
BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4 

 
 

Regeling klachten studenten TU Delft 
 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 

Overweegt, dat het wenselijk is regels vast te stellen voor de behandeling van klachten van 
studenten van de Technische Universiteit Delft; 

 
en stelt  

 
Gezien artikel 7.59b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en 

hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 

Met instemming van de Gezamenlijke Vergadering van de ondernemingsraad en de 
studentenraad (overlegvergadering van 1 juli 2010); 

 
de volgende regels vast: 

 
 

I. Klachtbehandeling algemeen 

 
Artikel 1 (definitie) 

In deze regeling wordt verstaan onder student: een student, een aanstaande student, een 
voormalige student, een extraneus, een aanstaande extraneus of een voormalige extraneus 

van de Technische Universiteit Delft. 
 

Artikel 2 (werkingssfeer) 
Deze regeling is niet van toepassing op klachten als bedoeld in de Klachtenregeling 

ongewenst gedrag en de Regeling wetenschappelijke integriteit. 

 
Artikel 3 (indiening en behandeling) 

1. Een student kan een klacht indienen bij het College van Bestuur over de wijze, waarop een 
bestuursorgaan van of persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Technische Universiteit 

Delft zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen. 
2. De klacht wordt gecoördineerd door het onderdeel van de directie, belast met onderwijs en 

studentenzaken, dat fungeert als de gemeenschappelijke faciliteit rechtsbescherming voor de 
afhandeling van klachten. 

3. De klacht wordt onder coördinatie van bedoeld onderdeel afgehandeld door de decaan van de 
opleiding van de student of door de directeur van de directie van de universiteitsdienst, waarop de 

klacht betrekking heeft. 

4. Indien de aard van een schriftelijke klacht zich daarvoor naar het oordeel van het in het tweede lid 
bedoelde onderdeel leent, wordt de klacht ter behandeling doorgezonden naar de 

studentenombudsman. 
 

Artikel 4 (mondelinge klachten) 
Het in artikel 3, tweede lid, bedoelde onderdeel draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van 

mondelinge klachten. 
 

Artikel 5 (schriftelijke klachten) 
De behandeling van schriftelijke klachten vindt plaats overeenkomstig de artikelen 9:4 tot en met 9:12a 

van de Algemene wet bestuursrecht. 
 

Hoofdstuk II. De studentenombudsman 
 

Artikel 6 (behandeling door studentenombudsman) 
1. Indien een student het niet eens is met de afdoening van een schriftelijke klacht, kan hij zijn klacht 

indienen bij de studentenombudsman, die geldt als persoon belast met de behandeling van en de 

advisering over klachten als bedoeld in artikel 9:14 Awb. 
 



2. De behandeling van klachten in tweede instantie of van klachten in eerste instantie, als bedoeld in 

artikel 3, vierde lid, vindt plaats overeenkomstig de artikelen 9:15 tot en met 9:16 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
Artikel 7 (benoeming en onafhankelijkheid studentenombudsman) 

1. De studentenombudsman wordt benoemd, geschorst of ontslagen door het College van Bestuur, 
gehoord een vertrouwenscommissie uit de Studentenraad. 

2. Na overleg met de studentenombudsman kan een plaatsvervanger worden benoemd, die bij 
afwezigheid van de studentenombudsman diens taken kan waarnemen. 

3. De studentenombudsman doet onafhankelijk van het College van bestuur onderzoek naar klachten. 
4. Het College van Bestuur kan de ombudsman slechts in het algemeen instructies geven.  

 
Artikel 8 (bevoegdheden en ondersteuning studentenombudsman) 

1. De studentenombudsman is bevoegd bij de bestuursorganen en personen van de universiteit alle 
inlichtingen te vragen dan wel bescheiden op te vragen of in te zien, die een aangelegenheid betreffen 

waarop een onderzoek van de studentenombudsman betrekking heeft. 
2. De bestuursorganen en personen zijn verplicht binnen de door de studentenombudsman aangegeven 

termijn te voldoen aan een verzoek als bedoeld in het eerste lid. Indien de studentenombudsman dit 
noodzakelijk acht dienen de opgeroepen personen te verschijnen op de hoorzitting.  

3. Bestuursorganen kunnen bepalen dat inlichtingen, waarvan naar het oordeel van het bestuursorgaan 

om gewichtige redenen geheimhouding is geboden, slechts worden verstrekt aan de 
studentenombudsman onder de voorwaarde dat het geheime karakter daarvan door de 

studentenombudsman wordt gehandhaafd. 
4. De studentenombudsman worden in redelijkheid de middelen verschaft voor het adequaat uitoefenen 

van de functie. 
  

 
III. Slotbepalingen 
 

Artikel 9 (rechtsbescherming) 
Een student of een persoon, die betrokken is geweest bij een klachtenprocedure zoals neergelegd in 

deze regeling, wordt op geen enkele wijze in zijn positie binnen de universiteit benadeeld als gevolg van 
het betrokken zijn bij een klacht, voor zover hij te goeder trouw handelt. 

 
Artikel 10 (intrekking) 

De Regeling Ombudsman voor klachten van studerenden TU Delft wordt ingetrokken. 
 

Artikel 11 (inwerkingtreding) 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2010. 
 

Artikel 12 (citeertitel) 
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling klachten studenten TU Delft. 

 
 

Deze regeling wordt tot twee maanden na inwerkingtreding ter inzage gelegd bij de 
studentenadministratie. De regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft. 

 
Van deze regeling, de plaatsing op de website en de ter inzage legging zal kennisgeving 

worden gedaan in de Delta, het Weekblad van de Technische Universiteit Delft. 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur van 10 augustus 2010 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 22 september 2010. 

 
 

 
D.J. van den Berg 

Voorzitter 

 
 

 
 

 
 



 

 



TOELICHTING 

 
Algemeen 

De Wet versterking besturing tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft in art. 7.59a voor dat het College van Bestuur 

een toegankelijke faciliteit inricht, ook wel loket genaamd, waar een student een klacht, 
bezwaar of beroep kan indienen. Het doel hiervan is dat een student gemakkelijker zijn 

rechtsgang vindt. Het loket zal zo nodig de student naar de juiste instantie verwijzen. De 
gemeenschappelijke faciliteit rechtsbescherming studenten, zoals de voorziening op de TU 

Delft wordt genoemd, is geregeld in art. 42 van het Bestuurs- en beheersreglement (BBR). 
Het loket zal in de uitwerking virtueel worden ingericht, ofwel gebruik zal worden gemaakt 

van digitale mogelijkheden, met een onderscheid in de behandeling van klachten enerzijds 
en de afhandeling van bezwaren en beroepen anderzijds.  

Binnen de TU Delft was tot nu toe sprake van afhandeling van klachten door de Ombudsman 
voor studerenden enerzijds, en anderzijds afhandeling van bezwaren en beroepen conform 

de Algemene wet bestuursrecht (Awb), die al centraal worden geregistreerd en afgehandeld. 
Bij de inrichting van het nieuwe loket is daarom vooral aandacht besteed aan de 

gemeenschappelijke registratie en afhandeling van klachten, waarbij het voortouw bij de 
directie Onderwijs- en studentenzaken (O&S) ligt. De WHW schrijft slechts voor dat klachten 

overeenkomstig de Awb worden behandeld. Een regeling is strikt genomen niet nodig, maar 

het College acht dit wel wenselijk om de behandeling van klachten meer vorm te geven en 
de rol van een studentenombudsman daarin nader te duiden. De klachtenregeling is als 

bijlage 3 van het BBR opgenomen. Voor het reglement voor (de commissie van) 
bezwaarschriften wordt verwezen naar bijlage 4. 

 
Klachtbehandeling 

De uitgangspunten in deze regeling zijn: een centrale coördinatie en registratie van 
klachten, maar een in beginsel decentrale afhandeling van een klacht, namelijk door of 

onder verantwoordelijkheid van de betreffende decaan of de betreffende directeur, indien 
een klacht betrekking heeft op het handelen van de universiteitsdienst. Indien het 

onduidelijk is bij welk onderdeel een klacht thuishoort zal de coördinerende instantie bij de 
directie O&S de klacht zelf kunnen afdoen. Na de klachtafhandeling door de TU-organisatie 

zelf kan een student zich nog wenden tot de studentenombudsman, die dan als 2e 
klachtinstantie fungeert. Op het beginsel van decentrale afhandeling bestaat een 

uitzondering: als de aard van de klacht zich daarvoor leent, kan de klacht direct ter 
behandeling worden doorgezonden naar de studentenombudsman. Dit zou zich kunnen 

voordoen bij zeer gevoelige klachten, waarbij de gehele universiteit of een groot deel of 

meerdere onderdelen ervan in het geding zijn. 
Uit recente ervaringen blijkt dat veel klachten eenvoudig van aard zijn en snel worden 

opgelost, waarbij de behandeling door O&S als voldoende onafhankelijk wordt ervaren. Een 
onafhankelijke afhandeling van klachten wordt gewaarborgd doordat de 

studentenombudsman in tweede instantie, en soms zelf in eerste instantie, kan worden 
ingeschakeld. Deze werkwijze wordt beschreven in de artikelen 3 en 6. Voor de procedurele 

kanten van de afdoening van schriftelijke klachten wordt in artikel 5 verwezen naar de Awb, 
waarin in de artikelen 9:4 tot en met 9:12a is aangegeven wanneer een klacht niet in 

behandeling hoeft te worden genomen en aspecten als hoor en wederhoor duidelijk zijn 
omschreven. Voor mondelinge klachten geldt, ook ingevolge de Awb, slechts de eis, dat 

deze behoorlijk worden afgehandeld (art. 4). Voor schriftelijke klachten gelden zoals gezegd 
meer procedurele vereisten. De studentenombudsman neemt alleen schriftelijke klachten in 

behandeling. 
 

Afbakening 
In art. 1 wordt voor student dezelfde ruime definitie gehanteerd als die in de WHW: ook 

aanstaande en ex-studenten kunnen een klacht indienen, evenals de extraneus, aanstaande 
en voormalige extraneus. In art. 2 wordt de werkingssfeer met de bijzondere 

klachtenregelingen op het gebied van ongewenst gedrag en wetenschappelijke integriteit 

afgebakend. 
 

Onafhankelijkheid studentenombudsman 
De onafhankelijkheid van de studentenombudsman is gewaarborgd in de artikelen 7 en 8, 

waarbij ook daarmee samenhangende bevoegdheden zijn opgenomen 
 

Rechtsbescherming klagers e.a. 



Tot slot is ter waarborging van een waardevrije klachtafhandeling in art. 9 bepaald dat 

studenten, medewerkers of andere personen niet in een nadeliger positie mogen komen, 
omdat zij een klacht hebben ingediend, daar informatie over hebben gegeven of anderszins 

betrokken zijn geweest. 


