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Jaarverslag Centraal Loket Geschillen en klachten 2012 
 
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 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: 
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, beroep of bezwaar 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 door de afdeling 
General Services/Legal Affairs. 
 
In paragraaf 1 worden (cijfermatige) overzichten getoond van het Centraal Klachtenloket, in 
paragraaf 2 de overzichten van het College van beroep voor de Examens (CBE) en in 
paragraaf 3 van de Commissie van Advies voor de Bezwaar-en Beroepschriften (CABB). 
 
 

Paragraaf 1  Centraal Klachtenloket  2012 

Aantallen klachten 
In 2012 kwamen 90 klachten binnen, dat is een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. 
(2011:70). Het gemiddelde van de afgelopen jaren is daarmee gestegen naar 85 klachten 
per jaar (2011: 75). Er is een stijging zichtbaar in het aantal klachten van studenten van 
TiSEM (2011: 24, 2012: 38) en TSB (2011: 13, 2012: 22). Uit de inhoudelijke typering van 
klachten van TiSEM blijkt dat er vooral meer klachten zijn ingediend over tentamenplanning -
en organisatie en over de toelating, begeleiding en beoordeling van de scriptie, bij TSB 
betrof dat onder andere de bekendmaking van uitslagen van tentamens. Het aantal klachten 
afkomstig van studenten TSH is afgenomen (2011:12, 2012:7) en van TLS is licht gestegen 
(2011:21, 2012:23).  
 
49 Klachten waren bestemd voor de faculteiten, 41 zijn voor afhandeling doorgestuurd naar 
de diensten. Van de klachten voor de diensten gaat het overgrote deel naar Student 
Services en daar is ook een opvallende stijging in de afhandeling van het aantal klachten te 
merken (2011: 12, 2012: 33). Daarvan gingen 13 klachten over de planning en organisatie 
van tentamens, 6 over inschrijving en collegegeld, 4 klachten over gedrag en service van 
medewerkers van de universiteit en 4 klachten zijn via de studentendecanen afgehandeld 
omdat de klacht ingetrokken was of er informatie werd verstrekt over procedures. De overige 
klachten hadden diverse typeringen.  
 
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 de meeste klachten (27) de planning en organisatie van tentamens betreffen. Dit 
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aantal is verdubbeld ten opzicht van 2011 (13). Vooral de studenten van TiSEM hebben hier 
in 2012 meer over geklaagd (2011:2, 2012:7).  
Daarna komen in volgorde van belang: de kwaliteit van algemene voorzieningen (9); gedrag 
en service van medewerkers van TiU (7) en inschrijving en collegegeld (7). 
 
Resultaat 
Uit tabel 3 blijkt dat 65% van de klachten terecht is ingediend (in 2011 50%), een opvallende 
stijging ten opzichte van 2011. Ongeveer 5 % is ‘ongegrond’ verklaard (11% in 2011). In 43% 
van de gevallen is tekst en uitleg verschaft over regelingen, voorzieningen en beslissingen 
(30% in 2011). Hieruit blijkt dat de klachtenprocedure voldoet aan de behoefte en het doel 
wordt bereikt: studenten willen gehoord worden en kunnen toch tevreden gesteld worden, 
ook al kan niet altijd aan hun wensen tegemoet worden gekomen. 

Afhandeling 
Klachten moeten binnen 6 weken worden afgehandeld. In tabel 4 is te zien dat in het 
verslagjaar 67 klachten binnen de termijn zijn afgehandeld. In 23 gevallen is de termijn 
overschreden. Dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (2011: 24 %, 2012: 21 %). 
Met name TSB en TSH scoren hoog in de snelheid van afhandelen. 
 
Studentendecanen  
Student Advisory Office 
Februari 2012 
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Jaarrapport 2012 Klachten 

Tabel 1: Kengetallen 2012 - 2011 
 

 
studenten 

van 
afhandeling 

door 
studenten 

van 
afhandeling 

door 

 2012 2012 2011 2011 

TiSEM 38 25 24 15 

TSH 7 5 12 7 

TST 0 0 0 0 

TLS 23 13 21 17 

TSB 22 6 13 8 

FS  5  7 

GS  0  1 

StS  33  12 

LIS  3  3 

Totaal 90 90 70 70 
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Tabel 2: Inhoudelijke typering 
 

    TiSEM TSH TST TLS TSB FS GS LIS STS TO TAAL 

Diversen Diversen 1 
       

1 2 

Diversen 
Langstudeerders-
maatregel 

2 
       

1 3 

Diversen 
Inschrijving en 
collegegeld    

1 
    

6 7 

Scriptie Toelating 1 
        

1 

Scriptie Begeleiding 2 
       

2 4 

Scriptie Beoordeling 1 
        

1 

Onderwijs Onderwijsaanbod 
   

1 
     

1 

Onderwijs Begeleiding docent  
        

1 1 

Onderwijs 
Onderwijsorgani-
satie 

4 
  

1 
    

1 6 

Tentamens 
Bekendmaking 
uitslag 

1 2 
 

1 2 
    

6 

Tentamens 
Planning en 
organisatie 

7 2 
 

4 1 
   

13 27 

Tentamens 
Beoordeling 
(inhoudelijk) 

3 
  

1 
     

4 

Tentamens 
Niveau 
(representativiteit) 

1 1 
 

4 
     

6 

Voorlichting 
Voorlichting 
studieprogramma     

1 
   

2 3 

Examen- 
commissie 

Facultaire 
regelgeving (bijv. 
OER) 

1 
        

1 

Examen- 
commissie 

Beslissingen en 
procedure 
examencommissie 

    
1 

    
1 

Mede-
werkers TiU 

Gedrag, service 1 
   

1 1 
  

4 7 

Voorziening 
TiU 

Capaciteit ,kwaliteit 
en functioneren 
algemene 
voorzieningen 

     
4 

 
3 2 9 

Totaal 
 

25 5 0 13 6 5 0 3 33 90 

 

  



5 
 

Tabel 3: Resultaat afhandeling 
 

  TiSEM TSH TST TLS TSB FS GS LIS StS TOTAAL 

Klacht gegrond: probleem (nog) 
niet opgelost, wordt aan gewerkt 

1 
  

3 
 

3 
 

1 3 11 

Klacht gegrond: probleem 
opgelost, tegemoet gekomen aan 
wens student 

4 2 
  

1 
  

1 5 13 

Klacht ingetrokken 1 
       

2 3 

Klacht niet ontvankelijk verklaard 
    

1 
    

1 

Klacht ongegrond, geen verdere 
actie 

3 
   

1 
   

2 6 

Klager verwezen naar andere 
instantie (o.a. bezwaar/beroep) 

3 
   

2 
   

3 8 

Tekst en uitleg gegeven 13 3 
 

10 1 2 
 

1 18 48 

Totaal 25 5 0 13 6 5 0 3 33 90 

 
 

Tabel 4: Duur van afhandeling 
 

  AANTAL 

in week 1 22 

in week 2 12 

in week 3 12 

in week 4 8 

in week 5 4 

in week 6 9 

in week > 6 23 

Totaal 90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paragraaf 2 College van Beroep voor de Examens (CBE)
 
 
1. Samenstelling van het CBE in 2012

 
 

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 

Student 

Mw.  A.M.I. Verschuren 

I. De Bree 
Plaatsvervangende leden 

Mw.  V.E. Konings 

A. Van Gils 

O.J.L.E. Smeets 

 
Het CBE bestaat uit één voorzitter, twee leden (wetenschappelijk personeel) en twee student
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
- Tilburg School of Humanities (TSH)
- Tilburg School of Catholic Theology (TST)

 
 
De beroepen bij het College van Beroep voor de Examens zijn ingediend door studenten van de 
faculteiten TiSEM, TLS, TSB en TSH. 95 beroepen werden ing
49 door studenten van TiSEM (27%), 34 door studenten van TSB (19%), 2 door studenten van TSH 
(1%). Er zijn dit jaar geen beroepen ingediend door studenten van TST. 
 

Overzicht ingediende beroepen per faculteit

 
 
  

TiSEM TLS

27%

53%

College van Beroep voor de Examens (CBE) 

Samenstelling van het CBE in 2012 

Kamer 2 Kamer 3 

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

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

Personeel 
Dr. A.A.J. Wismeijer 
Dr. A.J. Haans 
Dr. K.A. Soudijn 

Personeel
Mw. mr. J.M.H.P. van Neer
Mr. A.A.L. Beers 
Mr. dr. M.G. Yzermans

Student Student 

M.N.R. van Bijlevelt Mw. M. Dammers

N.A.M. Thijssen Mw. S. Hopstaken
Plaatsvervangende leden Plaatsvervangende leden

Mw.  S.  Kanters K.J.M.  Hilkens

M. Niessen Mw.  D. Janssens

Mw.  R. Fluit  

Het CBE bestaat uit één voorzitter, twee leden (wetenschappelijk personeel) en twee student
Het CBE wordt ondersteund door een secretaris.  

Beroepen: het cijfermatig overzicht 

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) 

De beroepen bij het College van Beroep voor de Examens zijn ingediend door studenten van de 
faculteiten TiSEM, TLS, TSB en TSH. 95 beroepen werden ingediend door studenten van TLS (53 %), 
49 door studenten van TiSEM (27%), 34 door studenten van TSB (19%), 2 door studenten van TSH 

beroepen ingediend door studenten van TST.  

Overzicht ingediende beroepen per faculteit 

 

TLS TSB TSH TST

53%

19%

1% 0%
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Prof. mr. P.J.J. Zoontjens  
Personeel 
Mw. mr. J.M.H.P. van Neer 
Mr. A.A.L. Beers  
Mr. dr. M.G. Yzermans 

Mw. M. Dammers 

Mw. S. Hopstaken 
vervangende leden 

K.J.M.  Hilkens 

Mw.  D. Janssens 

Het CBE bestaat uit één voorzitter, twee leden (wetenschappelijk personeel) en twee student-leden. 

De beroepen bij het College van Beroep voor de Examens zijn ingediend door studenten van de 
ediend door studenten van TLS (53 %), 

49 door studenten van TiSEM (27%), 34 door studenten van TSB (19%), 2 door studenten van TSH 

 



 

Overzicht CBE beroepen 2012 
 
In 2012 werden door studenten in totaal 180 beroepen ingesteld 
In 18 gevallen werd het beroepschrift doorgestuurd 
ingetrokken (2011: 38), in 88 gevallen werd er minnelijk geschikt 
ontvankelijk verklaard (2011: 3) en in 36 zaken deed het College van Beroep voor de Examens 
uitspraak (2011: 14). 
 
TiSEM 
Van studenten van TiSEM zijn 49 beroepen (
doorgezonden, 11 zaken zijn ingetrokken, 26 zaken minnelijk geschikt (
uitspraak is gedaan door het CBE (
 
TLS 
Van studenten van TLS zijn 95 beroepen (
doorgezonden, 14 zaken zijn ingetrokken, 44 zaken minnelijk geschikt (
uitspraak is gedaan door het CBE (
 
TSB 
Van studenten van TSB zijn 34 beroepen (
doorgezonden, 12 zaken zijn ingetrokken, 17 zaken minnelijk geschikt (
uitspraak is gedaan door het CBE (
 
TST 
Van studenten van TST zijn 0 beroepen (
 
TSH 
Van studenten van TSH zijn 2 beroepen (
en 1 zaak minnelijk geschikt (2011: 4
 

Overzicht ingediende beroepen bij het CBE

 
 
  

totaal doorgezonden

180

18

 

In 2012 werden door studenten in totaal 180 beroepen ingesteld (2011: 138, 2010: 93, 2009: 109
In 18 gevallen werd het beroepschrift doorgestuurd (2011: 25), in 38 gevallen werd het beroep 

, in 88 gevallen werd er minnelijk geschikt (2011: 58), 2 zaken werden niet
) en in 36 zaken deed het College van Beroep voor de Examens 

Van studenten van TiSEM zijn 49 beroepen (2011: 39) binnengekomen, waarvan 7 zaken zijn 
doorgezonden, 11 zaken zijn ingetrokken, 26 zaken minnelijk geschikt (2011: 19), en in 5 zaken 
uitspraak is gedaan door het CBE (2011: 6).  

Van studenten van TLS zijn 95 beroepen (2011: 57) binnengekomen, waarvan 8 zaken zijn 
doorgezonden, 14 zaken zijn ingetrokken, 44 zaken minnelijk geschikt (2011: 25), en in 29 zaken 
uitspraak is gedaan door het CBE (2011: 5).  

Van studenten van TSB zijn 34 beroepen (2011: 27) binnengekomen, waarvan 3 zaken zijn 
12 zaken zijn ingetrokken, 17 zaken minnelijk geschikt (2011: 9), en in 2 zaken 

uitspraak is gedaan door het CBE (2011: 5).  

Van studenten van TST zijn 0 beroepen (2011: 2) binnengekomen. 

Van studenten van TSH zijn 2 beroepen (2011: 13) binnengekomen, waarvan 1 zaak is ingetrokken 
2011: 4). 

Overzicht ingediende beroepen bij het CBE 2012 

 

doorgezonden ingetrokken minnelijke 

schikking

uitspraak

18
38

88

36

7 

(2011: 138, 2010: 93, 2009: 109).  
), in 38 gevallen werd het beroep 

), 2 zaken werden niet-
) en in 36 zaken deed het College van Beroep voor de Examens 

binnengekomen, waarvan 7 zaken zijn 
), en in 5 zaken 

zaken zijn 
), en in 29 zaken 

) binnengekomen, waarvan 3 zaken zijn 
), en in 2 zaken 

binnengekomen, waarvan 1 zaak is ingetrokken 
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3. Uitspraken: het cijfermatig overzicht 2012 
 
In 2012 heeft het CBE in 36 zaken uitspraak gedaan (2011: 17): in 2 gevallen werd appellant niet-
ontvankelijk verklaard (2011: 3). 7 beroepen werden gegrond verklaard, en derhalve werden 27 
beroepen ongegrond verklaard (2011: 14). De beroepen die niet-ontvankelijk werden verklaard, 
werden ingesteld door studenten van TLS.  
 
Ongegronde beroepen 
Van de 27 beroepen die ongegrond werden verklaard, werden er 5 ingesteld door studenten van 
TiSEM, 20 door studenten van TLS en 2 door studenten van TSB.  
De beroepen die ongegrond werden verklaard hadden betrekking op:  
 

- Tentamen; beoordeling 
- Beoordeling bachelorthesis 
- (Pre)master; toelating 
- Bachelor; toelating 
- Tentamen (identificatieplicht) 
- Tentamenvoorziening; extra tentamengelegenheid 
- Bindend studieadvies 
- Judicium 
- Vrijstelling 
- Bachelorprogramma; Rechtsgeleerdheid (behalen civiel effect) 
- Fraude 
- Behoud cijfer eerste tentamenkans 
- Premaster; geldigheidsduur resultaten 

 
Gegronde beroepen 
 
In tegenstelling tot 2011 waarin 0 beroepen gegrond waren verklaard zijn dit jaar 7 beroepen gegrond 
verklaard. Alle 7 beroepen werden ingesteld door studenten van TLS. De beroepen hadden betrekking 
op 

- Tentamenvoorziening (extra tentamengelegenheid; 6 beroepen) 
- BSA (1 beroep)  

 
Alle uitspraken van het CBE uit 2012 zijn te raadplegen op: 
<http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studeren/klacht-beroep/cbe/uitspraken/> 
 
Hoger beroep CBHO 
 
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 2012 hebben drie studenten, afkomstig van TLS en TiSEM, beroep aangetekend bij het 
CBHO. Het beroep van 1 TLS-student is gegrond verklaard en van 1 TLS-student is het beroep 
ongegrond verklaard. Het beroep van van 1 TiSEM-student is niet-ontvankelijk verklaard.  
 
De uitspraken van het CBHO zijn te raadplegen op <www.cbho.nl>  



 

Paragraaf 3 Bezwaar bij het College van Bestuur van Tilburg University 
advies voor de bezwaar en beroepschriften (CABB)
 
1. Inleiding 
Indien een student met een besluit geconfronteerd wordt dat door of namens het instellingsbestuur is 
genomen, kan een student hiertegen bezwaar aantekenen. 
Op grond van artikel 7.63a WHW en hoofdstuk 4 van het Bestuurs
University, heeft Tilburg University een geschillenadviescommissie (de Commissie van advies voor de 
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). 
wordt ondersteund door een secretaris. 
 
3. Bezwaren: cijfermatig overzicht
 
In 2012 zijn in totaal 57 bezwaren ingediend door studenten 
zaken zijn doorgezonden, in 27 zaken werd een minnelijke schikking bereikt 
zijn nog niet afgehandeld. Dit betreft zaken 
Wet verhoging collegegeld langstudeerders (“
opgeschort.  
 

Overzicht ingediende beroepen bij het CABB

 
De ingediende bezwaren hadden betrekking op:

- (Her-)inschrijving 
- Inschrijving met terugwerkende kracht
- Uitschrijving 
- Instroming bachelor 
- Betaling voor deelname vak
- Terugbetaling collegegeld
- Inschrijving tentamen 
- Langstudeerdersboete 
- Uitsluiting loting 
- Hoogte collegegeld 
- Omzetting inschrijving 

totaal doorgezonden

57

4

Bezwaar bij het College van Bestuur van Tilburg University –
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.  
Op grond van artikel 7.63a WHW en hoofdstuk 4 van het Bestuurs- en Beheersreglement van Tilburg 
University, heeft Tilburg University een geschillenadviescommissie (de Commissie van advies voor de 
bezwaar en beroepschriften) die aan het instellingsbestuur advies uitbrengt over deze bezwaren, na te 

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 
 

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

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

overzicht 

In 2012 zijn in totaal 57 bezwaren ingediend door studenten (2011: 30). 10 zaken zijn i
zonden, in 27 zaken werd een minnelijke schikking bereikt (2011:

zijn nog niet afgehandeld. Dit betreft zaken die in het kader van de wetswijziging ten aanzien van de 
Wet verhoging collegegeld langstudeerders (“langstudeerdersboete”) voor onbepaalde tijd zijn 

Overzicht ingediende beroepen bij het CABB 

De ingediende bezwaren hadden betrekking op: 

Inschrijving met terugwerkende kracht 

Betaling voor deelname vak 
Terugbetaling collegegeld 

doorgezonden ingetrokken minnelijke 

schikking

nog niet 

afgehandeld

4
10

27

16

9 

– Commissie van 

Indien een student met een besluit geconfronteerd wordt dat door of namens het instellingsbestuur is 

en Beheersreglement van Tilburg 
University, heeft Tilburg University een geschillenadviescommissie (de Commissie van advies voor de 
bezwaar en beroepschriften) die aan het instellingsbestuur advies uitbrengt over deze bezwaren, na te 

Mw. mr. J.M.H.P. van Neer 
Mr. A.A.L. Beers  

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

10 zaken zijn ingetrokken, 4 
(2011: 19), en 16 zaken 

die in het kader van de wetswijziging ten aanzien van de 
voor onbepaalde tijd zijn 
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- Begeleiding paper 
- Niet- toekennen van bestuursbeurs 

- Stopzetten faciliteiten/(communicatie-)voorzieningen  

 
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 
Den Haag. In 2012 hebben geen studenten tegen het besluit van het instellingsbestuur hoger beroep 
aangetekend bij het CBHO.  
 

 


