijzing en beëindiging van inschrijving wegens blijk van 
ongeschiktheid 
1.  De bevoegdheid tot het besluiten tot de weigering of beëindiging van de inschrijving als 

bedoeld in artikel 1.1 lid 1 komt toe aan het College van Bestuur. 
2.  Aan een besluit als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 gaat een advies van de examencommissie 

vooraf. 
3.  Dit advies is mogelijk op eigen initiatief van de examencommissie of op basis van een melding 

van ernstig laakbare gedragingen of uitlatingen van een student tijdens diens opleiding die zijn 
geconstateerd door een opleider, docent of examinator. 

4.  Het advies wordt op schrift gesteld en is met redenen omkleed. 
5.  Het College van Bestuur beslist pas tot een afwijzing als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 indien 

aannemelijk is geworden dat de student door zijn gedraging(en) en/of uitlating(en) blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de 
opleiding hem opleidt/zal opleiden, dan wel voor de praktische voorbereiding op die 
beroepsuitoefening, na een zorgvuldige belangenafweging van alle omstandigheden van het 
geval. 

6.  Voordat tot afwijzing als bedoeld in artikel 1.1 lid 1 wordt besloten, wordt de betreffende 
student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 

7.  Het besluit tot afwijzing wordt schriftelijk genomen en is met redenen omkleed. 
8.  Het besluit is voorzien van de rechtsmiddelenclausule dat tegen een besluit tot afwijzing 

bezwaar openstaat bij de Geschillenadviescommissie. 
9.  Hangende het onderzoek naar een mogelijke afwijzing van de student en/of hangende het 

bezwaar, kan het College van Bestuur besluiten, zulks al dan niet op advies van de 
examencommissie, tot het opleggen van een tijdelijke ordemaatregel, indien de 
omstandigheden van het geval deze ordemaatregel rechtvaardigen.  

10.  Na een besluit op grond van artikel 1.1 lid 1 wordt de inschrijving van de betreffende student 
beëindigd met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin het besluit is 
genomen. 

11.  Indien de inschrijving van een student is beëindigd op grond van het besluit tot afwijzing als 
bedoeld in artikel 1.1 lid 1, kan de betreffende (ex-)student niet opnieuw ingeschreven 
worden voor de opleiding of een aanverwante opleiding zoals bedoeld in artikel 1.1 lid 2 
waarvoor hij is afgewezen, tenzij hij ten genoegen van de academiedirecteur heeft aangetoond 
dat hij niet langer ongeschikt is. 

 
 


