
Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK)  
 
Tilburg University heeft vanaf 1 september 2010, conform artikel 7.59a WHW, een eenduidige faciliteit 
ingericht waar studenten (en ‘betrokkenen’ in de zin van de wet) terecht kunnen voor het inwinnen 
van advies over procedures en waar zij klachten, beroepen en bezwaren kunnen indienen: het 
Centraal Loket Geschillen en Klachten (CLGK). Het CLGK heeft een website waar, voor eenieder, 
informatie te vinden is over de verschillende procedures en waar studenten van TiU die een 
administratienummer hebben kunnen inloggen, en hun klacht, beroep of bezwaar online kunnen 
indienen. Het CLGK is te vinden op de volgende website:  
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/klacht-beroep/   
Betrokkenen die geen administratienummer van TiU hebben worden verwezen naar de mogelijkheid 
om per brief een klacht, bezwaar of beroep in te dienen.  

Het CLGK fungeert als een front office; klachtafhandeling vindt plaats door directeuren van de 
diensten en de hoofden van de onderwijsbureaus; afhandeling van bezwaarschriften en 
beroepschriften geschiedt als vanouds door de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en 
Beroepschriften en het College van Beroep voor de Examens. Het klachtenloket wordt beheerd door 
de studentendecanen en het beroepen- en bezwarenloket (het College van Beroep voor de Examens 
en de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en Beroepschriften) wordt beheerd door de afdeling 
General Services/Legal Affairs.  
 
In de volgende paragrafen worden (cijfermatige) overzichten getoond van het Centraal Klachtenloket, 
het College van Beroep voor de Examens (CBE) en de Commissie van Advies voor de Bezwaar- en 
Beroepschriften (CABB).   

 
Paragraaf 1 - Centraal Klachtenloket Tilburg University 2011 

Aantallen klachten 
In tabel 1 en tabel 1a staan de kengetallen van 2008-2011. Zichtbaar is van welke faculteit de student 
afkomstig is die een klacht heeft ingediend en wie de klacht heeft afgehandeld.  

In 2011 kwamen 70 klachten binnen, dat is een opmerkelijke daling ten opzichte van het jaar 
daarvoor maar sluit aan bij het gemiddelde van de afgelopen jaren, namelijk 75 klachten per jaar. De 
afname is vooral te verklaren door het dalend aantal klachten van TiSEM (2010: 55, 2011: 24). Uit de 
inhoudelijke typering van klachten van TiSEM blijkt dat er vooral minder klachten zijn ingediend over 
onderwijsorganisatie, tentamenplanning -en organisatie en het niveau van de tentamens.   

Het aantal klachten afkomstig van studenten TLS en TSB is afgenomen; het aantal klachten van 
studenten TSH is toegenomen. (2010: 5, 2011: 12). Deze toename is voor een deel te verklaren door 
een aantal klachten over de langstudeerdersmaatregel (4). De overige klachten van studenten van 
TSH vallen onder verschillende inhoudelijke typeringen. 

47 Klachten waren bestemd voor de faculteiten, 23 zijn voor afhandeling doorgestuurd naar de 
diensten. Van de klachten voor de diensten gaat het overgrote deel naar Student Services (12 van de 
23), het betreft klachten die te maken hebben met het werk van de Student Administration en 
daarnaast zijn er over de langstudeerdersmaatregel extra klachten binnen gekomen (5).  

LIS en FS hebben ook een eigen klachtenprocedure. Onbekend is hoeveel klachten daar 
binnenkomen. 

Soort klachten 
In tabel 2 zijn de klachten naar inhoud in 8 hoofdcategorieën ingedeeld. Uit het overzicht blijkt dat 
opnieuw de meeste klachten (13) de planning en organisatie van tentamens betreffen. Daarna komen 
in volgorde van belang: de kwaliteit van algemene voorzieningen (12); gedrag en service van 
medewerkers van TiU (9) en de onderwijsorganisatie (7). Pas in de loop van 2011 zijn we klachten 
over de langstudeerdersmaatregel (met name van premasterstudenten) en scriptieproblematiek apart 
gaan registreren. 



Resultaat 
Uit tabel 3 blijkt dat 50% van de klachten terecht is ingediend (in 2010 47%). Ongeveer 11% is 
‘ongegrond’ verklaard (20% in 2010). In 30% van de gevallen is tekst en uitleg verschaft over 
regelingen, voorzieningen, beslissingen (17% in 2010).  

Afhandeling 
Klachten moeten binnen 6 weken worden afgehandeld. In tabel 4 is te zien dat in het verslagjaar 53 
klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. In 17 gevallen is de termijn overschreden. Dit is een 
stijging ten opzichte van vorig jaar (13). De termijnoverschrijding is verdubbeld ten opzichte van vorig 
jaar (van 12% in 2010 naar 24% in 2011).  
 

Tabel 1: Kengetallen 2011 
 

  

studenten 

van 

2011 

afhandeling 

door 

2011 

TiSEM 24 15 

TSH 12 7 

TST 0 0 

TLS 21 17 

TSB 13 8 

CS 

 

0 

FS 

 

7 

GS 

 

1 

LIS 

 

3 

StS 

 

12 

Totaal 70 70 

 

 

 

 

 

 
 



Tabel 1a: Kengetallen 2008-2010 

 

studenten 

van 

afhandeling 

door 

studenten 

van 

afhandeling 

door 

studenten 

van 

afhandeling 

door 

 

 

2010 

 

2010 

 

2009 

 

2009 

 

2008 

 

2008 

FEB 55 41 21 12 33 20 

FSW 18 11 18 11 23 21 

FRW 26 16 25 18 19 15 

FGW 5 3 10 7 3 3 

FKT 1 - - - - - 

DEA - 18 - 15 - 10 

DFB - 8 - 2 - 6 

DSZ - - - 3 - 1 

LIS - 6 - 6  2 

BU 

- 1 -   0  

- 

 

- 

CvB - - - -      -           - 

CBE - 1 - - - - 

Totaal 

 

105 

 

105 

 

74 

 

74 

 

78 

 

78 

  



Tabel 2: Inhoudelijke typering 
 

    TiSEM TSH TST TLS TSB FS GS LIS StS TOTAAL 

Diversen diversen 1 1 

 

1 

 

1 

   

4 

Diversen 
Langstudeerdersmaa

tregel 
        

5 5 

Scriptie Begeleiding 

   

2 

     

2 

Onderwijs onderwijsaanbod 

 

1 

 

1 

     

2 

Onderwijs begeleiding docent  2 

        

2 

Onderwijs onderwijsorganisatie 3 1 

 

2 1 

    

7 

Onderwijs 
didactische 

vaardigheid docent 
 

1 

  

1 

    

2 

Tentamens 
bekendmaking 

uitslag 
3 

  

2 

     

5 

Tentamens 
planning en 

organisatie 
2 1 

 

5 2 

   

3 13 

Tentamens 
beoordeling 

(inhoudelijk) 
1 

  

1 1 

   

1 4 

Voorlichting 
voorlichting 

studieprogramma 
1 

        

1 

Examencommi

ssie 

facultaire regelgeving 

(bijv. OER) 
 

1 

       

1 

Examencommi

ssie 

beslissingen en 

procedure 

examencommissie 

1 

        

1 

Medewerkers 

UvT  
gedrag, service 1 1 

 

3 1 

  

2 1 9 

Voorzieningen 

UvT 

capaciteit ,kwaliteit 

en functioneren 

algemene 

voorzieningen 
    

2 6 1 1 2 12 

Totaal   15 7 0 17 8 7 1 3 12 70 

 

  



Tabel 3: Resultaat afhandeling 
 

  TiSEM TSH TST TLS TSB CS FS GS LIS StS TOTAAL 

klacht gegrond: probleem (nog) niet 

opgelost, wordt aan gewerkt 
2 

  

1 

  

5 

 

1 1 10 

klacht gegrond: probleem opgelost, 

tegemoet gekomen aan wens student 
3 3 

 

8 4 

 

1 1 2 3 25 

klacht ingetrokken 2 

         

2 

klacht ongegrond, geen verdere actie 1 

  

3 3 

    

1 8 

klager verwezen naar andere instantie 

(o.a. bezwaar/beroep) 
1 2 

  

1 

     

4 

tekst en uitleg gegeven 6 2 

 

5 

  

1 

  

7 21 

Totaal 15 7 0 17 8 0 7 1 3 12 70 

 

Tabel 4: Duur van afhandeling 
 

  AANTAL 

in week 1 15 

in week 2 11 

in week 3 9 

in week 4 6 

in week 5 5 

in week 6 7 

in week > 6 17 

Totaal 70 

 

 

 
 
 



Paragraaf 2: College van Beroep voor de Examens (CBE) 
 
 
1. Samenstelling van het CBE in 2011 
 

Kamer 1 Kamer 2 Kamer 3 

Voorzitter 
Mw. dr. M.H. Kobussen 

Voorzitter 
Mr. P.L.J.M. van Dun 

Voorzitter 
Prof. mr. P.J.J. Zoontjens  

Personeel 
Dr. A.R. Vermeer 
Dr. J.A.G. van der Geld 
Drs. A.L.W. Hexpoor 

Personeel 
Dr. A.A.J. Wismeijer 
Dr. A.J. Haans 
Mw. mr. M. IJzermans 

Personeel 
Mw. mr. J.M.H.P. van Neer 
Mr. A.A.L. Beers  
Dr. K.A. Soudijn 

Student Student Student 

Mw. A.M.I. Verschuren N.A.M. Thijssen M. Dammers 

I. De Bree M.N.R. van Bijlevelt K.J.M. Hilkens 

 
Het CBE bestaat uit één voorzitter, twee leden (wetenschappelijk personeel) en twee student-leden. 
Het CBE wordt ondersteund door een secretaris.  
 
2. Beroepen: het cijfermatig overzicht 
 
Tilburg University heeft vijf verschillende faculteiten/schools: 

- Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) 
- Tilburg Law School (TLS) 
- Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) 
- Tilburg School of Humanities (TSH) 
- Tilburg School of Catholic Theology (TST) 

 
In 2011 werden door studenten in totaal 138 beroepen ingesteld (2010: 93, 2009: 109).  
 
De beroepen bij het College van Beroep voor de Examens zijn ingediend door studenten van alle 
faculteiten.  57 beroepen werden ingediend door studenten van TLS (41%), 39 door studenten van 
TiSEM (28%), 27 door studenten van TSB (20%), 13 door studenten van TSH (9%), en 2 door 
studenten van TST (1%).  
 

 
 
 
In 25 gevallen werd het beroepschrift doorgestuurd, in 38 gevallen werd het beroep ingetrokken,  in 
58 gevallen werd er minnelijk geschikt, waarvan 1 tijdens de zitting, 3 zaken werden niet-ontvankelijk 
verklaard en in 14 zaken deed het College van Beroep voor de Examens uitspraak.  
 

TiSEM

TLS

TSB

TSH

TST



 
TiSEM 
Van studenten van TiSEM zijn 39
doorgezonden, 7 zaken zijn ingetrokken, 19 zaken minnelijk geschikt, en in 6 zaken uitspraak is 
gedaan door het CBE.  
 
TLS 
Van studenten van TLS zijn 57 beroepen (2010: 34) binnengekomen, waarvan 9 zaken zijn 
doorgezonden, 18 zaken zijn ingetrokken, 25 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 
gedaan door het CBE.  
 
TSB 
Van studenten van TSB zijn 27 beroepen (2010: 
doorgezonden, 8 zaken zijn ingetrokken, 9 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 
gedaan door het CBE.  
 
TST 
Van studenten van TST zijn 2 beroepen (2010: 1) binnengekomen, waarvan 1 zaak is ingetrokken e
1 zaak minnelijk geschikt.  
 
TSH 
Van studenten van TSH zijn 13 beroepen (2010: 8) binnengekomen, waarvan 4 zaken zijn 
doorgezonden, 4 zaken zijn ingetrokken, 4 zaken minnelijk geschikt, en 1 zaak niet
verklaard.  
 
3. Uitspraken: het cijfermatig overzicht
 
In 17 zaken heeft het CBE uitspraak gedaan: in 3 gevallen werd appellant niet
Geen beroepen werden gegrond verklaard, en derhalve
De beroepen die niet-ontvankelijk werden verklaard, werden ingesteld door een student van TSH en 
twee studenten van TiSEM.  
 
Ongegronde beroepen 
Van de 14 beroepen die ongegrond werden verklaard, werden er 4 ingeste
TiSEM, 5 door studenten van TLS en 5 door studenten van TSB. 
De beroepen die ongegrond werden verklaard hadden betrekking op: 

Tentamen; beoordeling 
(Pre)Master; toelating 
Research Master; toelating
Extra tentamengelegenheid
Bindend studieadvies 
Judicium 

 
Indien een student zich niet kan verenigen met de uitspraak van het CBE, kan de student hoger 
beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd te Den 
Haag. In 2011 heeft één student, afkomstig van TLS, beroep aangetek
is door het CBHO ongegrond verklaard. 

0

20

40

60

80

100

120

140

doorgezonden ingetrokken 

studenten van TiSEM zijn 39 beroepen (2010: 43) binnengekomen, waarvan 7 zaken zijn 
, 7 zaken zijn ingetrokken, 19 zaken minnelijk geschikt, en in 6 zaken uitspraak is 

Van studenten van TLS zijn 57 beroepen (2010: 34) binnengekomen, waarvan 9 zaken zijn 
doorgezonden, 18 zaken zijn ingetrokken, 25 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 

Van studenten van TSB zijn 27 beroepen (2010: 24) binnengekomen, waarvan 5 zaken zijn 
doorgezonden, 8 zaken zijn ingetrokken, 9 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 

Van studenten van TST zijn 2 beroepen (2010: 1) binnengekomen, waarvan 1 zaak is ingetrokken e

Van studenten van TSH zijn 13 beroepen (2010: 8) binnengekomen, waarvan 4 zaken zijn 
doorgezonden, 4 zaken zijn ingetrokken, 4 zaken minnelijk geschikt, en 1 zaak niet

matig overzicht 

In 17 zaken heeft het CBE uitspraak gedaan: in 3 gevallen werd appellant niet-ontvankelijk verklaard. 
Geen beroepen werden gegrond verklaard, en derhalve werden 14 beroepen ongegrond verklaard. 

ontvankelijk werden verklaard, werden ingesteld door een student van TSH en 

Van de 14 beroepen die ongegrond werden verklaard, werden er 4 ingesteld door studenten van 
TiSEM, 5 door studenten van TLS en 5 door studenten van TSB.  
De beroepen die ongegrond werden verklaard hadden betrekking op:  

 

Research Master; toelating 
Extra tentamengelegenheid 

Indien een student zich niet kan verenigen met de uitspraak van het CBE, kan de student hoger 
beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd te Den 
Haag. In 2011 heeft één student, afkomstig van TLS, beroep aangetekend bij het CBHO. Dit beroep 

ongegrond verklaard.  

ingetrokken minnelijke schikking niet-ontvankelijk uitspraak totaal

 

beroepen (2010: 43) binnengekomen, waarvan 7 zaken zijn 
, 7 zaken zijn ingetrokken, 19 zaken minnelijk geschikt, en in 6 zaken uitspraak is 

Van studenten van TLS zijn 57 beroepen (2010: 34) binnengekomen, waarvan 9 zaken zijn 
doorgezonden, 18 zaken zijn ingetrokken, 25 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 

24) binnengekomen, waarvan 5 zaken zijn 
doorgezonden, 8 zaken zijn ingetrokken, 9 zaken minnelijk geschikt, en in 5 zaken uitspraak is 

Van studenten van TST zijn 2 beroepen (2010: 1) binnengekomen, waarvan 1 zaak is ingetrokken en 

Van studenten van TSH zijn 13 beroepen (2010: 8) binnengekomen, waarvan 4 zaken zijn 
doorgezonden, 4 zaken zijn ingetrokken, 4 zaken minnelijk geschikt, en 1 zaak niet-ontvankelijk werd 

ontvankelijk verklaard. 
werden 14 beroepen ongegrond verklaard. 

ontvankelijk werden verklaard, werden ingesteld door een student van TSH en 

ld door studenten van 

Indien een student zich niet kan verenigen met de uitspraak van het CBE, kan de student hoger 
beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd te Den 

end bij het CBHO. Dit beroep 

totaal



 
 
 
 

Paragraaf 3 - Bezwaar bij het College van Bestuur van Tilburg University 
Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB)
 
1. Inleiding 
Indien een student met een besluit 
genomen, kan een student hiertegen bezwaar aantekenen. 
Op grond van artikel 7.63a WHW en hoofdstuk 4 van het Bestuurs
University, heeft Tilburg Universit
bezwaar en beroepschriften) die aan het instellingsbestuur advies uitbrengt over deze bezwaren, na 
te zijn nagegaan of er een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is
 
2. Samenstelling CABB 

 
Kamer 1 

Voorzitter 
Mw. dr. M.H. Kobussen 

Personeel 
Dr. A.R. Vermeer 
Dr. J.A.G. van der Geld 
Drs. A.L.W. Hexpoor 

 
De CABB bestaat uit één (externe) voorzitter en twee leden (wetenschappelijk personeel). De CABB 
wordt ondersteund door een secretaris. 
 
3. Bezwaren: cijfermatig overzicht
 
In 2011 zijn in totaal 30 bezwaren ingediend door studenten. 4 zaken zijn ingetrokken, 3 zaken zijn 
door het instellingsbestuur, na advies van de CABB, niet
minnelijke schikking bereikt, en in 4 zaken heeft de C
aan het instellingsbestuur. In deze zaken werd het advies van de CABB door het instellingsbestuur 
overgenomen.  
 

 
De zaken waar een minnelijke schikking werd bereikt en de zaken waarin de CABB advies uitbrac
hadden betrekking op (naheffing van) het instellingscollegegeld.
 
Indien een student zich niet kan verenigen met het besluit van het instellingsbestuur, kan de student 
hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), g
Den Haag. In 2011 hebben twee studenten 
aangetekend bij het CBHO. Deze beroepen werden door het CBHO ongegrond verklaard. 
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Bezwaar bij het College van Bestuur van Tilburg University 
Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB)

Indien een student met een besluit geconfronteerd wordt dat door of namens het instellingsbestuur is 
genomen, kan een student hiertegen bezwaar aantekenen.  

WHW en hoofdstuk 4 van het Bestuurs- en Beheersreglement van Tilburg 
heeft Tilburg University een geschillenadviescommissie (de Commissie van advies voor de 

) die aan het instellingsbestuur advies uitbrengt over deze bezwaren, na 
te zijn nagegaan of er een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is.  

Kamer 2 Kamer 3 

Voorzitter 
Mr. P.L.J.M. van Dun 

  

Personeel 
Dr. A.A.J. Wismeijer 
Dr. A.J. Haans 
Mw. mr. M. IJzermans 

Personeel 
Mw. mr. J.M.H.P. van Neer
Mr. A.A.L. Beers 
Dr. K.A. Soudijn

De CABB bestaat uit één (externe) voorzitter en twee leden (wetenschappelijk personeel). De CABB 
wordt ondersteund door een secretaris.  

Bezwaren: cijfermatig overzicht 

In 2011 zijn in totaal 30 bezwaren ingediend door studenten. 4 zaken zijn ingetrokken, 3 zaken zijn 
door het instellingsbestuur, na advies van de CABB, niet-ontvankelijk verklaard, in 19 zaken werd een 
minnelijke schikking bereikt, en in 4 zaken heeft de CABB een zitting gehouden en advies uitgebracht 

In deze zaken werd het advies van de CABB door het instellingsbestuur 

De zaken waar een minnelijke schikking werd bereikt en de zaken waarin de CABB advies uitbrac
hadden betrekking op (naheffing van) het instellingscollegegeld. 

Indien een student zich niet kan verenigen met het besluit van het instellingsbestuur, kan de student 
hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), g
Den Haag. In 2011 hebben twee studenten tegen het besluit van het instellingsbestuur 
aangetekend bij het CBHO. Deze beroepen werden door het CBHO ongegrond verklaard. 

ontvankelijk Minnelijke schikking Advies aan CvB

Bezwaar bij het College van Bestuur van Tilburg University – 
Commissie van advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB) 

geconfronteerd wordt dat door of namens het instellingsbestuur is 

en Beheersreglement van Tilburg 
de Commissie van advies voor de 

) die aan het instellingsbestuur advies uitbrengt over deze bezwaren, na 

J.M.H.P. van Neer 
Mr. A.A.L. Beers  
Dr. K.A. Soudijn 

De CABB bestaat uit één (externe) voorzitter en twee leden (wetenschappelijk personeel). De CABB 

In 2011 zijn in totaal 30 bezwaren ingediend door studenten. 4 zaken zijn ingetrokken, 3 zaken zijn 
in 19 zaken werd een 

ABB een zitting gehouden en advies uitgebracht 
In deze zaken werd het advies van de CABB door het instellingsbestuur 

 

De zaken waar een minnelijke schikking werd bereikt en de zaken waarin de CABB advies uitbracht 

Indien een student zich niet kan verenigen met het besluit van het instellingsbestuur, kan de student 
hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), gevestigd te 

tegen het besluit van het instellingsbestuur hoger beroep 
aangetekend bij het CBHO. Deze beroepen werden door het CBHO ongegrond verklaard.  

Totaal


