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Wanneer er bij een student problemen zijn op het gebied van professionaliteit, is het van belang dat dit op heldere en concrete wijze wordt teruggekoppeld naar de student (bijvoorbeeld door 

een docentcoach of begeleider). Indien na het geven van feedback de professionele houding van de student niet of onvoldoende verbetert, kan een melding gedaan worden bij de CP. 

Procedure behandeling melding Commissie Professionaliteit (CP) 

Een melding kan gestuurd worden naar commissieprofessionaliteit@lumc.nl. In de melding moet duidelijk worden omschreven wat de reden is dat de student gemeld wordt bij de CP. Als 

hulpmiddel hiervoor kan de checklist professioneel gedrag ingevuld worden. Deze checklist kan via hiervoor genoemd e-mailadres opgevraagd worden. 

De betreffende student dient door de melder op de hoogte gebracht worden van het voornemen een melding te maken bij de CP. 

Na ontvangen van een melding wordt de examencommissie hiervan (beknopt) op de hoogte gebracht. De ontvangen melding wordt besproken in de eerstvolgende vergadering van de CP, 

waarna de student wordt uitgenodigd voor een gesprek met een afvaardiging van de CP. Deze afvaardiging bestaat uit twee leden en de ambtelijk secretaris van de CP. Na dit gesprek wordt 

bepaald welke route verder bewandeld zal worden.  

De melding wordt na één gesprek afgerond. Dit kan twee redenen hebben:  Na het eerste gesprek worden vervolgacties afgesproken en/of een vervolggesprek 

gepland. Hierbij kunnen de studieadviseur en examencommissie betrokken zijn 

indien dit van belang is. 

De melding is naar tevredenheid 

afgerond. Er wordt een 

afrondende adviesbrief naar de 

melder gestuurd (student en 

examencommissie in cc). 

 De CP ziet geen mogelijkheid tot  

remediëring en acht verdere 

gesprekken niet zinvol. Er wordt een 

afrondende adviesbrief naar de melder 

gestuurd (student en 

examencommissie in cc). 

Na  één of meerdere vervolggesprekken wordt de melding afgerond. Er wordt een 

afrondende adviesbrief naar de melder gestuurd (student en examencommissie in 

cc). 

Meer informatie  

- Een melding kan gedaan worden door de examencommissie en door personen die betrokken zijn bij het onderwijs; 

- De CP heeft een adviserende rol en heeft niet de bevoegdheid besluiten te nemen; 

- Indien verdere begeleiding/coaching gewenst is, zal de CP verder verwijzen. De CP biedt zelf geen begeleiding/coaching; 

- Indien de CP dit wenselijk acht, kan er samenwerking/afstemming met de studieadviseurs van de opleiding plaatsvinden. Hiervan wordt de student altijd op de hoogte gebracht (bijvoorbeeld 

tijdens een gesprek). 

- Meer informatie over de CP is te vinden op de website van de Universiteit Leiden. 
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