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ARTIKEL 1 – PROCEDURES  
Het Iudicium Abeundi heeft betrekking op het beëindigen van, of het weigeren van het verzoek 
tot, inschrijving als student of als extraneus bij de onderwijsinstelling op grond van gedragingen 
en/of uitlatingen die hem of haar ongeschikt doen zijn voor de uitoefening van het beroep 
waartoe de Opleiding opleidt. Achtergrond en details over deze procedure staan vermeld in het 
landelijke Protocol Iudicium Abeundi1.  
De in deze bijlage opgenomen procedures worden in acht genomen bij geconstateerde ernstige 
tekortkomingen op het gebied van professioneel gedrag en/of handelen.  
Slechts indien deze tekortkomingen van dien aard zijn dat zij wijzen op een mogelijke 
ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening als technisch geneeskundige treedt de procedure 
rond het Iudicium Abeundi in werking (zie artikelen 8 tot en met 15).  
  
ARTIKEL 2 – DE  MELDING  
Indien op enig moment tijdens de opleiding Klinische Technologie een student naar het oordeel 
van een betrokkene bij het onderwijs ernstig te kort schiet op het gebied van professioneel 
gedrag en/of handelen; dan stelt de desbetreffende persoon de Examencommissie hiervan 
onverwijld schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte. Of sprake is van een ernstige tekortkoming 
wordt bepaald aan de hand van de  algemene vaardigheden die zijn vereist in het contact met 
anderen, zoals omschreven in het beroepsprofiel Technische Geneeskundige van de 
Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskundigen (NVvTG)   
  
ARTIKEL 3 – HET DOSSIER  
De Examencommissie neemt van de in artikel 2 bedoelde melding nota en legt in verband met 
deze melding een vertrouwelijk dossier aan.  
  
ARTIKEL 4 – HET WEERWOORD VAN DE STUDENT  
De Examencommissie stelt de student, over wie de melding als bedoeld in artikel 2 handelt, zo 
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van de melding   
  
ARTIKEL 5 – COMMISSIE VAN PROFESSIONEEL GEDRAG  
De examencommissie wint advies in bij de Commissie Professioneel Gedrag.   
  
ARTIKEL 6 – DE DOOR DE COMMISSIE PROFESSIONEEL GEDRAG  TE VOLGEN PROCEDURE  
1. Alvorens aan de Examencommissie advies uit te brengen hoort de Commissie 
Professioneel gedrag de desbetreffende student schriftelijk en eventueel mondeling.  
2. Van een gesprek/ gesprekken stelt de Commissie Professioneel gedrag een verslag op 
dat aan beide partijen in afschrift wordt toegezonden en waarop beide partijen commentaar 
kunnen leveren.  
3. Indien sprake is van tekortkomingen onderzoekt de Commissie Professioneel gedrag in 
het gesprek/de gesprekken welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen.  
. Zo spoedig mogelijk na het horen van beide partijen brengt de Commissie Professioneel 
gedrag aan de Examencommissie gemotiveerd verslag uit.   
5. Het advies kan zijn:  
- er is geen sprake van de gemelde ernstige tekortkoming.   
- er is sprake van de gemelde ernstige tekortkoming. De Commissie Professioneel gedrag stelt 

een advies op over te treffen maatregelen ter verbetering van het professionele gedrag van 
de student (zoeken van psychologische begeleiding, verwijzing naar een studieadviseur, een 
vertrouwenspersoon, volgen van een cursus, andere vorm van ondersteuning)   

- er is sprake van een tekortkoming van dien aard dat deze wijst op een mogelijke 
ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening als technisch geneeskundige. De 
examencommissie wordt geadviseerd het protocol Iudicium Abeundi in werking te stellen.  

                                                
1 http://www.nfu.nl/img/pdf/Protocol_Iudicium_Abeundi.pdf  



 

  

  
ARTIKEL 7 – DE BESLISSING VAN DE EXAMENCOMMISSIE  
1. De Examencommissie neemt binnen drie weken na ontvangst van het advies van de 
Commissie Professioneel gedrag een beslissing.   
  
2. De beslissing van de Examencommissie wordt gemotiveerd en schriftelijk aan de student ter 
kennis gebracht.  
  
ARTIKEL 8 – MELDING ERNSTIG LAAKBARE GEDRAGINGEN EN/OF UITLATINGEN – 
HET PROTOCOL IUDICIUM ABEUNDI  
Indien op enig moment tijdens de Opleiding een student naar het oordeel van een betrokkene 
bij het onderwijs  blijk heeft gegeven van gedragingen en/of uitlatingen die hem of haar 
ongeschikt doen zijn voor de latere uitoefening van het beroep als technisch geneeskundige, 
of voor de praktische voorbereiding op die het beroepsprofiel Technische Geneeskundige van 
de Nederlandse Vereniging voor Technische Geneeskundigen (NVvTG), stelt de desbetreffende 
persoon de Examencommissie hiervan onverwijld en gemotiveerd op de hoogte.  
  
ARTIKEL 9 – HET DOSSIER  
De Examencommissie neemt van de in artikel 18 bedoelde melding nota en legt in verband met deze 
melding een vertrouwelijk dossier aan.  
  
ARTIKEL 10 – HET DOSSIER IUDICIUM ABEUNDI  
1. De Examencommissie neemt van de melding nota en overlegt met de decaan, conform 
het landelijke Protocol Iudicium Abeundi, over de te volgen procedure.  
2. Indien het een melding betreft die betrekking heeft op een onderwijssituatie zoals 
gedefinieerd in het genoemde Protocol, dan wordt deze behandeld door de Examencommissie 
Indien de melding niet specifiek op een onderwijssituatie betrekking heeft wordt deze behandeld 
door de decaan.  
  
4. De decaan of examencommissie behandelt de melding volgens het Protocol Iudicium 
Abeundi5. De behandeling door de decaan verloopt analoog aan de behandeling door de 
Examencommissie zoals die hieronder in artikel 10 tot 15 verder wordt uitgewerkt.  
  
ARTIKEL 11 – HET WEERWOORD VAN DE STUDENT  
De Examencommissie stelt de student over wie de melding zoals bedoeld in artikel 8 handelt, hier 
zo spoedig mogelijk schriftelijk van op de hoogte.   
Artikel 12 – Commissie van Professioneel gedrag  
De examencommissie wint advies in bij de Commissie Professioneel Gedrag.  
  
ARTIKEL 13 – DE DOOR DE COMMISSIE PROFESSIONEEL GEDRAG  TE VOLGEN 
PROCEDURE  
1. Alvorens aan de Examencommissie advies uit te brengen hoort de Commissie Professioneel 
gedrag de desbetreffende student schriftelijk en / of mondeling.  
2. Van een gesprek / gesprekken stelt de Commissie Professioneel gedrag een verslag op dat 
aan beide partijen in afschrift wordt toegezonden en waarop beide partijen commentaar kunnen 
leveren.  
3. Indien sprake is van tekortkomingen onderzoekt de Commissie Professioneel gedrag in het 
gesprek/de gesprekken welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen.  
Zo spoedig mogelijk na het horen van beide partijen brengt de Commissie Professioneel gedrag 
aan de Examencommissie gemotiveerd verslag uit.   
5. Het advies kan zijn:  
- er is geen sprake van de geconstateerde ernstige tekortkoming.   
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- er is sprake van de geconstateerde ernstige tekortkoming. De Commissie Professioneel gedrag   
adviseert over te treffen maatregelen ter verbetering van het professionele gedrag van de student  
(zoeken van psychologische begeleiding, verwijzing naar een studieadviseur, een 
vertrouwenspersoon, volgen van een cursus, andere vorm van ondersteuning)   

- er is sprake van een tekortkoming van dien aard dat deze wijst op een mogelijke 
ongeschiktheid voor de beroepsuitoefening als technisch geneeskundige. De 
examencommissie wordt geadviseerd het protocol Iudicium Abeundi in werking te 
stellen.  

  
ARTIKEL 14 – DE BESLISSING VAN DE EXAMENCOMMISSIE  

1. De Examencommissie neemt binnen drie weken na ontvangst van het advies van de 
Commissie Professioneel gedrag een beslissing.  

2. Indien de examencommissie besluit een verzoek tot het uitvaardigen van een Iudicium 
Abeundi in te dienen, wint de examencommissie eerst advies in van de decaan. Het 
verzoek tot het uitvaardigen van een Iudicium Abeundi wordt gericht aan het College 
van Bestuur.    

2. De beslissing van de Examencommissie wordt gemotiveerd en schriftelijk aan de student ter 
kennis gebracht.  
  
ARTIKEL 15 – BEËINDIGING INSCHRIJVING VAN DE STUDENT AAN DE INSTELLING  
Het College van Bestuur kan na advies van de Examencommissie of van de decaan de 
inschrijving van een student beëindigen, indien de stappen in het protocol Iudicium Abeundi 
zijn doorlopen.  
  
ARTIKEL 16 – BESLUITVORMING COLLEGE VAN BESTUUR  
Het College van Bestuur neemt een beslissing, als bedoeld in artikel 14, pas nadat de 
betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige 
afweging van alle belangen van student en van de instelling heeft plaatsgevonden en nadat 
aannemelijk is geworden dat een student door zijn/haar gedragingen en/of uitlatingen blijk 
heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de 
hem/haar gevolgde studie opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de 
beroepsbeoefening.  
  
ARTIKEL 17 – BEZWAAR VAN DE STUDENT  
Tegen een besluit van het College van Bestuur kan een student, wiens belang daarbij 
rechtstreeks is betrokken, bezwaar maken bij de landelijke Geschillenadviescommissie Iudicium 
Abeundi (GIA).  
  
ARTIKEL 18 – BEROEP VAN DE STUDENT  
Indien het bezwaar van de student ongegrond wordt verklaard door de GIA staat de student 
beroep open bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.  
  
ARTIKEL 19 - PRIVACY  

a. Alleen leden van de Commissie Professioneel Gedrag, de voorzitter en de secretaris 
van de Examencommissie hebben inzage op grond van bovengenoemde procedure 
aangelegde individuele dossiers van de studenten.  

b. Individuele gegevens van studenten worden alleen verzameld, vastgelegd en bewaard 
voor zover gerechtvaardigd.  

c. De betrokken student heeft recht op inzage in het individuele dossier en kan de 
examencommissie gemotiveerd verzoeken om een correctie.    

  
  
  


