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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 2009 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. 
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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 2009 was prof.dr. H. 

Vording de directeur onderwijs en Ragnhild Schaap was tot 1 september 2009 de student-

assessor en daarna Sven Bontje.  

 

De Ombudsfunctionaris voor studenten van de universiteit Leiden heeft in haar 

Jaarverslag 2009 (uit april 2010) op pagina 8-9 enkele passages gewijd “over het (relatief) 

geringe aantal van 11 klachten” die zij in 2009 ontving vanuit en over de FdR. Zij schrijft: 

“Gedeeltelijk valt dit te verklaren uit het feit dat deze faculteit als enige een goed 

functionerende facultaire Klachtencommissie kent, zodat er op dat niveau klachten 

afgehandeld worden die in andere faculteiten bij de ombudsfunctionaris terecht zouden 

komen.”   

 

1.c) Jaarverslag 2009 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 2009.  

In totaal zijn er 45 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 2009 de 45 klachten te 

categoriseren in 5 thema’s en hebben ze betrekking op ongeveer 30 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 11 gevallen werd de klacht gegrond verklaard en zijn de studenten geheel of 

gedeeltelijk in het gelijk gesteld en in 27 gevallen werd de klacht ongegrond verklaard.  

De eindoordelen niet-ontvankelijkheid van de klager dan wel onbevoegdheid van de 

Klachtencommissie is in 3 respectievelijk 3 gevallen uitgesproken. 

Bij 1 casus was geen eindoordeel nodig. 

Bemiddeling heeft op enigerlei vorm bij 9 klachten plaatsgevonden. 

 

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 Klachtencom-

missie (zie legenda bij § 2). Dit laatste betreft in ieder geval de ontvankelijkheid en de 

gegrondheid van de klacht. Vaak is tevens aangegeven welke lering uit de klacht/casus is 

getrokken. Naar aanleiding van 4 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 verklaart, maar dat de organisatie er 
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wel lering uit trekt. Het ‘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. En evenals de meeste voorgaande jaren kan voor 

het overige vooral worden geconstateerd dat er per jaar een grote diversiteit is in 

onderwerpen waarover wordt geklaagd. 

 

Een kwantitatief overzicht van de klachten: 

    2006  2007  2008  2009 

Aantal klachten  69  40  61  45 

Gegrond   13  12  23  11 

Ongegrond   19*  13  23  27 

Niet-ontvankelijk  3  6  3  3 

Onbevoegdheid  NG**  7  11  3 

Eindoordeel onnodig  NG**  2  1  1 

 

Bemiddeling   NG**  6  13  9 

Bijstelling beleid  NG**  NG**  5  4 

 

* 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.1   klacht over niet naleving regels inzage en nabespreking (tentamen/opdracht) 

 a.2   klacht over procedure inzage tentamen  

b.     a.1 = gegrond; en a.2 is ongegrond   

c.     na bemiddeling is a.1 opgelost; verontschuldiging docent 

 

2. a. Na verstrijken termijn van nakijken geen cijfer bekend voor tentamen/paper  

 b. gegrond 

c. Docent aangesproken, bemiddeld, excuus docent (klacht ‘ingetrokken’) 

 

3. a. klacht over niet bekend maken tentamencijfer van ruim een jaar daarvoor(!) 

  b. niet ontvankelijkheid klager 

c. klacht bevat onvoldoende informatie voor behandeling en klager geeft op 

verzoek geen nadere informatie  

 

4.  a. klacht over niet-doorgaan en slechte communicatie Rechtbankbezoek 

 b. gegrond 

 c. door ongelukkige samenloop van enkele bijzondere omstandigheden ontstaan; 

wel verklaarbaar, maar niet excuseerbaar; verontschuldiging door tutor  

 

5. a. klacht over door surveillant verstrekte foutieve informatie over tijdsduur 

tentamen   

b. gegrond 

c. na bemiddeling met klager en docent-examinator opgelost 

 

6. a. klacht over onzorgvuldige procedure en niet doorgaan mondeling tentamen 

 b. gegrond 

c. bemiddeld; excuus docent; naast gegrondheid ook gedeeltelijk (onderliggend) 

misverstand tussen klager en docent 

 

7. a. klacht over gebrek(-kige) informatie mbt. afstuderen in bep. maand student 

oude-stijl  

 b. ongegrond 

c. een keer correcte informatie verstrekt en een keer corrcet uitgelegd (wel 

afstuderen, maar bul-uitreiking later) en informatie op website 
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8. a. klacht over beperkte informatie mbt. studie Criminologie in ‘e-nieuws 

studenten’ 

 b. niet-ongegrond 

c. Naast de specifieke Blackboard-omgeving voor Criminologie studenten zal 

tevens/meer gebruik worden gemaakt van e-nieuws voor studenten 

 

9. a. klacht over onjuist opgegeven aan te schaffen boek in vakbeschijving 

b. gegrond 

c. Op Blackboard was (wel) de juiste literatuur opgegeven; ten onrechte niet laten 

wijzigen in de vakbeschrijving in de e-studiegids 

 

10. a. klacht over het niet ‘elektronisch’ verstrekken van ‘standaardantwoorden’ van 

casus in werkgroepen 

 b. ongegrond 

 

B Klachten over onderwijsprogramma, onderwijsregels e.d. 

 

11. a. drie klachten over (de regeling en toepassing) conditionele herkansing bij ba-2 

vakken 

 b. alle drie niet gegrond 

 

12. a. klacht over wijziging onderwijsperiode van een vak 

 b. gegrond 

 c. wijziging teruggedraaid 

 

13. a. klacht over tekortschietende informatie over roosters 

 b. niet-ontvankelijk 

c. klager geeft ondanks verzoek geen onderbouwing bij onduidelijke en 

onbegrijpelijke beweringen 

 

14. a. klacht over late bekendmaking overgangsregeling van een vak 

 b. niet ongegrond 

 

15. a. elf klachten over wijziging cum laude regeling 

 b. niet gegrond 

c. wel is nav. de klachten in samenspraak tussen de faculteit en de 

Examencommissies na ampel beraad voor een bepaalde groep studenten en een 

bepaalde periode (alsnog) een overgangsregeling getroffen   

 

16. a. klacht over beperkende mogelijkheden (voor deeltijdstudenten) om zgn. 

profileringsvakken in Den Haag te volgen 

 b. ongegrond 

c. gedeeltelijk ook misverstand van zijde student; verwezen naar vakcoördinator 

en tekst en uitleg gegeven.  
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17. a. klacht over probleem inschrijven werkgroep en over tekortschietende 

informatie over specifieke voorwaarden deelname bepaalde categorie studenten 

aan die werkgroep 

 b. gegrond  

c. (betreft algemeen) logistiek en organisatorisch/administratief probleem FdR; 

procedure herbezien en voor zover mogelijk aangepast; ook communicatie en 

informatie naar studenten toe gewijzigd/verbeterd.  

 

18. a. klacht over omzetten van in buitenland behaalde cijfers 

 b. ongegrond 

c. correcte naleving (algemene universitair) conversie-beleid 

 

C Klachten over bedrijfsvoering 

 

19. a. (vermeende) klacht over beveiliging faculteit ivm. potentiële diefstal  

 b. niet-ontvankelijkheid klager  

c. niet te kwalificeren als formele klacht, als ‘algemene kwestie’ doorgestuurd 

naar directeur Bedrijfsvoering 

 

20. a. twee klachten over procedure/beleid en boete bij door student vergeten 

kluisnummer en/of lockercode 

 b. ongegrond 

c. Alleszins redelijke en goede procedure. Indien student én het kluisnummer én 

zijn/haar persoonlijk ingestelde lockercode niet meer weet kunnen en mogen 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 

 

21. a. klacht over het persoonlijk gedrag en antecedenten van een medestudent 

 b. na overleg en afstemming met directeur Bedrijfsvoering vertrouwelijk 

behandeld   

 

22. a. klacht over afstuderen: onvoldoende feestelijke zaal; geen examinatoren die 

betrokkenen persoonlijk kenden 

 b. ongegrond 

 

D Klachten over tentamenaangelegenheden 

 

23. a. twee klachten over omstandigheden waaronder tentamen moest worden 

afgelegd en over lokatie tentamenruimte 

 b. ongegrond 

c. geluidsoverlast direct en adequaat aangepakt door opgetreden door 

vakcoördinator. 

Algemene constatering Kl.cie mede op basis van eerdere voorvallen in vorige 

jaren: de Pieterskerk is een minder gelukkige lokatie voor het afnemen van 
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tentamens. Indien andere lokaties beschikbaar zijn de Pieterskerk zoveel mogelijk 

vermijden. 

 

24. a. klacht over [vermeend] probleem bij aanmelding tentamen 

 b. ongegrond 

 

25. a. klacht over twee tentamens op twee achtereenvolgende dagen in tentamenweek 

 b. ongegrond 

 

26. a. klacht over ‘ haperende’ lap-top tijdens tentamen student met functiestoornis. 

b. gegrond 

c. overigens correct, adequaat optreden coördinator met ‘compenserende’ regeling 

(ook in oordeel van student)  

 

27. a. klacht over legitimatieplicht tijdens tentamen en over niet-correcte bejegening 

vakcoördinator 

 b. ongegrond 

 

28. a. klacht verwijdering student tijdens tentamen vanwege ontbreken legitimatie 

 b. Klachtencommissie onbevoegd 

c. doorgestuurd naar Examencommissie.  

 

29. a. klacht van en over een niet-ingeschreven student die bij tentamen niet wordt 

weggestuurd en/maar van wie het tentamen niet wordt nagekeken 

 b. Klachtencommissie onbevoegd 

c. Overgedragen aan Examencommissie. [Student niet gerechtigd tot deelname 

tentamen. Ivm. houding student was deze niet weggestuurd, waar dat formeel wel 

moet.] 

 

30. a. klacht over wijze nakijken en beoordeling 

b. onbevoegd Klachtencommissie 

c. ter competentie van examinator en Examencommissie 

 

 

E Klachten over niet-facultaire kwesties 

 

Geen. 

 

    o-o-o 


