
 

 

 

 

Regeling thesis- en proefschriftvertrouwenspersoon TST 

 

 

Taken vertrouwenspersoon 

 

1. De thesis- en proefschriftvertrouwenspersoon heeft tot taak om thesis- of 

proefschriftproblemen die studenten/promovendi bij hem/haar neerleggen door contacten en 

bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen tot de oplossing van 

deze problemen.  

 

2. De vertrouwenspersoon treedt niet in de plaats van regulier verantwoordelijke 

functionarissen en procedures, mengt zich niet in de normale rechtsgang en treedt niet als 

raadsman/vrouw op.  

 

3. Wordt een thesis- of proefschriftprobleem bij de vertrouwenspersoon gemeld, dan zal deze 

allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instanties of 

functionarissen. Is dat wel het geval dan zal de vertrouwenspersoon zich terughoudend 

opstellen. 

 

4. De vertrouwenspersoon heeft tot taak actief na te gaan in hoeverre de bij hem/haar gemelde 

thesis- of proefschriftproblemen tot een oplossing zijn gekomen. 

 

Werkwijze vertrouwenspersoon 

 

5. De vertrouwenspersoon onderzoekt het door de student/promovendus aangedragen 

probleem en beoordeelt door welke instantie(s) of personen de behandeling het beste kan 

geschieden. Op basis hiervan adviseert hij/zij de student/promovendus omtrent de verder te 

volgen gedragslijn. 

 

6. Alvorens hij/zij het onder 5 genoemde advies uitbrengt, verzamelt de vertrouwenspersoon 

alle informatie die redelijkerwijs nodig is om tot een goed inzicht in de aard en omvang van 

het probleem te komen. In principe kan de bemoeienis van de vertrouwenspersoon drieledig 

zijn, te weten: 

 

A. geeft de student/promovendus advies en deze tracht zonder verdere inschakeling van de 

vertrouwenspersoon zijn/haar probleem al dan niet op basis van dit advies op te lossen. 

B. legt het probleem voor aan de persoon/instantie die het naar zijn/haar mening verder 

moet behandelen en zorgt ook voor een eerste contact tussen deze persoon/instantie en 

de student/promovendus. 

C. blijft ook tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen/instanties optreden 

als bemiddelaar(ster). 
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7. De vertrouwenspersoon bepaalt zijn/haar bemoeienis steeds met instemming van de 

student/promovendus en na overleg met de ter zake verantwoordelijke functionarissen. 

 

8. Indien de vertrouwenspersoon vaststelt dat zijn/haar advies/bemiddeling niet heeft geleid tot 

een adequate oplossing van het thesis- of proefschriftprobleem rapporteert hij/zij dit, mits de 

student/promovendus hiermee instemt, op de plaats waar deze rapportage naar zijn/haar 

inzicht het beste kan gebeuren. 

 

9. Indien de vertrouwenspersoon zijn/haar bemiddeling niet zodanig kan volbrengen dat deze 

de instemming heeft van de student/promovendus, dan staakt hij zijn/haar bemiddeling 

onder mededeling daarvan aan de student/promovendus. 

 

10. Indien de vertrouwenspersoon een thesis- of proefschriftprobleem behandelt dat de Decaan 

betreft, of de Decaan onvoldoende meewerkt aan de oplossing van de klacht, dan zal de 

vertrouwenspersoon de student/promovendus adviseren, zich te wenden tot een 

universitaire vertrouwenspersoon. 

 

Inwinnen van inlichtingen 

 

11. De vertrouwenspersoon is bevoegd tot het inwinnen van alle inlichtingen die in redelijkheid 

noodzakelijk zijn om een goed inzicht te krijgen in de aard, omvang en mogelijke oplossing 

van een bij hem/haar aangedragen thesis- of proefschriftprobleem. Steeds is de expliciete 

toestemming van de student/promovendus noodzakelijk voordat de vertrouwenspersoon 

informatie kan inwinnen bij andere personen/instanties. 

 

12. De personen en instanties die door de vertrouwenspersoon worden benaderd teneinde de in 

het voorgaande artikel genoemde inlichtingen te verstrekken dienen deze te geven, tenzij zij 

van oordeel zijn dat dit in verband met de privacy-bescherming van derden onmogelijk is 

en/of in strijd is met wezenlijke belangen van de TST. 

 

13. Is de vertrouwenspersoon van mening dat hij/zij in een bepaald geval bij de uitoefening van 

zijn/haar functie wezenlijk wordt belemmerd doordat naar zijn/haar mening een persoon of 

instantie ten onrechte weigert om de gevraagde inlichtingen te geven, dan kan hij/zij de 

Decaan schriftelijk en gemotiveerd vragen om opdracht te geven de bedoelde informatie 

alsnog vrij te geven. 

 

Vertrouwelijkheid 

 

14. De vertrouwenspersoon behandelt de thesis- of proefschriftproblemen die aan hem/haar 

worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Hij/zij is dan ook verplicht tot 

een vertrouwelijke behandeling van alle informatie die hem/haar met betrekking tot de 

aangeboden problemen bereikt. 

 

15. Verkrijgt de vertrouwenspersoon op diens verzoek informatie van vertrouwelijke of 

persoonlijke aard over derden, dan dient hij/zij in het omgaan met de informatie de belangen 

van deze derden zoveel mogelijk te ontzien. Vertrouwelijke of persoonlijke informatie over 

derden kan de vertrouwenspersoon niet ter inzage geven aan de student/promovendus of 

anderen. 
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16. De vertrouwenspersoon wordt door de personen/instanties die een probleem op basis van 

zijn/haar advies verder behandelen geïnformeerd omtrent het resultaat van die behandeling. 

Dit onder voorwaarde dat de student/promovendus die het probleem heeft aangedragen 

hiermee instemt. 

 

Benoeming 

 

17. De vertrouwenspersoon wordt voor drie jaren benoemd door de Decaan. Ontheffing van de 

taak van de vertrouwenspersoon geschiedt eveneens door de Decaan (zie 18). 

 

18. De Decaan kan de vertrouwenspersoon, naast hetgeen dat in deze regeling gesteld is, geen 

instructies geven voor de uitoefening van zijn/haar taak. Uiteraard bestaat wel te allen tijde 

op verzoek van de vertrouwenspersoon of van de Decaan de mogelijkheid tot informatief 

overleg. 

 

19. Indien een vertrouwenspersoon niet beantwoordt aan de hoge eisen die met betrekking tot 

vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en onafhankelijkheid aan hem/haar mogen worden gesteld, 

kan de Decaan hem/haar ter verantwoording roepen en zonodig van zijn/haar taak 

ontheffen. 

 

Rapportering 

 

20. Tenminste één keer per jaar brengt de vertrouwenspersoon schriftelijk aan de Decaan 

verslag uit van zijn/haar werkzaamheden. In dit verslag wordt elk jaar zoveel mogelijk op 

eenzelfde wijze over ingediende klachten gerapporteerd. Ook wordt hierin gerapporteerd 

over de knelpunten die hij/zij in zijn/haar functioneren heeft ondervonden. Uiteraard zullen 

individuele problemen in dit verslag niet herkenbaar mogen zijn. 
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