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Geachte colleges,
Op 1 september 2010 is de wettelijke regeling van het iudicium abeundi in werking getreden. Het
college van bestuur heeft hiermee de mogelijkheid de inschrijving van een student te beëindigen op
grond van gedragingen en/of uitlatingen van een student die hem of haar ongeschikt doen zijn voor
de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding opleidt dan wel voor de praktische
voorbereiding op die beroepsuitoefening.
In opdracht van de NFU hebben de UMC’s, in samenwerking met de faculteiten tandheelkunde en
diergeneeskunde, het Protocol Iudicium Abeundi opgesteld. Het protocol dient als (procedureel)
hulpmiddel bij de advisering c.q. de voorbereiding van de besluitvorming door het college van
bestuur met betrekking tot het beëindigen van, of het weigeren van het verzoek tot, inschrijving als
student of als extraneus binnen de bachelor- en de masteropleiding van de faculteiten
geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.
Het protocol heeft de instemming van de medisch decanen (verenigd in de bestuurscommissie
Onderwijs & Onderzoek van de NFU) en het NFU-bestuur. Om het protocol te implementeren is
besluitvorming nodig door ieder college van bestuur afzonderlijk. In verband hiermee hebben wij de
decanen van de UMC’s gevraagd u het document voor te leggen met het verzoek het protocol in te
voeren. Wij bevestigen bij deze dat verzoek. Voor uw informatie en die van uw betrokken
medewerkers ontvangt u hierbij vijf exemplaren van de definitieve versie van het protocol, die
binnenkort ook op de website van de NFU (www.nfu.nl) wordt geplaatst.
Wij hopen dat het protocol een nuttige handreiking is bij de toepassing van het iudicium abeundi, en
verzoeken u via de VSNU een en ander landelijk af te stemmen in het bijzonder waar het gaat om
de landelijke geschillenadviescommissie. Wij en de auteurs van het protocol zijn graag bereid bij te
dragen aan een landelijk overleg of nadere informatie te verschaffen..
Met vriendelijke groet,
Prof.dr. E.C. Klasen, voorzitter bestuurscommissie O&O/NFU
voor deze,

Mr. M.H.J. Coppens-Wijn, secretaris bestuurscommissie O&O/NFU

