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1) Inleiding 
 
1.a) Formele klachtenregeling en jaarverslag 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) kent een ‘Klachtenregeling studenten’. Voluit geheten 
‘Regeling ter behandeling van individuele klachten van studenten van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden’. Deze bestaat sedert 1 mei 2005. Ingevolge artikel 
18 van deze regeling wordt per kalendarjaar een jaarverslag uitgebracht. Het onderhavige verslag 
bevat kwantitatieve gegevens over de behandelde klachten gedurende het kalenderjaar 2011 
alsmede - geanonimiseerd – over de aard en de inhoud ervan, en de bevindingen en eventuele 
conclusies en aanbevelingen die daaraan door de Klachtencommissie zijn verbonden.  
 
1.b) Werkwijze en samenstelling Klachtencommissie FdR 
De Klachtenregeling bevat een officiële procedure voor klachten over de wijze waarop een 
medewerker of een orgaan van de faculteit zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een 
student heeft gedragen en waarvoor geen andere officiële/formele klachten-, bezwaar- of 
beroepsprocedures bestaan. De regeling en de toelichting erop zijn te vinden op de facultaire 
website http://law.leidenuniv.nl/studenten/algemenestudentenzaken/regelingen/klachten.html 
 
Na het indienen van een klacht krijgen studenten een ontvangstbevestiging. Daarbij wordt tevens 
aangegeven hoe en op welke termijn de klacht wordt afgehandeld. Ook wordt zo nodig verwezen 
naar relevante artikelen uit de Klachtenregeling. 
Belangrijkste criterium bij de behandeling en beoordeling van klachten is of de facultaire 
medewerker of het facultaire orgaan de regels in acht heeft genomen en zich naar regels van 
behoorlijkheid heeft gedragen ten opzichte van de student. Daarbij worden de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur als elementair toetsingskader gehanteerd. 
 
De 'Klachtencommissie FdR' bestaat uit de directeur onderwijs en de student-assessor als 
qualitate qua-leden en mr. K. Boonen (senior medewerker afd. Onderwijsbeleid) als benoemd lid 
tevens coördinator van de Klachtencommissie. In 2011 waren achtereenvolgens prof.mr. C.J.J.M. 
Stolker en dr.mr.drs. P.M. Schuyt de directeur onderwijs en was tot 1 september 2011 Liset Tijs 
de student-assessor en daarna Annmieke Brouwer.  
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1.c) Jaarverslag 2011 op hoofdlijnen 
In § 2 hieronder wordt een inventarisatie gegeven van de klachten die zijn binnengekomen in de 
periode van 1 januari tot en met 31 december 2011.  
In totaal zijn er 52 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.  
 
Zoals hierna in het overzicht in § 2 kenbaar wordt zijn in 2011 de 60 klachten te categoriseren in 
5 thema’s en hebben ze betrekking op ongeveer 34 onderwerpen. De thema’s zijn: 
A. klachten over tekortschieten van personen/functionarissen FdR; 
B. klachten over onderwijsprogramma, onderwijsregels e.d.; 
C. klachten over kwesties van bedrijfsvoering; 
D. klachten over tentamenaangelegenheden; 
E. klachten over niet-facultaire FdR kwesties. 
 
In 16 gevallen werd de klacht gegrond verklaard en zijn de studenten geheel of gedeeltelijk in het 
gelijk gesteld en in 28 gevallen werd de klacht ongegrond verklaard. De eindoordelen niet-
ontvankelijkheid van de klager dan wel onbevoegdheid van de Klachtencommissie is in 1 
respectievelijk 9 gevallen uitgesproken. Bij 1 casus was geen eindoordeel nodig. Bemiddeling 
heeft op enigerlei vorm plaatsgevonden bij 7 klachten. 
 
Bij de inventarisatie in § 2 is steeds een korte aanduiding gegeven van de inhoud van de klachten 
en, indien relevant, van de bevindingen en conclusies van de Klachtencommissie (zie legenda bij 
§ 2). Dit laatste betreft in ieder geval de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht. Vaak 
is tevens aangegeven of en zo ja welke lering uit de klacht/casus is getrokken.  
Naar aanleiding van 5 klachten heeft er op enigerlei wijze bijstelling van beleid of procedures 
plaatsgevonden (in de inventarisatie hieronder in § 2 is dat steeds vermeld bij onderdeel/letter c, 
de bijzonderheden/opmerkingen). Daarbij kan het ook voorkomen dat de commissie een klacht 
niet gegrond heeft verklaard, maar dat de organisatie er wel lering uit trekt of consequenties aan 
heeft verbonden. Het, zoals dat heet, ‘zelfreinigend vermogen’ van de facultaire organisatie is 
daarbij gebaat.  
 
Bij de diverse casus die gegrond zijn verklaard betreft de wijze van bejegening van de student 
niet zozeer een onheuse, persoonlijke bejegening van studenten, maar hangt dit vooral samen met 
onzorgvuldigheden en slordigheden in de besluitvorming of een tekort aan kennis bij individuele 
medewerkers (op onderdelen) van bepaalde regels. De algemene conclusie is reeds enige jaren dat 
het aantal klachten en de inhoud daarvan geen redenen tot zorg of verontrusting geven. Wel zijn 
er ook in 2011 nog relatief veel klachten over uSis gekoppeld aan de inschrijving voor tentamens. 
Voor het overige kan worden geconstateerd dat er per jaar een grote diversiteit is in onderwerpen 
waarover wordt geklaagd. 
 
Een kwantitatief overzicht van de klachten over het jaar 2011   

Aantal mails   51 
Aantal klachten   55   
Gegrond   16   
Ongegrond   28   
Niet-ontvankelijk  1  
Onbevoegdheid   9  
Eindoordeel onnodig  1  
Bemiddeling   7  
Bijstelling beleid  5   
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Het historisch kwantitatief overzicht van de klachten: 
   2006  2007 2008 2009 2010 2011 
Aantal klachten  69  40 61 45 53 55 
Gegrond  13  12 23 11 10 16 
Ongegrond  19*  13 23 27 22 28 
Niet-ontvankelijk 3  6 3 3 1 1 
Onbevoegdheid  NG**  7 11 3 13 9 
Eindoordeel onnodig NG**  2 1 1 7 1 
 
Bemiddeling  NG**  6 13 9 8 7 
Bijstelling beleid NG**  NG** 5 4 2 5 
 

* Betrof toentertijd nog registratie op ‘onderwerpen’ en niet op het aantal (individuele) klachten! 
Dit aantal kan worden gelezen als ongeveer 45.  
** NG = Niet Geregistreerd, niet vastgelegd in eerdere statistieken. 
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2) Inventarisatie klachten studenten 
 

 
Legenda: 

a. = korte aanduiding klacht 
b. = eindoordeel Klachtencommissie FdR 
c. = bijzonderheden / opmerkingen 

 
A klachten over tekortschieten van personen/functionarissen FdR bij 

onderwijsaangelegenheden 
 
1. a. = klacht over docent die soms onleesbare sheets gebruikt tijdens hoorcollege 

b. = ongegrond 
c. = betreft bep. sheets in kleur die ivm. kenbron niet zijn aan te passen. Weliswaar in 
collegezaal slecht leesbaar, maar ook opgenomen op Blackboard en voorafgaand aan coll. 
te bestuderen. Tijdens college vnl. om aan te refereren. 

 
2. a. vermeende ontoereikende of onjuiste informatie studieadvies m.b.t. twee aspecten  

b. niet ontvankelijk 
c. o.a. inhoudelijke en procedurele informatie gegeven en getracht te bemiddelen, maar 
student weigert daarvoor benodigde nadere informatie te verstrekken 

 
3. a. niet beantwoorden/reageren op enkele mails 

b. gegrond. 
c. Bemiddeling; probleem opgelost. Docent slechts één dag per week aanwezig en soms 
enkele weken niet. 

 
4. a. niet verwerkt cijfer keuzevak 

b. gegrond 
c. onvolkomenheden administratie; verontschuldiging aangeboden. 

 
5. a. over opstelling c.q. gestelde onvoldoende meewerking medewerker rondom 

inschrijving tentamen 
b. ongegrond 
c. stud. vraagt medewerking/faciliteit die niet mogelijk zijn; optreden meer dan 
behoorlijk 

 
6. a. klacht kwaliteiten docent en invloed daarvan op tentamenuitslag 

b. gedeeltelijk gegrond 
c. Casus behandeld in samenwerking met voorzitter Examencommissie en voorzitter 
vakgroep. Laatstgenoemden doen navraag situatie en bekijken tent.+cijfer betrokken 
student alsmede cijfers van alle wg-studenten van die docent en vergelijken die met 
andere wg-en. Nieuwe docent onvoldoende aangestuurd. Qua tent.uitslag(-en) e.d. 
statistisch geen invloed of verschillen. Signaal wel ter harte genomen. Docenten niet 
behorende tot vaste staf moeten volledig bij voorbereiding en instruering betrokken zijn. 

 
7. a. gestelde tekortschietende informatie over extra vakken Civiel Effect bijz. ba-

afstudeerrichting  
b. gegrond 
c. Vraag student(-en) bij div. betrokkenen tussen wal en schip terecht gekomen. 
Bemiddeld. Geïnformeerd en ook inhoudelijk schriftelijk tekst en uitleg gegeven. 
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8 a. klacht over tijdstip afstuderen (en indiv., bijz. omstandigheden van pers. aard)  

b/c = na bemiddeling opgelost. (Mede) communicatiestoornis student-docent-OIC. 
 
9 a. klacht boete/machtiging twee keer afgeschreven 

b. gegrond 
c. Oorzaak bleek bij administratieve miscommunicatie bank en universitaire Financial 
Shared Service Centre te liggen. Zsm. gecorrigeerd. 

 
10 a. Gemotiveerde aanmelding inzage+nabespreking Rechtsfilosofie gevraagd 

b. ged. gegrond 
c.  Aanmelding blijkt geen constituerende voorwaarde, maar nodig ivm. voorbereiding 
wijze van inzage + nabespreking. Coördinator vak verzocht informatie en formulering op 
Blackboard aan te passen en toe te lichten.   

 
 
B Klachten over onderwijsprogramma, onderwijsregels e.d. 
 
11 a. hardheidsclausule ‘cum laude’ regeling deeltijdstudenten 

b. ongegrond 
c. Tezamen met de Examencommissie beoordeeld. Rechtskracht (overgangs-)regeling 
met categorale hardheidsclausule reeds geruime tijd verstreken; geen reden individuele 
uitzondering of opnieuw rechtskracht verlenen regeling  

 
12 a. = vijf stud - problemen inschrijving ba-scriptie bij aanvangstijdstip 

b. = bij twee stud. gegrond. Bij twee ongegrond. Bij één student bemiddeling via 
spoedprocedure 
c. = Sommige stud. hadden 20-60 min. problemen om in het systeem te komen. Systeem 
min of meer overbelast. Vervelend ivm beginsel ‘wie het eerst komt het eerst maalt’ qua 
onderwerpen.  
Ongegrond: een student had niet voldaan aan vooraanmelding; een student niet 
correct/volledig aangemeld. 
Bemiddeling ivm. indiv. bijz. omstandigheden van pers. aard bij student en belang 
inschrijving. 

 
13 a. = onderwerp scriptie niet interessant 

b. = ongegrond 
c. = Onderwerpen en aanpak v/d/ ba-scriptie weloverwogen beleid Onderwijsbestuur. 
Tussen 80-100 onderwerpen. Beperkte vrijheid stud. qua onderwerpen, volgens regel 
‘wie het eerst komt het eerst maalt’. 
 

14 a. Toetsvorm van ba-vak 
b. ongegrond. 
c. Goedgekeurd door Onderwijsbestuur, geen rare zaken en overigens aangelegenheid 
Examencommissie 

 
15 a. = klacht over verschil in aanpak inzages en nabespreking van tentamens 

b = ongegrond 
c = namelijk mede afhankelijk van aard, opzet en hoedanigheid tentamen maar bv. ook 
beschikbaarheid examinatoren.  
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16 a. wegsturen student uit werkgroep ivm. onvoldoende voorbereiding 

b. Onbevoegd 
c. Verwezen naar Ex.cie ivm. 80% aanwezigheidsregel en al dan niet legitimerende indiv., 
bijz. omstandigheden. 

 
17 a. onduidelijkheid bij nieuw vak over opzet tentamen en lit./stof dienaangaande. 

b/c Bemiddeld. Vakcoördinator zet proeftentamen op Blackboard  
 
18 a. klacht onvoldoende en onduidelijke informatie reader online 

b. ongegrond 
 c. Zowel per mail al via e-nieuws als web geïnformeerd. Teksten begrijpelijk. 
 
C Klachten bedrijfsvoering 
 
19 a. = zaal C 1.31 niet geschikt voor tentamens 

b. = gedeeltelijk gegrond 
c. = ruggespraak met Examencommissie leidt tot conclusie dat de zaal minder geschikt is 
voor tentamens en dat indien die darvoor moet worden gebruikt het aantal stud. moet 
worden beperkt en dat de opstelling/plaatsing van stud. in beginsel niet meer dan 4 stud. 
per rij moet zijn.  

 
20 a. = stoeltjes Lorentzzaal zijn te hard 

b. = gegrond 
c. = houten klapstoeltjes zijn inderdaad hard. Casus gelegd bij directeur Bedrijfsvoering; 
bezien of oplossingen mogelijk zijn, zoals kussens of bekleding 

 
21 a = weigeren toegang na aanvang onderwijs en vergrendelen (op slot doen) deur 

collegezaal 
b = gedeeltelijke gegrond 
c. = weigeren van toegang van studenten die te laat zijn behoort tot gedragscode. Een 
facultair uitgangspunt is dat studenten bij onderwijsactiviteiten op tijd aanwezig dienen te 
zijn en tot het eind aanwezig dienen te blijven en dus niet voortijdig de zaal mogen 
verlaten. Met betrekking tot deze regel is er geen verschil tussen voltijd- en 
deeltijdstudenten. Dat een docent de studenten die te laat komen de toegang weigert is 
dan ook normaal.  
Dat een docent daartoe de deur van het onderwijslokaal van binnenuit op slot doet is een 
middel waartegen op zichzelf geen bezwaar bestaat (het is vanuit allerlei overwegingen 
een doeltreffend middel) – althans indien het een deur met een zgn. ‘panieksluiting’ 
betreft (zo’n deur kan in die situatie van buiten af niet worden geopend en van binnenuit 
wel zonder dat ontgrendeling o.i.d. nodig is). Dit laatste is essentieel ivm. noodsituaties 
agv. bv. brand of paniek. 
Bij de onderwijsruimtes heeft (alleen) de deur van collegezaal C 1.31 geen panieksluiting 
en die mag vooralsnog dus niet op slot worden gedaan. Directeur Bedrijfsvoering 
verzocht die sluiting aan te laten passen. Heeft plaatsgevonden. 

 
22 a. Onvoldoende voorzieningen gebedsruimte 

b. ongegrond 
c. Studenten mogen bep. lokalen die vrij zijn gebruiken alsmede de ehbo-ruimte; laatste 
ruimte heeft kraan; ruimtes niet onvoldoende schoon; faculteit niet verplicht speciale 
voorzieningen te treffen of ruimte te creëren. 
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23 a. onrust in tentamenruimte 

b. niet ongegrond 
c. Soms zitten er in één specifieke tentamenruimte studenten van meer dan één tentamen 
waarbij voor bepaalde studenten een verschillend regime geldt. Veelal studenten met 
functiestoornissen en extra tentamentijd en/of studenten die in gecontroleerde ruimte 
twee tentamens achter elkaar moeten maken ivm. zogenoemde overlapregeling. Bij zgn. 
overlap mogen studenten i.v.m. het gevaar van tussentijds contact met medestudenten 
(die het tentamen al gemaakt hebben of nog moeten maken), het lokaal niet tussentijds 
verlaten. Evenwicht is nodig in grootte v/d ruimte en het aantal studenten en 
verschillende regimes. Organisatie probeert wanneer dat er erg veel zijn een extra zaal te 
boeken (met een extra surveillant), maar dat blijkt last-minute niet altijd mogelijk. 
Administratief en/of organisatorisch moet worden getracht te voorkomen dat dergelijke 
last-minute situaties ontstaan.   

 
24 a. Klacht kluisjes beleid/procedure openen indien code vergeten 

b. Ongegrond 
c. Alleszins redelijke en goede procedure. Indien student én het kluisnummer én zijn/haar 
persoonlijk ingestelde lockercode niet meer weet behoeft enerzijds niet op ieder moment 
en kunnen en mogen anderzijds niet zomaar diverse lockers worden opengemaakt. Nog 
afgezien van eventuele technische complicaties mbt. codes van te openen lockers 
prevaleert vooral de privacy(-belangen) van medestudenten van die lockers 

 
 
D Klachten over tentamenaangelegenheden 
 
25 a. = beschuldiging fraude bij tentamen 

b. = onbevoegdheid 
c. = bij. div. instanties ingediend; Ex.cie bevoegd 

 
26 a. = vijf klachten tentamenrooster (tent. op zelfde dag of vlak na elkaar + 

één: onderwijs weer direct na tentamenweek) 
b. = alle ongegrond 
c. = Roostering ingewikkeld en complex probleem en helaas minder flexibel dan gewenst 
omdat de roosters vele randvoorwaarden en factoren kennen. Rooster worden besproken 
in Opleidingscommissies en Onderwijsbestuur. 
Vakken uit verschillende studiejaren soms onontkoombaar op zelfde dag.  
Tentamens in 1e week januari onontkoombaar. 
Semesterindeling kent geen vakantieweken, met uitzondering van Kerstweek en weken 
aan einde semester (dan alleen hertentamens). 

 
27 a. twee klachten – late bekendheid tentamenuitslag Rechtsfilosofie ivm. hertentamen 

b. niet ongegrond 
c. 7-10 dagen voorafgaand aan hertentamen moet bekend zijn of student hertentamen 
heeft. Planning belangrijk. Ook bij zogenoemde snelle herkansingen. Bepaalde periode 
voor opnieuw voorbereiden is nodig. Inhoudelijk competentie en beleid 
Examencommissie. 7e dag was uitslag bekend. 

 
28 a. Tekortschieten examinator en verzoek individuele, extra herkansing 

b. onbevoegd 
c. verwezen naar Examencommissie 
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29 a = twaalf keer klachten mbt. inschrijving tentamen en/of boete en/of andere zaken 

betreffende uSis 
b. twee keer gegrond (en kwijtschelding boete); tien keer ongegrond. 
c. - Zie over boetes bij tentameninschrijving en uSis de twee ‘aandachtspunten’ hieronder.  
- Gegrondheid ivm. niet te verwijten problemen universitaire inschrijving als student 
- gegrondheid ivm. niet te verwijten probleem collegegeld. 
- Niet of niet afgeronde tentameninschrijvingen. 
- Ook deeltijdstudent moet kennis hebben van en kunnen omgaan met uSis. 
- Ook minorstudenten c.q. studenten van andere faculteiten of universiteiten behoren de 
regels van facultaire inschrijving te kennen. 
- Verwezen naar Helpdesk en/of info website. 

 
29.1) Aandachtpunt 1 - beleid boetes bij te laten inschrijving tentamens 

De regels over aanmelding tentamens behoren formeel-wettelijk tot de competentie van 
de Examencommissie. Bepalingen zijn gedeeltelijk opgenomen in de ‘Regels en 
Richtlijnen Tentamens en Examens’ (R&R) van de Examencommissie en voor het 
overige in daarop gebaseerde  uitvoeringsregels. Wat betreft de uitvoering daarvan via 
uSis en/of door het OIC is de afspraak tussen de Examencommissie en de 
Klachtencommissie dat klachten die alleen betrekking hebben op de inschrijving van 
tentamens en op daaraan gekoppelde boetes (en dus niet gerelateerd zijn aan de inhoud 
van een tentamen) worden afgehandeld door de Klachtencommissie. Tussen de twee 
instanties is in samenspraak de navolgende beleidslijn ontwikkeld met betrekking tot de 
hardheidsclausule ivm. het wel of niet moeten betalen van boete: 

“Er is alleen reden tot kwijtschelding van de boete c.q. teruggaaf van het 
verschuldigde bedrag indien er aan de zijde van de student betreffende de 
aanmelding/inschrijving in de ‘reguliere’ inschrijvingsperiode (tot 10 dagen resp. 
3 werkdagen voor het tentamen) sprake is van absolute overmacht en de student 
dienaangaande geen verwijt kan worden gemaakt en/of indien het de faculteit te 
verwijten is dat de student zich niet binnen de ‘reguliere termijn’ van 10 dagen 
voor het tentamen heeft kunnen aanmelden. [Problemen aan de zijde van een 
student betreffende de hantering van uSis vormen geen overmacht of reden voor 
kwijtschelding. In dergelijke omstandigheden dient een student zich bijtijds te 
wenden tot de informatie op de website over het gebruik van uSis of bij 
het OIC om onder vermelding van de problemen te informeren of en hoe het 
anderszins kan worden opgelost.] 

 
29.2.1) Aandachtspunt 2 – uSis 

Bij aandachtspunt 1 werd opgemerkt dat problemen aan de zijde van een student 
betreffende de hantering van uSis geen overmacht vormen of reden zijn voor 
kwijtschelding van boetes. Desalniettemin merkt de Klachtencommissie op dat haar uit 
mails en andere geluiden echter wel duidelijk is dat er (op universitair niveau) aan 
verbeteringen mbt. uSis gewerkt zou kunnen worden en dat, indien mogelijk, 
bijvoorbeeld getracht zou moeten worden het ongemak dat diverse studenten ervaren als 
gevolg van bijvoorbeeld het ‘winkelwagentje’ technisch in uSis te verbeteren. De 
Klachtencommissie doet aan het faculteitsbestuur de aanbeveling om dit zo mogelijk 
nogmaals onder ogen van de universiteit te brengen. 

29.2.2) Aanbeveling van studenten over uSis hebben wij hen (met tekst en uitleg van specifieke 
casus en persoonlijke ervaringen) aanbevolen  te sturen naar de mail van ‘Helpdesk uSis’.  
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30 a. aanmelding onderwijs vak 
b. gegrond 
c. aanmelding in late periode en niet mogelijk via uSis, gepaard gaand met onvoldoende 
communicatie en/of tekortschieten kennis procedure bij afd. secretariaat. Student min of 
meer van kastje naar muur. Verontschuldiging aangeboden. 

 
31 a. probleem inschrijving tentamen (agv. probleem inschrijving als student bij univ.) 

b/c verwezen naar univ. en voor inschrijving tent. bemiddeld/besproken met OIC 
 
32 a. gestelde onvoldoende beschikbare tijd tentamen 

b. onbevoegd 
c. Uitgelegd, info verstrekt en contact naar examinator toe  

 
33 a. klacht inhoud en beoordeling tentamen en over inzage en nabespreking 

b. onbevoegd 
c. Uitgelegd, info verstrekt en verwezen naar examinator en College van Beroep voor de 
Examens respectievelijk naar Blackboard en vakcoördinator.  

 
 
E Klachten over niet-facultaire kwesties 
 
34 a. probleem school-account en toegang tot uSis  

b. ged. onbevoegd en ged. ongegrond 
c. probleem inschrijving (op univ. niveau) als student;  
voor stud. wel spoedprocedure toegepast en bemiddeld ivm. toegang tentamen bij FdR 

 
35 a. klacht regeling en alg.voorwaarden reader online Microweb EDU 

b. onbevoegd. 
c. verwezen 

 
36 a. over toetsvorm vak bij faculteit FSW 

b. onbevoegd 
c. verwezen 

 
37 a. = klacht deeltijdstudent over ingewikkelde administratieve organisatie Univ. leiden 

b. = onbevoegd 
c. = verwezen  

     o-o-o 


