Procedure verwijdering

1. Voorwoord
Er is een aparte procedure voor verwijdering van het Koning Willem I College of van een opleiding. De
verwijderingsprocedure is het sluitstuk van de procedure houding en gedrag. De procedure houding
en gedrag wordt gestart wanneer je je als student niet houdt aan de regels die gelden binnen het
Koning Willem I College. De procedure vind je terug op de website.
De aanleiding tot verwijdering kan zijn dat de procedure houding en gedrag is gevolgd en niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid. Een andere mogelijkheid is dat de reden voor verwijdering zo ernstig
is dat de procedure houding en gedrag is overgeslagen omdat de veilige leefomgeving van studenten
en medewerkers in het gedrang kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn: lichamelijk geweld, vernielingen en
bedreigingen. Het enkele feit dat je als student (te)veel verzuimt, leidt niet tot verwijdering.

2. Doel
Deze verwijderingsprocedure heeft tot doel om te komen tot een uniforme en transparante regeling
van verwijdering.

3. Verantwoordelijke
Het college van bestuur neemt het besluit tot verwijdering en is verantwoordelijk voor het op de juiste
wijze afhandelen van de verwijderingsprocedure. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de
verwijdering is gebaseerd op artikel 7 van de onderwijsovereenkomst. Dit is (bijvoorbeeld) het geval
als je het onderwijs niet kan volgen omdat je voor een langere periode geen bpv-plek hebt en het
aangeboden alternatief niet accepteert. In deze gevallen is de directeur SSC verantwoordelijk voor de
beslissing.

4. Kaders
De voorschriften met betrekking tot verwijdering worden toegepast zoals beschreven in:
 de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 8.1.3. lid 5 en 6
 het Studentenstatuut, artikel 31
 de Regeling inschrijving en onderwijsovereenkomst.

Wat

Wanneer

Waar

Waarmee

De student wordt voorgedragen door
de afdeling voor verwijdering.

Binnen acht werkdagen na
ontdekking van het
vergrijp/de overtreding.
Op datum en tijdstip die in
brief vermeld staan. Binnen
acht werkdagen na de
voordracht.

Afdeling

Brief

Gebouw M

Gesprek

De student wordt gehoord door een
lid van het college van bestuur over
vergrijp/overtreding.

De student ontvangt schriftelijk het
besluit. In de brief worden ook de
redenen genoemd en staat vermeld
hoe de student bezwaar kan maken
als hij het niet eens is met het besluit.
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Binnen vijf werkdagen na
het horen van de student.

Schriftelijk door
middel van een
aangetekende brief.
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