
Klachten & bezwaren
Je hebt een klacht over de TU Delft, de faculteit of medewerkers daarvan. OF je bent het oneens met een besluit dat door het College van Bestuur genomen is op 
basis van de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek en wil een bezwaar indienen. Dit betreft ook besluiten over toelating en uitschrijving, de betaling of restitutie 
van collegegelden en financiële ondersteuning.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 REGELING(EN)

Relevante medewerker
Centraal Klachtenloket                 
voor Studenten

College van Bestuur
Reglement Commissie voor 
Bezwaarschriften studenten en       
overige zaken TU Delft

Bezwaar & Beroep voor 
Examens

Je hebt een klacht over incorrect surveilleren bij een tentamen of een onjuiste gang van zaken bij de publicatie van tentamenuitslagen. OF je wil bij het College 
van beroep voor de examens een administratief beroep instellen tegen beslissingen die betrekking hebben op beslissingen genomen op grond van artikel 7.61 
van de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het gaat dan o.a. om beslissingen genomen door examencommissies/examinatoren, over bindend 
studieadvies, vrijstellingen, colloquium doctum, of de toelating Masteropleidingen (voor studenten met buitenlandse vooropleiding).

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 REGELING(EN)

• Studieadviseur BSc
• Studieadviseur MSc
• Studentendecaan

Relevante Examencommissie
College van Beroep voor                 
de Examens

College van Beroep voor het     
Hoger Onderwijs

Reglement College van Beroep          
voor de Examens TU Delft

Organisatorische Integriteit
Je wilt melding doen van een schadelijke activiteit aan de universiteit, bijvoorbeeld een strafbaar feit, schending van regelgeving, misleiding van de accountant, of een 
gevaar voor de volksgevondheid, de veiligheid of het milieu. OF er is een risico dat de TU Delft ernstig wordt benadeeld door handelen, nalaten of achterhouden van 
informatie. OF je vermoedt ernstig plichtsverzuim bij een medewerker van de TU Delft, zoals het overtreden van een voorschrift, diefstal, of fraude met facturen.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 REGELING(EN)

Relevante medewerker   

• Vertrouwenspersoon
• Studieadviseur BSc
• Studieadviseur MSc
• Studentendecaan

Centraal Klachtenloket voor 
Studenten

Ombudsfunctionaris Studenten

• Regeling Klachten Studenten             
TU Delft

• Regeling Melding      
Onregelmatigheden TU Delft

Ongewenst Gedrag Je wilt een vorm van intimidatie rapporteren, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, bedreiging, pesten, stalken of roddelen door een 
medewerker of student van de TU Delft.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 REGELING(EN)

Relevante medewerker Vertrouwenspersoon
Klachtencommissie                
Ongewenst Gedrag

Ombudsfunctionaris Studenten

• Regeling Klachten Ongewenst      
Gedrag TU Delft 

• Regeling Klachten                    
Studenten TU Delft

Internetveiligheid Je vermoedt onethische of illegale ICT-activiteit, zoals onevenredige belasting of verstoring van de stabiliteit van systemen, schending van licentierechten, het 
vervalsen van e-mail of hacking, het verspreiden of bekijken van seksueel getinte, racistische, discriminerende, beledigende of andere aanstootgevende berichten.

STAP 1 REGELING(EN)

Security Team
Beheersreglement TU Delft                
voor gebruik ICT-onderwijs-        
faciliteiten door studenten

Wetenschappelijke 
Integriteit

Je vermoedt een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. Denk hierbij aan het beïnvloeden of verkeerd interpreteren van onderzoeksresultaten, het fingeren van 
gegevens, partijdigheid of afhankelijkheid bij contractonderzoek, het plagiëren of schenden van copyright, of ander wetenschappelijk wangedrag van collega’s.

STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 REGELING(EN)

Relevante medewerker  Vertrouwenspersoon
• Commissie              

Wetenschappelijke Integriteit 

• College van Bestuur

Commissie                    
Wetenschappelijke Integriteit

Klachtenregeling      
Wetenschappelijke Integriteit            
TU Delft 2020
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Interim Routekaart Integriteit

Studenten

Ontwikkeld door het TU Delft Integrity Office

Heb je een opmerking of suggestie? Laat het ons weten!
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https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/organisatie/college-van-bestuur/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Reglement_Commissie_voor_Bezwaarschriften_studenten.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Reglement_Commissie_voor_Bezwaarschriften_studenten.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Reglement_Commissie_voor_Bezwaarschriften_studenten.pdf
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studieadviseurs/studieadviseurs-bacheloropleidingen/
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studieadviseurs/studieadviseurs-masteropleidingen/
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studentendecanen
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/reglementen-studentenstatuut-oer-etc/oer-en-ur/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/bezwaar-en-beroep/beroepschrift/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/bezwaar-en-beroep/beroepschrift/
https://www.cbho.nl/
https://www.cbho.nl/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/CBE_reglement.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/CBE_reglement.pdf
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/vertrouwenspersonen
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studieadviseurs/studieadviseurs-bacheloropleidingen/
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studieadviseurs/studieadviseurs-masteropleidingen/
https://www.tudelft.nl/studenten/begeleiding/meet-us/studentendecanen
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/ombudsman-voor-studenten/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Klachten_studenten.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Klachten_studenten.pdf
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Regeling%20melding%20onregelmatigheden%20TU%20Delft%20%28klokkenluidersregeling%29%202020.pdf
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Regeling%20melding%20onregelmatigheden%20TU%20Delft%20%28klokkenluidersregeling%29%202020.pdf
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/vertrouwenspersonen
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/sociale-integriteit/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/sociale-integriteit/
https://www.tudelft.nl/studenten/rechtspositie/klacht-bezwaar-en-beroep/ombudsman-voor-studenten/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Regeling%20klachten%20ongewenst%20gedrag%20TU%20Delft%2031-12-2019.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Regeling%20klachten%20ongewenst%20gedrag%20TU%20Delft%2031-12-2019.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Klachten_studenten.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/rechtsbescherming/Klachten_studenten.pdf
https://www.tudelft.nl/data-protection/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/Studenten%20en%20onderwijs/2018/ICT-Beheersreglement.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/Studenten%20en%20onderwijs/2018/ICT-Beheersreglement.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Organisatie/regelingen/Studenten%20en%20onderwijs/2018/ICT-Beheersreglement.pdf
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/vertrouwenspersonen
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit/commissie-wetenschappelijke-integriteit/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit/commissie-wetenschappelijke-integriteit/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/organisatie/college-van-bestuur/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit/commissie-wetenschappelijke-integriteit/
https://www.tudelft.nl/over-tu-delft/strategie/integriteitsbeleid/wetenschappelijke-integriteit/commissie-wetenschappelijke-integriteit/
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Klachtenregeling%20Wetenschappelijke%20Integriteit%20TU%20Delft%202020.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Klachtenregeling%20Wetenschappelijke%20Integriteit%20TU%20Delft%202020.pdf
https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/TUDelft/Over_TU_Delft/Strategie/Integriteitsbeleid/Klachtenregeling%20Wetenschappelijke%20Integriteit%20TU%20Delft%202020.pdf
https://www.tudelft.nl/en/about-tu-delft/strategy/integrity-policy/
https://tudelft.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_dgpABRRh3rQzv5X

