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1) Inleiding 

 

a) Formele klachtenregeling en jaarverslag 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) kent een ‘Klachtenregeling studenten’ uit 2005 (zie 

bijlage). Voluit geheten ‘Regeling ter behandeling van individuele klachten van studenten van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden’. Ingevolge artikel 18 van deze 

regeling wordt per kalenderjaar een jaarverslag uitgebracht. Het onderhavige verslag geeft een 

overzicht van de behandelde klachten gedurende het kalenderjaar 2012 en doet een aantal 

voorstellen tot kleine aanpassingen van de klachtenregeling.  

 

b) Werkwijze en samenstelling Klachtencommissie FdR 

In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de Klachtenregeling op een paar punten 

aanpassing behoeft en dat er behoefte is aan een Engelse vertaling.  

 

De aanpassingen  betreffen de formulering van artikel 3 (lijkt strikter dan bedoeld in de 

toelichting en heeft tot onduidelijkheden geleid) en een aantal achterhaalde opmerkingen in de 

toelichting. Ook is de formulering van artikel 18 aangepast aan de vormgeving van de 

jaarverslagen van de afgelopen jaren. De nieuwe formuleringen van de artikelen luidt:  

 

Artikel 3  

 

Iedere student aan de faculteit heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het 

faculteitsbestuur over de wijze waarop een orgaan of een medewerker van de faculteit zich in een 

bepaalde aangelegenheid heeft gedragen of over onderwijsaangelegenheden in ruimere zin 

(toevoeging vetgedrukt).  

 

 

Artikel 18 

1. De commissie brengt jaarlijks over elk kalenderjaar een verslag uit. In dit verslag wordt 

het aantal behandelde klachten aangegeven, alsmede de onderwerpen waarop zij 

betrekking hebben en eventuele conclusies. Het verslag is geanonimiseerd. (t.o.v. 

eerdere versie:  ‘aard en inhoud van de klachten’ is  uit het artikel verwijderd).  
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2. (…) 

 

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 mw. mr. dr. P.M. Schuyt de portefeuillehouder Onderwijs, waren 

Annemieke Brouwer (tot 1 september 2012) en  Emma Merkx (vanaf 1 september 2012) 

de student-assessoren en waren mr. K. Boonen ( tot 1 april 2012) en  mr. H. Minnema, 

onderwijsmanager (vanaf 1 april 2012),  de coördinator.  
 

c) Een kwantitatief overzicht van de klachten over het jaar 2012  

In totaal zijn er 47 mails ontvangen die formeel zijn aan te duiden als een klacht. Daarnaast 

kwamen er mails binnen die het karakter hadden van verzoeken, vragen en tips. Deze tweede 

groep wordt in dit verslag buiten beschouwing gelaten.  

 

 

De uitkomsten van de klachten waren als volgt:  

Aantal mails   47 

Aantal klachten   47   

Gegrond   18   

Ongegrond   19   

Niet-ontvankelijk  3  

Onbevoegdheid   6  

Eindoordeel onnodig  0  

Bemiddeling   1  

Bijstelling beleid  0   

 

Het historisch kwantitatief overzicht van de klachten: 

   2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal klachten  61 45 53 55 47 

Gegrond  23 11 10 16 18 

Ongegrond  23 27 22 28 19 

Niet-ontvankelijk 3 3 1 1 3 

Onbevoegdheid  11 3 13 9 6 

Eindoordeel onnodig 1 1 7 1 0 

 

Bemiddeling  13 9 8 7 1 

Bijstelling beleid 5 4 2 5 0 

 

 

2) Inventarisatie klachten 2012 naar uitkomst en onderwerp 

 

Gegronde klachten: 18 

A. klachten over inschrijfgeld tentamens; 2 

Vanaf 42 dagen tot 10 dagen voor het tentamen is het voor de student mogelijk om zich 

aan te melden voor het tentamen via Usis. Voor een aanmelding na de sluitingsdatum 

wordt een bedrag van €30 in rekening gebracht. Voor een aanmelding binnen drie dagen 

voor het tentamen geldt een inschrijfbedrag van €75 per tentamen. De klachtencommissie 

acht klachten over het inschrijfgeld slechts in enkele gevallen gegrond, wanneer de 

student fysiek niet in staat is geweest zich in te schrijven voor het tentamen. 
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In dit geval is er sprake van fysieke overmacht waardoor de student zich niet in heeft 

kunnen schrijven voor het tentamen en heeft de klachtencommissie als eindoordeel 

gegeven dat de klacht gegrond is en de student het inschrijfgeld terug heeft gekregen. 

 

B. klachten over kwesties van bedrijfsvoering; 9 

Vijf van de negen ontvangen klachten gingen over het sluiten van de deuren van 

collegezalen en het feit dat er teveel studenten aanwezig zijn in de daarvoor beschikbaar 

gestelde ruimte. Er is besloten om een grotere collegezaal te regelen. Daarnaast is ervoor 

gezorgd dat de deur op slot gedraaid kan worden, waarbij studenten niet naar binnen 

kunnen, maar wel naar buiten. In geval van brand of paniek kunnen de studenten dus naar 

buiten vluchten. 

 

De klachtencommissie heeft een klacht ontvangen over geluidsoverlast in de bibliotheek. 

Tijdens een tentamenweek werd er geboord op het dak van de bibliotheek, waar de 

studenten onderlast door ondervonden. Naar aanleiding van deze klacht is het 

boorschema onmiddellijk aangepast, waardoor er geen sprake meer was van overlast. 

 

Er is een klacht ingediend over de locatie van een tentamen. Voor dit tentamen bleek 

geen zaal gereserveerd te zijn. Hierdoor begon het tentamen later dan gepland. De 

klachtencommissie is tot het oordeel gekomen dat het hier geen structurele fout betreft, 

maar een eenmalig incident wat betreft de communicatie. De afspraken die telefonisch 

zijn gemaakt, zullen voortaan per mail afgehandeld worden. 

 

Een student heeft geklaagd over de vieze collegezalen. Het gaat hierbij voornamelijk om 

troep die door studenten achter wordt gelaten, zoals lege flesjes en verpakkingen van 

etenswaren. Er is een bericht in e- nieuws gezet, inclusief foto’s, om de studenten 

nogmaals op het belang van schone collegezalen te attenderen. 

 

Tot slot heeft de klachtencommissie een klacht ontvangen over het sluiten van de B- 

computerzalen wegens onderwijs. Deze klacht is gegrond verklaard, ondanks het een 

incidentele gebeurtenis betrof. 

 

C. klachten over microwebedu;1 

De student in kwestie heeft geklaagd over een bestelde reader bij microwebedu, die na 

ontvangst uit elkaar bleek te vallen. De klachtencommissie heeft in dezen bemiddeld 

tussen de student en microwebedu, waarbij de student een nieuwe reader heeft ontvangen. 

 

D. klachten over onderwijs;1 

Er is een klacht binnengekomen over de bekendmaking van het cijfer voor het 

hertentamen. De termijn voor bekendmaking van de cijfers is hierbij overschreden. 

Ondanks dit een incidentele gebeurtenis was, is hier aantekening van gemaakt en is de 

desbetreffende docent hierop aangesproken. 

 

E. klachten over tekortschieten functionarissen; 3 

Een klacht betrof een college dat door een misverstand aan de kant van de docent geen 

doorgang heeft weten te vinden. De docent is hierop aangesproken en heeft de sheets 

inclusief aantekeningen op Blackboard geplaatst, waardoor het niet nodig was een 

vervangend college aan te bieden. 
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Een klacht betrof het betalen van een extra maand collegegeld, door het niet goed 

verwerken van het scriptiecijfer. De desbetreffende student heeft het collegegeld terug 

gekregen. 

 

Een klacht betrof tekortschietende begeleiding en communicatie bij het schrijven van de 

masterscriptie. De docent is hierop aangesproken en de voorzitter van de afdeling is de 

suggestie gedaan te onderzoeken of er iets gedaan kan of moet worden om het 

scriptiebegeleidingsproces van de afdeling anders te organiseren en de nakijklast wellicht 

anders te verdelen binnen de afdeling. 

 

F. klachten over tentamenaangelegenheden.2 

Er zijn twee klachten binnengekomen omtrent de verbouwing van het USC tijdens de 

tentamenperiode. Naar aanleiding van deze klachten is ervoor gezorgd dat de overlast 

rondom het USC tot een minimum is beperkt. 

 

Ongegronde klachten: 19 

A. klachten over inschrijfgeld tentamens; 4 

De klachtencommissie heeft vier klachten ontvangen over het inschrijfgeld voor 

tentamens. Omdat er bij geen van deze klachten sprake was van fysieke overmacht (zie 

sub A onder gegronde klachten), zijn deze klachten ongegrond bevonden. 

 

B. klachten over kwesties van bedrijfsvoering; 3 

Een klacht betrof de openingstijden van het OIC. Deze klacht is ongegrond verklaard, 

wegens de duidelijke communicatie naar studenten omtrent de openingstijden van het 

OIC. 

 

Een klacht ging over het niet kunnen volgen van een vak, omdat de student niet voldeed 

aan de ingangseisen. Omdat dit een fout van de student zelf betrof, is deze klacht 

ongegrond verklaard. 

 

Een klacht ging over de tijden van het avondonderwijs. De avondcolleges beginnen 

meestal om 19.00 uur. Omdat dit vooraf duidelijk is gemaakt aan de studenten, heeft de 

docent het recht laatkomers te weigeren. 

 

C. klachten over microwebedu; 2 

De klachtencommissie heeft twee klachten ontvangen over het niet kunnen retourneren 

van readers bij microwebedu. Omdat er gebruik wordt gemaakt van printing on demand, 

zou het retourneren van readers een te hoge kostenpost met zich meebrengen. De readers 

mogen slechts geretourneerd worden indien de verkeerde bezorging te wijten is aan een 

fout van microwebedu. Van dit laatste was geen sprake, waardoor beide klachten 

ongegrond zijn verklaard. 

 

D. klachten over onderwijs; 9 

De klachtencommissie heeft vier klachten ontvangen over de planning van tentamendata. 

Jaarlijks worden de tentamendata besproken en vastgesteld in de Opleidingscommissie en 

het Onderwijsbestuur, waar ook student- leden bij betrokken zijn, waardoor de 

klachtencommissie geen aanleiding ziet om deze klachten gegrond te verklaren. 

 

Daarnaast heeft de klachtencommissie vier klachten ontvangen over het inroosteren van 

onderwijs. Omdat de colleges op verschillende momenten worden gegeven, heeft de 

klachtencommissie deze klachten ongegrond verklaard. De student wordt immers zelf in 
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staat gesteld om te kiezen tussen verschillende colleges, waarbij geldt wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt. 

 

Er is een klacht binnengekomen over een tentamen, waarbij de tentamenstof onduidelijk 

was. Omdat dit een nieuw vak betrof, is dit meegenomen door de docent in de evaluaties 

en is er meer duidelijkheid voor studenten geschapen omtrent de tentamenstof. 

 

E. klachten over tekortschieten functionarissen; 0 

 

F. klachten over tentamenaangelegenheden.1 

De klachtencommissie heeft een klacht ontvangen omtrent een tentamenzaal. De zaal zou, 

wegens geluidsoverlast, niet geschikt zijn om tentamens af te nemen. Er zijn naar 

aanleiding van deze klacht onmiddellijk maatregelen genomen om het geluidsoverlast te 

verminderen. De klachtencommissie heeft geoordeeld dat het geluidsoverlast niet van 

dusdanige aard was, dat dit invloed heeft gehad op de prestaties van de studenten. 

 

Bemiddeling: 1 

Er is een klacht binnengekomen over de omgang van een docent met een student. Beide 

partijen zijn gehoord en nader tot elkaar gebracht. 

 


