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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 aan de faculteit en geeft 

ze een overzicht van de behandelde klachten gedurende het kalenderjaar 2013.  

 

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 mw. mr. dr. P.M. Schuyt de portefeuillehouder Onderwijs, waren Emma Merkx (tot 1 

september 2013) en  Céril van Leeuwen (vanaf 1 september 2013) de student-assessoren en was 

mr. H. Minnema, onderwijsmanager (vanaf 1 april 2012),  de coördinator.  

 

Twee zaken zijn het afgelopen naar boven gekomen:  

 

1. Bij de behandeling van een aantal klachten gericht tegen handelingen van de 

wetenschappelijke staf, is de vraag opgekomen of de procedure zoals neergelegd in de 

klachtenregeling zich wel voldoende leent voor alle typen klachten. Met name werd 

duidelijk, dat de huidige werkwijze een erg hybride karakter heeft: enerzijds wordt 

getracht zoveel mogelijk klachten informeel en door bemiddeling op te lossen, anderzijds 

beschouwen medewerkers een bij de commissie ingediende klacht als een zwaar middel, 

dat een juridisch antwoord vereist met alle formele rechten van hoor en wederhoor en 
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feitenonderzoek die daarbij horen. Dit brengt de commissie soms in een lastige positie en 

roept weerstanden op bij medewerkers waar de klacht betrekking op heeft, die de 

oplossing van het probleem in de weg staan.  

 

De klachtencoördinator heeft hierover advies gevraagd van prof. R. Holtmaat, deskundig 

op het gebied van klachtenprocedures, en die heeft geconcludeerd, dat de huidige 

werkwijze weliswaar in de meeste gevallen uitstekend werkt, maar dat het de voorkeur 

zou hebben een regeling tot stand te brengen die bemiddeling, ‘troubleshooting’ en de rol 

van vertrouwenspersoon beter scheidt van de formele klachtenprocedure. Op die manier 

zou ook de onafhankelijkheid van de behandelaar van een formele klacht beter kunnen 

worden gewaarborgd dan in de huidige situatie, waarin twee leden van het 

faculteitsbestuur en een zeer direct betrokken manager besluiten over klachten die 

geregeld over het door henzelf gemaakte beleid gaan.  

 

Een nader uit te werken procedure zou er in grote lijnen zo uit kunnen zien:  

 

Stap 1: student meldt zich met een probleem, suggestie, of  klacht altijd eerst bij de 

assessor, die net als nu in samenspraak met de Onderwijsmanager bekijkt of het probleem 

opgelost kan worden of dat bemiddeld kan worden tussen de student en de afdeling die 

het aangaat. De assessor en onderwijsmanager kunnen ook besluiten dat het meer op zijn 

plaats is om de student te adviseren hoe om te gaan met het probleem waar hij tegen aan 

is gelopen, de student door te verwijzen naar de meest geëigende persoon/afdeling, of dat 

het voldoende is om de student uit te leggen wat de reden is van bepaalde beslissingen die 

de organisatie heeft genomen. Dit onderdeel van het traject is te omschrijven als ‘trouble 

shooting’.  

Stap 2: nadat dat traject is doorlopen, wordt aan de student de keuze gelaten om het 

daarbij te laten (grootste deel van de gevallen) of alsnog een formele klacht in te dienen. 

De student wordt gewezen op het bestaan van de klachtencommissie en het daarvoor 

geldende klachtenreglement. Daartoe wordt een formele, onafhankelijke commissie 

ingesteld met een voorzitter, een secretaris en een lid, waar de klacht onder vermelding 

van naam van de student kan worden ingediend. Dit zouden personen moeten zijn met 

kennis van onze faculteit, maar zonder bestuurlijke bevoegdheden,  bijvoorbeeld een 

(gepensioneerde)  medewerker, een lid van de Raad van Advies, of medewerker van een 

zusterfaculteit. Leden die werkzaam zijn bij de faculteit moeten een vervanger hebben 

voor het geval er zaken worden aangebracht die te dicht bij de werkzaamheden en 

bevoegdheden van hen staan. Naar verwachting zal die commissie hooguit een handjevol 

klachten per jaar hoeven te behandelen. Deze klachtencommissie behandelt klachten van 

studenten die betrekking hebben op het onderwijsproces (inclusief gedragingen van 

docenten) en werkt volgens een aan alle betrokkenen kenbaar gemaakte procedure 

(hoor/wederhoor/schriftelijke conclusie/termijnen e.d.). Als de klacht ontvankelijk wordt 

bevonden geeft de commissie aan het einde van die procedure een oordeel over de 

gegrondheid of ongegrondheid van de klacht. De commissie kan het faculteitsbestuur 

daarbij adviseren met betrekking tot mogelijk te nemen maatregelen.  
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Stap 3: nadat de commissie een oordeel heeft gegeven in de zaak, is het aan het 

faculteitsbestuur om een maatregel te nemen die tegemoet komt aan het oordeel van de 

commissie.  

 

Klachten die betrekking hebben op gedragingen / bejegeningen van docenten en 

studenten in de zin van de gedragscode ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, pesten, 

agressie, geweld en discriminatie), worden doorverwezen naar de universitaire 

vertrouwenspersoon ongewenst gedrag, die de klager begeleid en van advies dient, 

wanneer nodig bemiddelt, of ondersteunt bij het indienen van een formele klacht bij de 

speciaal daarvoor bestaande universitaire klachtencommissie.  

 

2. Er ontbreekt een heldere klachtenprocedure voor organen op centraal niveau van de 

universiteit, waardoor studenten soms met klachten over de bibliotheek, UFB, of de 

dienst SOZ bij de faculteit terecht komen. De facultaire commissie acht zich hierin niet 

bevoegd en vindt het ook niet zinvol om zich in dergelijke klachten te mengen, aangezien 

de klacht dan over veel te veel schijven loopt, wat de helderheid voor de betrokkene niet 

ten goede komt. Dat betekent dat de student geen loket heeft voor dergelijke klachten. De 

klachtencoördinator heeft dit hiaat aangekaart bij de Ombudsfunctionaris en bij de Dienst 

Juridische Zaken, maar heeft daar geen gehoor gevonden.  

 

2) Klachten in 2013 

 

a) Een kwantitatief overzicht van de klachten over het jaar 2013  

In totaal zijn er 39 mails ontvangen die formeel zijn aan te duiden als een klacht. Daarnaast is een 

aantal mails binnengekomen die het karakter had van verzoeken, vragen en suggesties. Deze 

tweede groep wordt in dit verslag buiten beschouwing gelaten.  

 

De uitkomsten van de klachten waren als volgt:  

Aantal klachten   39   

Gegrond   11   

Ongegrond   16   

Niet-ontvankelijk  1  

Onbevoegdheid   3  

Eindoordeel onnodig  0  

Bemiddeling   8  

Bijstelling beleid  0   

 

Het historisch kwantitatief overzicht van de klachten: 

 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal klachten  61 45 53 55 47 44 

Gegrond  23 11 10 16 18 11 

Ongegrond  23 27 22 28 19 16 

Niet-ontvankelijk 3 3 1 1 3 1 
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Onbevoegdheid  11 3 13 9 6 3 

Eindoordeel onnodig 1 1 7 1 0 0 

Bemiddeling  13 9 8 7 1 13 

Bijstelling beleid 5 4 2 5 0 0 

 

 

 

b) Inventarisatie klachten 2013 naar uitkomst en onderwerp 

 

Gegronde klachten: 11 

A. klachten over inschrijfgeld tentamens; 3 

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 zeer 

uitzonderlijke gevallen gegrond.  

In 2014 is de regeling omtrent het inschrijven van tentamens opnieuw ter discussie 

gesteld. Een commissie is ingesteld die zich opnieuw buigt over de wenselijkheid 

voor het inschrijven van tentamens. 

 

In geval van de drie gegronde klachten was er onder meer sprake van een 

internationale student die niet op de hoogte was gesteld van de inschrijving voor het 

tentamen. In een andere geval was er sprake van een storing van USIS waardoor de 

student niet in staat was zich tijdig voor het tentamen in te schrijven. Tot slot is een 

klacht gegrond verklaard van een student van de Faculteit Geesteswetenschappen die 

aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid keuzevakken volgde. Student was niet juist 

voorgelicht over de tentamenregeling op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid door 

haar faculteit.  

 

In 2014 is de regeling met betrekking tot inschrijfgeld tentamens landelijk onderwerp 

van discussie geworden. Een universitaire commissie beraadt zich op de 

houdbaarheid en wenselijkheid van de regeling. Het lijkt zinvol als deze commissie 

daar ook bij betrekt welk orgaan eventuele klachten/bezwaren tegen de geïnde gelden 

in behandeling moet nemen.  

 

B. klachten over kwesties van bedrijfsvoering   0 

 

C. klachten over onderwijs    0 

 

D. klachten over tekortschieten functionarissen 0 

 

E. klachten over tentamenaangelegenheden  3 
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Er zijn twee klachten binnengekomen omtrent het later beginnen van het tentamen 

Rechtsvinding. Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld en erkennen de kwestie. Naar 

aanleiding van deze klachten is ervoor gezorgd dat er nog meer zorg wordt gedragen 

om tentamens op het juiste tijdstip te laten aanvangen.  

 

Derde klacht betrof de beperkte ruimte bij het maken van een tentamen in zaal A.144. 

Deze zaal wordt alleen als tentamenlocatie gebruikt in geval er geen alternatieve 

ruimte beschikbaar is.  

 

F. overige klachten; 5 

Drie klachten zijn ontvangen omtrent de propedeuse- en bachelor buluitreiking. Er 

wordt naar gestreefd om volgende uitreikingen beter te laten verlopen.  

 

Twee klachten betroffen studenten die ofwel vanwege foutieve communicatie vanuit 

het OIC, dan wel een fout in het systeem, te veel collegegeld hebben betaald. 

Studenten hebben het collegegeld teruggestort gekregen. 

 

 

Ongegronde klachten: 16 

A. klachten over inschrijfgeld tentamens; 7   

De klachtencommissie heeft zeven klachten ontvangen over het inschrijfgeld voor 

tentamens. Omdat bij geen van deze klachten sprake was van fysieke overmacht of 

andere vormen van overmacht waar de student zich op kon beroepen, zijn deze 

klachten ongegrond verklaard.  

 

B. klachten over kwesties van bedrijfsvoering; 0  

 

C. klachten over onderwijs; 2 

De klachtencommissie heeft een klacht ontvangen over de overgangsregeling door de 

invoering van het nieuwe curriculum. Student stelt dat, door invoer van het nieuwe 

curriculum, hij niet in staat wordt gesteld om studiepunten van de vakken uit het oude 

curriculum te behalen. Volgens student is dit te wijten aan gebrekkige communicatie 

vanuit de Faculteit over de overgangsregeling en het laat bekend worden van de 

behaalde resultaten van de bezemtentamens. Klachtencommissie heeft klacht 

ongegrond verklaard, omdat er vanuit de faculteit veel is gecommuniceerd en zij alle 

nodige maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat studenten hinder aan de 

overgangsregeling ondervinden. 

 

Tot slot is er een klacht binnengekomen over een student die niet werd toegelaten tot 

de master forensische criminologie. Omdat student zich met dit verzoek tot 

verschillende bevoegde organen, waaronder de toelatingscommissie, had gericht, is 

deze klacht door klachtencommissie als ongegrond verklaard. 
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D. klachten over tekortschieten functionarissen; 0 

 

E. klachten over tentamenaangelegenheden; 7 

De klachtencommissie heeft een klacht ontvangen omtrent het te laat nakijken van 

een tentamen. Omdat tijdig aan de studenten is gecommuniceerd dat door overmacht 

de deadline voor de nakijktermijn niet kon worden de gehaald, is klacht ongegrond 

verklaard.  

 

Twee klachten betroffen de roostering van het tentamen “Protection of war victims” 

waarbij verschillende data waren gecommuniceerd. Klacht is ongegrond verklaard 

omdat op de facultaire website wel de juiste datum stond en studenten worden geacht 

via deze website de data te controleren.  

 

Er is een klacht binnengekomen over de tentamenkalender voor het vak 

Rechtsfilosofie waarin één datum voor de herkansing is genoemd. Voor het succesvol 

afronden van het vak moeten er echter twee herkansingen gemaakt worden. Omdat 

vanwege technische redenen er maar één datum in de tentamenkalender kan worden 

opgenomen en de afdeling Encyclopedie zorg heeft gedragen om dit juist aan de 

studenten te communiceren, is de klacht ongegrond verklaard.   

 

Een klacht ging over een tentamen van Inleiding Internationaal en Europees Recht 

dat later is begonnen en aan het eind hinder door opruiming van de tentamenzaal is 

geweest. Student heeft tentamen niet gehaald. Klacht is ongegrond verklaard omdat 

de Klachtencommissie de door de student ondervonden hinder niet van dien omvang 

vond dat het aanleiding geeft tot rectificatie van het cijfer.  

 

Een klacht betrof de becijfering en de procedure omtrent de becijfering, van het vak 

Rechtsvinding. De docent heeft naar aanleiding van de klacht het cijfer 

heroverwogen, maar heeft geen reden gezien het cijfer te wijzigen. 

Klachtencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard, omdat de procedures 

zorgvuldig waren gevolgd en alleen de examinator zelf bevoegd en deskundig is om 

een cijfer toe te kennen. 

 

Tot slot heeft de klachtencommissie een klacht ontvangen over het te laat bekend 

maken van de cijfers van de bachelorscriptie Criminologie. Omdat de afdeling met 

een goede reden een kleine vertraging heeft toegestaan en de vertraging tijdig aan de 

studenten kenbaar is gemaakt, is de klacht ongegrond verklaard. 

 

Onbevoegd: 3 

Drie klachten zijn binnengekomen die niet binnen de bevoegdheid van  de 

Klachtencommissie vielen. Deze klachten zijn doorgestuurd naar de juiste personen 

binnen de organisatie of door de klachtencommissie met bemiddeling afgehandeld. 

Klachten betroffen lawaai in de bibliotheek en huisregels van de bibliotheek omtrent het 
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nuttigen van dranken. Laatste klacht betrof een klacht over de service bij de Copyshop 

van het UFB. Betrokkenen zijn door de klachtencommissie op de hoogte gesteld en 

hebben de klachten opgepakt. Zie ook de opmerking hierboven in de inleiding.  

 

Bemiddeling: 13  

Zes klachten zijn binnengekomen over de master afstudeerrichting European 

Law. De klachten betroffen meerdere onderwerpen, waaronder onvoldoende 

toegankelijkheid van de staf, ongelijke zwaarte van casussen die werden gebruikt 

in het vak Practicum, conflicterende deadlines van verschillende vakken, en 

onvoldoende feedback op papers. De klachten zijn aanvankelijk vertrouwelijk  bij 

de opleiding aangekaart en in een later stadium heeft de opleiding betreffende 

studenten uitgenodigd in gesprek te gaan. Dat gesprek heeft naar tevredenheid 

van de studenten plaatsgehad in een van de werkgroepen en in één geval op 

individuele basis. De studenten achtten hiermee de zaak als afgehandeld. De 

opleiding herkende een deel van de genoemde punten als gevolg van de snel 

groeiende opleiding en heeft toegezegd intern deze mee te nemen in de 

vormgeving van het toekomstige onderwijs.  

 

Tevens is een klacht binnen gekomen over het niet functioneren van een USIS-

account, waaraan student hinder heeft ondervonden. Omdat bleek dat het account 

wel functioneerde, is er bemiddeld bij het inschrijven. 

 

Namens een aantal studenten is er een klacht ontvangen over het vak European 

Labour Law. Tussen afdeling en studenten is bemiddeld en de klacht is middels 

een aankondiging op Blackboard afgehandeld.  

 

Een andere klacht betrof een klacht over een docent bij Moot Court. Student en 

docent zijn door middel van een gesprek nader tot elkaar gekomen. 

 

Er is een klacht binnengekomen over de overgangsregeling m.b.t. de 

curriculumwijziging. Onduidelijkheden en misverstanden zijn uitgelegd en 

student is duidelijk gemaakt dat sommige nadelige gevolgen door een 

curriculumwijziging nooit voorkomen kunnen worden. 

 

Een andere klacht betrof het niet kunnen overstappen van Criminologie naar 

Rechtsgeleerdheid. Door studieadviseur is uitleg gegeven en student heeft alsnog 

bij hoge uitzondering de overstap naar Rechtsgeleerdheid kunnen maken. 

 

Er is een klacht binnengekomen over het niet kunnen volgen van “live” onderwijs 

vanwege dubbel geroosterd onderwijs. Omdat destijds bewust de keuze is 

gemaakt dat sommige studenten niet het onderwijs live konden volgen, is de 

klacht niet verder in behandeling genomen en is student op de hoogte van dit 

besluit gebracht. 
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Tot slot heeft één student het bedrag van €75,- wegens te laat inschrijven voor 

een tentamen, teruggestort gekregen vanwege bijzondere persoonlijke 

omstandigheden.  


