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Jaarverslag 2016 
Klachtencommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Studentenklachten 
Oktober 2017 
 
1) Inleiding 
 
a) Formele klachtenregeling en jaarverslag 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) kent een ‘Klachtenregeling studenten’ uit 2005, 
aangepast door het faculteitsbestuur in de zomer van 2013 en voluit geheten ‘Regeling ter 
behandeling van individuele klachten van studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 
de Universiteit Leiden’ (zie bijlage). Ingevolge artikel 18 van deze regeling wordt per 
kalenderjaar een jaarverslag uitgebracht. In het onderhavige verslag maakt de klachtencommissie 
een aantal observaties over de procedure en werkwijze van de klachtenbehandeling en geeft zij 
een overzicht van de behandelde klachten gedurende het kalenderjaar 2016.  
 
b) Werkwijze en samenstelling Klachtencommissie FdR 
De klachtencommissie bestaat uit de portefeuillehouder Onderwijs en het student-lid in het 
faculteitsbestuur als qualitate qua-leden, en een coördinator Studentenklachten. Het afgelopen 
jaar was mr. dr. P.C van Es de portefeuillehouder Onderwijs, waren Birgül Aciksöz (tot 1 
september 2016) en Michelle Verheij (vanaf 1 september 2016) de student-assessoren en was drs. 
J.E. Kuijken Onderwijsmanager a.i. (tot 1 september 2016), de coördinator.  
 
De klachtencommissie heeft zich in de verslagperiode tot doel gesteld om klachten zoveel 
mogelijk informeel en door bemiddeling op te lossen. Het type klachten dat binnen is gekomen 
(zie onder 2) leent zich hier in principe ook goed voor. Binnen deze minder formeel juridische 
benaderingen is het vaak niet passend om een klacht het formele etiket van ‘gegrond’ of 
‘ongegrond’ te geven. De commissie heeft hiervan in de meeste gevallen dan ook afgezien.  
Voor de goede orde wordt hier nog opgemerkt dat eventuele klachten die betrekking hebben op 
ongewenste gedragingen/bejegeningen van docenten en studenten in de zin van de gedragscode 
omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld en discriminatie), worden 
doorverwezen naar de universitaire vertrouwenspersoon ongewenst gedrag die de klager 
begeleidt en van advies dient en wanneer nodig bemiddelt of ondersteunt bij het indienen van een 
formele klacht bij de speciaal daarvoor bestaande universitaire klachtencommissie. Dergelijke 
klachten hebben de klachtencommissie in de verslagperiode overigens niet bereikt.  
 
c) Administratie, archivering en verslaglegging 
Binnen de klachtencommissie bestaat vanaf september 2016 een vacature wegens het ontbreken 
van een Onderwijsmanager. Dit vormt een van de redenen waarom dit verslag in een relatief laat 
stadium is opgesteld. Het ontbreken van een Onderwijsmanager (en het gebrek aan continuïteit 
door de jaarlijkse wisseling van het student-lid en het periodiek aantreden van een nieuwe 
portefeuillehouder Onderwijs) heeft er ook toe geleid dat de archivering van de behandeling van 
de klachten niet altijd systematisch gebeurt. De klachtencommissie beschikt over een eigen 
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mailbox, maar correspondentie is soms ook gevoerd via andere mailboxen waardoor niet alles is 
terug te vinden. Het is van belang dat deze procedure in het komende verslagjaar wordt verbeterd.  
 
 
2) Klachten in 2016 
 
Er zijn in de verslagperiode 18 klachten binnengekomen. In twee gevallen is rechtstreeks 
doorverwezen naar de examencommissie omdat het om verzoeken ging die tot de bevoegdheid 
van deze commissie behoren. De overige klachten worden hieronder (gerubriceerd en 
geanonimiseerd) kort weergegeven.  
 
a) Klachten over tentamenaangelegenheden totaal: 6 
  
-Er zijn twee klachten binnengekomen over het te laat beginnen van een tentamen, waarbij er 
(wegens het opruimen van de tafels in het Universitair Sportcentrum) te weinig uitlooptijd was 
om het late begin van het tentamen te compenseren. In beide gevallen hadden de studenten vijf 
minuten minder tijd (op een tentamenduur van drie uur). In één geval wilde de student slechts 
zijn/haar ongenoegen uiten en in het andere geval vroeg de student om een vorm van 
compensatie. De vakcoördinator heeft te kennen gegeven dat het tentamen goed binnen de 
beschikbare tijd was te maken en dat het (grootschalige) tentamen ook goed gemaakt was. Dit 
bleek onder meer uit het feit dat de laatste essayvraag door (bijna) niemand was afgeraffeld. De 
klachtencommissie heeft geoordeeld dat de verstoring van het tentamen niet dusdanig ernstig was 
dat aanpassing van de normering op haar plaats was.  
Inmiddels zijn er universitaire regels vastgesteld die beogen het te laat beginnen van tentamens op 
grote tentamenlocaties te voorkomen. 
 
- Er is één klacht binnengekomen over een niet optimale tentamenzaal voor extra-tijders (het gaat 
om een collegezaal waar studenten moeten opstaan als er iemand langs wil). Het probleem wordt 
erkend maar in de drukke tentamenperiode lukt het niet altijd om de meest geschikte zalen te 
roosteren. Hier wordt in eerste instantie wel altijd op ingezet.  
 
-Eén klacht zag op de kou in de Pieterskerk tijdens het afnemen van een tentamen. Navraag 
leerde dat een van de verwarmingsketels kapot was. Aan de student zijn excuses aangeboden 
onder vermelding van het feit dat hier sprake was van overmacht. 
 
-Eén klacht betrof de roostering van tentamens. Een student had binnen één opleiding een 
tentamen voor een tweedejaars en voor een derdejaars vak op dezelfde dag. Bij het roosteren van 
tentamens wordt uitgegaan van nominaal studerende studenten. In de vergadering van de 
Opleidingscommissie wordt jaarlijks met de roosteraar besproken welke knelpunten (ten aanzien 
van niet nominaal studerende studenten) nog kunnen worden weggenomen. Het probleem waarop 
de klacht ziet is toen echter niet gesignaleerd. In het onderhavige geval is één van de tentamens in 
een later stadium alsnog verzet.  
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-Eén student heeft een klacht ingediend over de lengte van een bepaald tentamen. De student is 
verwezen naar de vakcoördinator. Overigens betreft dit een onderwerp dat zich goed leent voor 
bespreking in de Opleidingscommissie.  
 
b) Klachten over de nakijktermijn van tentamens en de nabespreking  totaal: 2 
 
-Eén klacht betrof de overschrijding van de nakijktermijn van 15 werkdagen bij twee 
propedeusevakken. Het is niet te vermijden dat de nakijktermijn (bij bijvoorbeeld ziekte van een 
van de docenten) soms wordt overschreden. Een beperkte hoeveelheid docenten moet – zeker in 
de propedeuse – een zeer grote hoeveelheid tentamens nakijken en onderling de normering 
afstemmen. Om het belang van de termijn van 15 werkdagen te onderstrepen geldt de regeling dat 
de docent bij overschrijding contact opneemt met de portefeuillehouder Onderwijs. Daarnaast 
moeten de studenten via Blackboard geïnformeerd worden.  
 
-Ten aanzien van de termijn waarbinnen de nabespreking van een tentamen plaatsvindt, is er één 
klacht binnengekomen van een student die – in verband met de afwezigheid van een docent – pas 
een individuele nabespreking van een tentamen zou kunnen krijgen, drie dagen voor het 
hertentamen. Na overleg met de afdeling kreeg de student de beschikking over een 
antwoordmodel en werd de student de gelegenheid geboden om (tijdig) met een andere docent de 
nabespreking te houden.  
 
c) Klachten over onderwijs totaal: 3 
 
- De klacht van één student betrof het verbod van het gebruik van digitale hulpmiddelen bij een 
bepaald propedeusevak. Dit verbod is ingesteld om onderwijskundige redenen. De 
klachtencommissie is van mening dat vakcoördinatoren – binnen zekere grenzen – de vrijheid 
genieten om dit soort keuzes te maken. Zij heeft de student uitgenodigd om hierover met de 
vakcoördinator in gesprek te gaan.  
 
-Eén klacht was afkomstig van een contractstudent van de UvA. Hij/zij leverde bij een 
Engelstalig vak een Nederlands essay in dat werd geweigerd. De student was bij de UvA gewend 
dat hij/zij mocht kiezen of een essay in het Nederlands of het Engels werd ingeleverd. De 
klachtencommissie raadde aan het stuk alsnog in het Engels in te leveren, maar de student gaf te 
kennen begrepen te hebben dat hij/zij puntenaftrek zou krijgen wegens het in eerste instantie 
inleveren in het Nederlands. De klachtencommissie achtte dit onwaarschijnlijk en raadde de 
student aan zich wederom tot de klachtencommissie te wenden, mocht dit zich voordoen. De 
student heeft zich niet opnieuw gemeld. 
 
- Een student die twee opleidingen volgt heeft een bepaald vak niet gevolgd omdat hij/zij – in 
verband met de tweede studie – niet aan de aanwezigheidsplicht kon voldoen. Student betwijfelde 
later of de aanwezigheid bij het vak (waarbij essays moeten worden ingeleverd) wel 
daadwerkelijk gecontroleerd werd en diende daarover een klacht in. Deze klacht ging gepaard 
met het verzoek om een vervangende opdracht te doen. De klacht is ongegrond verklaard.  
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d) Klachten over kwesties van bedrijfsvoering totaal: 3 
 
- Twee klachten hebben betrekking op één en dezelfde gebeurtenis waarbij medewerkers van het 
UFB (beveiliging/portiers) en de UBL (bibliotheek) betrokken waren.  
De klachten komen erop neer dat de medewerkers van de bibliotheek in samenspraak met de 
portiers weigerden om – ondanks grote drukte in de bibliotheek – een bepaalde zelfstudiezaal te 
openen voor een groepje studenten. Er was hier sprake van een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden: de zaal was volgens informatie waarover de portiers beschikte geboekt voor 
onderwijs, maar dit onderwijs bleek te zijn geannuleerd.  
Inmiddels zijn er verbeteringen aangebracht in het systeem van de zelfstudiezalen.  
 
-Eén student klaagde over het feit dat hij/zij er tot tweemaal toe over is aangesproken dat hij/zij 
langer dan 10 minuten gebruik heeft gemaakt van de EHBO-ruimte om te bidden (de afgesproken 
tijd waarvoor de EHBO-ruimte voor dit doel ter beschikking wordt gesteld). De student voelt zich 
opgejaagd en heeft het idee dat hij/zij met een stopwatch in de hand moet bidden. Na overleg met 
het UFB blijkt dat de context waarin de opmerkingen zijn gemaakt de volgende is: één keer was 
een moeder aan het wachten om te kolven en één keer werd de opmerking gemaakt door iemand 
van de beveiliging (avondportier) die zelf van de gebedsruimte gebruik wilde maken.  
Vanuit het UFB is te kennen gegeven dat er geen kwade bedoelingen staken achter de 
opmerkingen en het UFB heeft excuses aangeboden.  
 
e) Overige klachten totaal: 2 
 
- Een student kocht via ‘studystore.nl’ een oude druk van een boek. De e-studiegids schrijft de 
‘laatste’ druk voor. De student bestelde het boek voorafgaand aan de aanvang van het studiejaar 
en is in de ogen van de klachtencommissie ten onrechte door studystore niet gewaarschuwd dat er 
een nieuwe druk aankwam. Het verdient wel aanbeveling om in de e-studiegids expliciet de druk 
te vermelden wanneer bekend is dat er rond de periode waarin het vak aanvangt, een nieuwe druk 
wordt verwacht. 
 
- Eén student heeft in de loop der jaren een groot een aantal klachten ingediend die er in grote lijn 
op neer komen dat hij/zij het gevoel heeft door de opleiding onheus te worden bejegend en 
(opzettelijk) te worden benadeeld. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met de 
student, een aantal docenten, de studieadviseur en de opleidingsdirecteur. De klachtencommissie 
komt tot het oordeel dat de student geenszins op een ‘klachtwaardige’ wijze is behandeld. In één 
geval was er wel sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor een 
individuele nabespreking te lang is uitgesteld. De student heeft hierdoor echter niet het nadeel 
geleden dat hij/zij beweert te hebben geleden. De klachten zijn over de hele linie ongegrond 
verklaard. De student heeft parallel aan het facultaire traject klachten ingediend bij de 
universitaire ombudsman. Deze klachten zijn – zover de klachtencommissie het kan overzien – 
ook ongegrond verklaard. 


