
32   SchoolManagement December 2019

D e casus is als volgt: drie studenten volg-
den aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN) de vierjarige Bacheloropleiding 
Medische Hulpverlening (BMH). Deze 

opleiding werd sinds het jaar 2010-2011 aangeboden 
en leidt op tot het beroep Medische Hulpverlener (MH-
er).  

De BMH-opleiding omvat verplichte praktijkstages. 
Tijdens de studiejaren 2010/2011 en 2011/2012 bleek 
echter dat de medische sector onvoldoende stage-
plaatsen aanbood voor BMH-studenten. 

Vanaf juni 2012 heeft de HAN daarom aan aanko-
mende studenten een brief gestuurd met daarin de 
waarschuwing dat het aantal beschikbare stageplaat-
sen een ‘onzekere factor’ was. In juni 2014 heeft de 
HAN aan de derdejaars studenten een e-mailbericht 
gestuurd met daarin opgesomd de mogelijkheden als 
er geen stageplekken zouden zijn, namelijk uitschrij-
ving, alternatief onderwijs volgen of (tijdelijk) een andere 
opleiding volgen. In maart 2015 is aan de studen-
ten een brief gestuurd met daarin een prognose ten 
aanzien van de te verwachten wachttijden voor een 
stageplaats. 

Zorgplicht in het licht 
van stageplaatsen
In dit artikel bespreek ik uitspraken van de rechtbank Gelderland van 4 juli 2018, waarin het 
gaat om de vraag hoever de zorgplicht van een onderwijsinstelling reikt in geval van een tekort 
aan stageplaatsen. Hoewel deze casus handelt over het hoger onderwijs, geldt ook voor de 
overige onderwijssectoren dat een grote mate van zorgvuldigheid geldt richting studenten/
leerlingen.
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Eisen tot schadevergoeding
Eiser 1 is in september 2010 begonnen met de oplei-
ding en heeft de studie zonder vertraging voltooid. 
Nadien heeft zij een verkort traject van de opleiding 
HBO-V gevolgd. Eiser 2 is in september 2011 begon-
nen. Hij heeft alle vakken gehaald totdat hij een stage 
moest doorlopen, maar geen stageplek kon vinden. 
Eiser 2 is daarom op advies van de HAN overgestapt 
naar de opleiding HBO-V, waarmee hij in september 
2014 is gestart. Eiser 3 is in september 2012 begon-
nen met de opleiding en heeft zijn propedeuse in 
augustus 2014 gehaald. 

De studenten vorderen een verklaring voor recht dat 
de HAN onzorgvuldig jegens hen heeft gehandeld. Zij 
verlangen een (voorschot op) schadevergoeding van 
respectievelijk circa € 50.000,- en € 60.000,-. 

Zij stellen dat de HAN niet heeft voldaan aan haar ver-
plichting de door haar aangeboden BMH-opleiding zo 
in te richten dat deze nominaal, dat wil zeggen binnen 
vier jaar, is af te ronden. De HAN heeft immers stages 
als verplicht onderdeel opgenomen, terwijl er aan sta-
geplekken een groot tekort is, waardoor de studenten 
de studie niet zonder vertraging konden voltooien. Het 
beroep van MH-er was (nog) niet ‘juridisch ingebed’ 
in de Wet BIG. Omdat dit vanuit het werkveld als pro-
bleem werd gezien, was het tekort aan stageplaatsen 
voorzienbaar. Voor zover het tekort aan stageplaatsen 
een onverwachte en onvoorziene omstandigheid was, 
had de HAN de opleiding anders moeten inrichten, 
zodat deze alsnog nominaal studeerbaar was. Dit 
onzorgvuldig handelen van de HAN, alsmede het niet 
tijdig waarschuwen voor de te verwachten studievertra-
ging levert, zo stellen de studenten, een toerekenbare 
tekortkoming op van de HAN, althans een onrechtma-
tige daad. 

Overwegingen rechtbank
De rechtbank overweegt dat op de HAN een zorgplicht 
jegens de studenten rustte en dat het handelen van 
een onderwijsinstelling moet worden beoordeeld naar 
de norm van hetgeen van een redelijk handelende en 
redelijk bekwame onderwijsinstelling mag worden ver-
wacht. Van een redelijk handelende en redelijk bekwa-
me onderwijsinstelling mag worden verwacht dat haar 
opleidingen zo worden ingericht dat deze afgerond 
kunnen worden in de aangekondigde nominale duur. 
Het is voorzienbaar dat indien studenten als gevolg 
van de inrichting van de studie vertraging oplopen, dit 
schade kan opleveren. Van een redelijk handelende 
onderwijsinstelling mag verwacht worden dat zij zich 
voldoende inspant om dit te voorkomen. 

Tijdens de eerste twee jaar van de nieuwe opleiding 
is gebleken dat de medische sector onvoldoende 
stageplaatsen aanbood, zodat het voor een deel van 
de studenten niet mogelijk was de opleiding in vier jaar 
af te ronden. Dit betekent volgens de rechtbank echter 

niet meteen dat de HAN niet aan haar zorgplicht heeft 
voldaan. Van de HAN mag wèl worden verwacht dat 
zij zich maximaal inspant om te voorkomen dat een 
tekort aan stageplaatsen en daarmee studievertraging 
ontstaat. Gezien de verplichting de studie zo in te 
richten dat deze in de nominale duur is af te ronden en 
de omstandigheid dat stage een wezenlijk onderdeel 
van het verplichte curriculum uitmaakt, ligt de lat op 
dat punt hoog. Van de HAN mag worden verwacht dat 
zij zich ervan vergewist dat met een grote mate van 
waarschijnlijkheid te verwachten is dat voldoende sta-
geplekken beschikbaar zullen zijn, zo nodig het aantal 
toe te laten studenten aanpast en toekomstige stu-
denten voldoende inlicht over eventuele stageplaats-
onzekerheden en de mogelijke gevolgen daarvan en 
dat, als een tekort aan stageplekken dreigt te ontstaan, 
zij zich inspant om meer stageplaatsen te realiseren, 
alternatieven aan te bieden en/of het studieprogramma 
aan te passen. 

Conclusies
De rechtbank concludeert dat de oorzaken van het 
tekort aan stageplekken (ontbreken van BIG-inbedding, 
onbekendheid met de nieuwe opleiding en een ongun-
stige financiering) voorzienbaar waren. De rechtbank 
meent daarom dat de HAN het risico op het tekort aan 
stageplaatsen had moeten onderkennen. De conclusie 
is dat de HAN niet heeft voldaan aan haar verplich-
ting om zich er op voorhand van te vergewissen dat 
te verwachten was dat er voldoende stageplekken 
zouden zijn. Nu het voorzienbare risico op een tekort 
aan stageplaatsen zich heeft verwezenlijkt, betekent 
dit dat de HAN in beginsel is tekortgeschoten in de 
zorgplicht jegens haar studenten, zodat zij in begin-
sel van de bij hen door het tekort aan stageplaatsen 
ontstane schade aansprakelijk is. Dat is alleen anders 
indien de HAN bewijst dat zij haar (potentiele) studen-
ten tijdig geïnformeerd heeft omtrent de risico’s op het 
niet vinden van genoeg stageplekken, en studievertra-
ging als mogelijk gevolg daarvan. Indien de HAN haar 
studenten duidelijk op deze risico’s heeft gewezen, dan  
kan haar niet worden tegengeworpen dat deze zich 
verwezenlijkt hebben.

Uitspraak
Ten aanzien van eiser 2 (gestart in september 2011) 
geldt dat zij onvoldoende gewaarschuwd is. Immers, 
aan de studenten van eerdere lichtingen dan die van 
2012 is voordat zij met hun studie startten, geen 
duidelijke informatie of waarschuwing gegeven over het 
risico op een gebrek aan stageplaatsen. Dit betekent 
dat de HAN jegens eiser 2 aansprakelijk is voor het 
door het gebrek aan stageplaatsen ontstane schade. 
Eiser zal n de gelegenheid worden gesteld om zijn 
schade te onderbouwen. 

Ten aanzien van eiser 3 geldt dat hij pas in 2012 met 
de opleiding is begonnen. Op dat moment had het 
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tekort aan stageplekken zich al daadwerkelijk gemani-
festeerd en vereiste de zorgplicht van de HAN des te 
meer dat zij haar potentiele nieuwe studenten daarover 
goed informeerde. De rechtbank stelt de HAN daarom 
in de gelegenheid te bewijzen dat zij eiser 3, voordat 
hij tot de studie werd toegelaten, heeft geïnformeerd 
over het risico op studievertraging door gebrek aan 
stageplaatsen. 

Het tekort aan stageplekken en  
het bijkomende risico was  
voorzienbaar

Ten aanzien van eiser 1, die in 2010 is begonnen, geldt 
dat zij wel stageplekken heeft gevonden en dat zij haar 
studie zonder vertraging heeft doorlopen. Het risico op 
het niet kunnen lopen van stage en studievertraging 
heeft zich in haar geval dus niet verwezenlijkt en er is 
daardoor geen schade geleden. Eiser 1 stelt weliswaar 
dat zij door toedoen van de HAN nog een opleiding tot 
verpleegkundige heeft “moeten” volgen, maar zij heeft 
niet onderbouwd waarom dat noodzakelijk was én dat 
die noodzaak een gevolg was van het onzorgvuldig 
handelen van de HAN. De vordering wordt daarom 
afgewezen. 

 

Na bewijslevering oordeelt de rechtbank dat de HAN 
voldoende heeft voldaan aan haar verplichting de 
studenten van het studiejaar van eiser 3 te informeren. 
Zij heeft de aankomende studenten, waaronder eiser 
3, voor aanvang van hun studie in voldoende mate op 
de hoogte gebracht van het risico op het bestaan van 
onvoldoende stageplekken en van de mogelijke gevol-
gen daarvan. Dat betekent dat de HAN ook jegens 
eiser 3 niet aansprakelijk is.

Resteert alleen nog de vraag naar de hoogte van de 
schade van eiser 2. Daarover wordt nog tussen partijen 
voortgeprocedeerd. 

Betreffende uitspraken zijn te vinden onder: 
ECLI:NL:RBGEL:2018:2950 en 
ECLI:NL:RBGEL:2019:2975.
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