
WEGWIJZER INTEGRITEIT VOOR STUDENTEN

INTEGRITEITS- EN ETHISCHE DILEMMA'S

PROBLEMEN ROND 
STUDEREN
Je hebt te maken met 
misverstanden, afspraken 
die onbedoeld niet na 
worden gekomen, afspraken 
die veranderd worden, 
verwachtingen die niet 
uitkomen of dingen die 
vergeten worden.

Betrokken personen Betrokken persoon

Klachtencommissie

Geschillenadvies
commissie

College van Beroep
examens

Datalek of beveiligingsincident

PROBLEMEN ROND DE 
ORGANISATIE VAN DE 
STUDIE
Je hebt te maken met 
procedures die tot problemen 
leiden voor jou of voor 
meerdere studenten.

PROBLEMEN MET 
BETREKKING TOT 
ONDERWIJS- OF UT-
RICHTLIJNEN
Je hebt te maken met 
procedures en/of 
werkprocessen die tot een 
probleem leiden voor 
meerdere studenten. 
 

CYBER SECURITY
Je hebt problemen met 
proctoring, je hebt een 
vermoeden van een hack of 
van fraude.

SOCIAAL ONGEWENST 
GEDRAG
Je hebt te maken met 
ongewenst gedrag, zoals 
negeren, pesten, 
discriminatie, (seksuele) 
intimidatie, stalking, 
agressie, geweld of een 
conflict in je studiesituatie 
dat aan dergelijk ongewenst
gedrag gerelateerd is.

De Universiteit Twente verwacht dat iedereen die deel uitmaakt van de UT-gemeenschap 

verantwoord omgaat met ethische aspecten. Wat nu als je toch iets ervaart, ziet of hoort 

waarvan jij vindt dat dit niet door de beugel kan? Natuurlijk heeft het altijd de voorkeur 

dat je dit bespreekt met de direct betrokkene of anders met je studieadviseur. Soms

kan dat niet, bijvoorbeeld omdat het niet veilig voor je voelt. Ook dan kun je bij iemand 

terecht. In deze wegwijzer vind je eenvoudig bij wie je kunt aankloppen. Bij wie je ook 

aanklopt, je mag ervan uitgaan dat je goed wordt doorverwezen op basis van wat jij 

verder wilt met je vraag of met je probleem. Om het schema leesbaar te houden staan de

belangrijkste mogelijkheden voor doorverwijzing opgenomen. Medewerkers en promovendi 

kunnen een eigen wegwijzer op de website vinden.

Melding (luisterend oor, adviserend, probleem oplossend)

Melding (partijdig, adviserend, probleem oplossend)

Melding (onpartijdig adviserend, probleem oplossend, deescalatie)

Klacht (onpartijdig, oordeel, escalatie)

MEER WETEN? 
GA NAAR UTWENTE.NL/INTEGRITEIT 

FORMELE KLACHT?
Wil je jouw klacht formeel indienen, lees de
procedure in de Klachtenregeling. Let op: 
hierbij is je melding niet meer vertrouwelijk.

 

Studentendecaan   Studentendecaan   Examencommissie  

Studieadviseur   Studieadviseur   Studentendecaan  Studieadviseur  

Studentendecaan  

Ombudsfunctionaris   Ombudsfunctionaris   Klachtenloket  Ombudsfunctionaris  

Melden bij het Computer
Emergency Response  

Team (CERT) @utwente.nl
 

Privacy Contact 
Person (PCP)  

AVG Incidenten 
(onjuiste verwerking 
persoonsgegevens)

Digitale gedragscode  

https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/hr/arbeidsvoorwaarden/vertrouwenspersoon-klachten/klachtprocedure/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studentendecaan/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studentendecaan/
https://www.utwente.nl/nl/examencommissie/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studieadviseurs/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studieadviseurs/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studentendecaan/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studieadviseurs/
https://www.utwente.nl/nl/ces/sacc/begeleiding-advies/begeleiding/studentendecaan/
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/ombudsfunctionaris/
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/ombudsfunctionaris/
https://www.utwente.nl/onderwijs/student-services/contact/klachtenloket/
https://www.utwente.nl/organisatie/over-de-ut/integriteit/ombudsfunctionaris/
mailto:cert%40utwente.nl?subject=
https://www.utwente.nl/nl/cyber-safety/contact/#privacy-contact-personen
https://www.utwente.nl/en/cyber-safety/cybersafety/legislation/staff-code-of-conduct-for-IT-and-internet-use.pdf

