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Rechtsbescherming: klachten en geschillen
Klachten
Indien een student meent onbehoorlijk behandeld te zijn door een universitair orgaan of door een medewerker
of medestudent, of indien een student ontevreden is over de voorzieningen, het onderwijs, of de tentamens van
de opleiding, dan kan een klacht ingediend worden. Dit kan op de volgende manieren:
Klachten met betrekking tot het onderwijs of de organisatie daarvan:
Deze kunnen worden gemeld in de verschillende onderwijsevaluaties. De evaluatie wordt op afdelingsniveau
teruggekoppeld aan de verantwoordelijke(n) voor het onderwijs.
Bij opmerkingen over het rooster of de organisatie van het onderwijs vanuit het Erasmus MC kan dit worden
gemeld bij onderwijs.klacht@erasmusmc.nl.
Voor klachten in het kader van coschappen geldt nog een specifieke klachtenprocedure, zie de
Klachtenprocedure coassistenten.
Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de tentaminering:
Klachten over tentaminering kunnen besproken worden tijdens de nabespreking van het tentamen en/of
gemeld worden in de evaluatie. Daarnaast kan een formele klacht ingediend worden bij de Examencommissie.
Klachten van persoonlijke aard:
Voor klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie, bestaat binnen de
universiteit een afzonderlijke klachtenprocedure. Voor informatie hierover kunt u terecht bij een
vertrouwenspersoon. Informatie is ook te vinden in het hoofdstuk over Gedragsregels in het Studentenstatuut.
Deze klachten kunnen worden besproken met de studieadviseur, de SCOPE-docent/docent Professionele
Ontwikkeling, vertrouwenspersoon of een coördinator of begeleider. Zij kunnen verder meedenken en zo nodig
adviseren.
EUR Faciliteit Rechtsbescherming
Naast bovengenoemd gevallen is er één centrale voorziening waar alle klachten en beroep- en
bezwaarschriften online kunnen worden ingediend: de EUR Faciliteit Rechtsbescherming, zie voor verdere
informatie de EUR- website Klachten.
Geschillen: bezwaar en beroep
Wanneer een student het niet eens is met een beslissing van een universitair orgaan als het College van
Bestuur, de decaan van een faculteit, de examencommissie of een examinator, dan zijn er juridische
mogelijkheden om daar wat aan te doen: bezwaar aantekenen of in beroep gaan tegen die beslissing .
Beroepsprocedure
Een student die bezwaren heeft tegen een beslissing van een examinator of de Examencommissie, kan een
beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de Erasmus Universiteit. In
spoedeisende gevallen kan men aan de voorzitter van het CBE vragen om een voorlopige voorziening te
treffen.

Het beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende, dit is degene wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken. Het beroep dient te worden ingesteld binnen zes weken nadat de aangevochten beslissing
is bekend gemaakt. Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een beslissing, moet het binnen
een redelijke termijn worden ingediend.
Het beroep dient schriftelijk te worden ingesteld bij het CBE, ter attentie van de secretaris van dit College. Het
beroep kan ook ingediend worden via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming waar alle beroep- en
bezwaarschriften en klachten online kunnen worden ingediend, zie de EUR website over rechtsbescherming.
Voorafgaand aan de behandeling van een beroep door het CBE vindt een schikkingsfase plaats, waarin de
Examencommissie onderzoekt of het beroep van eiser geschikt kan worden (= formele schikkingspoging).
Tijdens deze fase kunnen partijen hun standpunten nader toelichten, wordt onderzocht of het besluit zorgvuldig
en op goede gronden tot stand is gekomen en of het besluit heroverwogen moet worden.
Het CBE gaat er van uit, dat door de eiser zelf eerst met de desbetreffende examinator of met de
Examencommissie contact is opgenomen om te proberen tot overeenstemming te komen (= materiële
schikkingspoging). Men dient er wel rekening mee te houden dat de termijn van zes weken voor het indienen
van een beroepschrift bij het CBE ondertussen blijft doorlopen. Met het oog hierop kan alvast een voorlopig
beroepschrift worden ingediend.
Tegen de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens kan de belanghebbende binnen zes weken
beroep instellen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs Postbus 636, 2501 CN Den Haag. Dit
beroep is echter uitgesloten, indien de uitspraak van het College van Beroep voor de Examens betrekking
heeft op een besluit, dat inhoudt:
de beoordeling van het kennen of kunnen van een student, die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere
wijze is getoetst (art. 8:4, sub e van de Awb);
de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing (art. 8:4
sub e van de Awb).
Nadere informatie over de beroepsprocedure
Meer informatie over beroepsprocedures is te vinden op de website van het CBE-EUR
Nadere inlichtingen over de procedure kunnen ook worden ingewonnen bij de secretaris van het CBE:
kamer ET-38, tel. 010 - 4081071/2233 of e-mail naar cbe@eur.nl.
De bezwaarschriftprocedure
Tegen beslissingen van of namens het College van Bestuur kan een bezwaarschrift ingediend worden. Het
gaat dan met name om beslissingen over de inschrijving als student, decentrale selectie, beëindiging van de
inschrijving, betaling of restitutie van collegegeld, financiële ondersteuning en ontzegging van de toegang tot
de gebouwen, terreinen of voorzieningen van de universiteit. Uiteraard hoeft bij een meningsverschil niet direct
een beroeps- of bezwaarschriftprocedure te worden gestart. Praten met degene die het besluit heeft genomen
leidt vaak al tot een oplossing.
Een bezwaarschrift kan ook worden ingediend tegen de schriftelijke weigering om te beslissen of het uitblijven
van een beslissing.
Van deze mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen kan alleen gebruik worden gemaakt als geen andere
rechtsgang (bijvoorbeeld bij het college van beroep voor de examens) voor de student open staat. Het bezwaar
kan ingediend worden via de EUR Faciliteit Rechtsbescherming.

Het bezwaarschrift wordt in eerste instantie behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.
Deze commissie brengt aan het College van Bestuur advies uit over het bezwaar, waarna het College van
Bestuur de zaak heroverweegt en een beslissing op het bezwaarschrift neemt. Alvorens advies uit te brengen
gaat de commissie eerst na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Het college van bestuur
neemt een beslissing op het bezwaar na maximaal 10 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan binnen zes weken beroep ingesteld worden bij het College van
Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.
Meer informatie over de bezwaarschriftprocedure is te vinden op de EUR website over rechtsbescherming.

