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Klachtenprocedure opleiding Technische Geneeskunde
1. Het stroomlijnen van klachten
Klachten die na overleg met betrokkene(n) niet opgelost kunnen worden, kunnen worden
onderverdeeld op twee niveaus:
1. faculteitsniveau
2. opleidingsniveau.
Ad. 1: De faculteit blijft in gebreke.
Dit betreffen zaken op faculteitsniveau die het voor de student niet mogelijk maken om op een juiste
manier onderwijs te volgen. De studenten moeten zich hiervoor wenden tot de decaan. De procedure
hiervoor staat beschreven in Artikel 29 van het Faculteitsreglement TNW. Zie ook:
http://www.utwente.nl/tnw/fr/FR-archief/Documenten/Documenten/Faculteitsreglement_TNW.pdf
Ad. 2: De opleiding blijft in gebreke.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen een groepsklacht en een individuele klacht. Bij een
groepsklacht treedt de SVC (Student Vertegenwoordigings Commissie van TG en TM) altijd op als
loket; bij een individuele klacht kan de student zelf bepalen of hij/zij de SVC wil betrekken.
2.A. Groepsklacht
De SVC treedt in deze op als loket voor het stroomlijnen van de klachten.
De klachten kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. Klachten betreffende faciliteiten
2. Klachten die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie dan wel de onderwijsinhoud
3. Een klacht tegen een beslissing van een docent
4. Een klacht tegen een beslissing van de Examencommissie
Ad.2.A.1.: Klachten betreffende faciliteiten:
Klachten die betrekking hebben op faciliteiten binnen de opleiding kunnen worden ingediend bij het
secretariaat. Dit zijn klachten die in de meeste gevallen direct oplosbaar zijn door het nemen van
maatregelen op facilitair niveau. Indien de klacht niet direct oplosbaar is speelt het secretariaat de
klachr door aan de opleidingsmanager. De oplossing wordt uiteindelijk teruggekoppeld naar de
indiener.
Ad. 2.A.2: Klachten die betrekking hebben op de onderwijsorganisatie of onderwijsinhoud:
De klachten kunnen worden ingediend bij de voorzitter van de SVC. Dit kan op elk gewenst tijdstip. De
voorzitter van de SVC ontvangt alle klachten en bespreekt deze in de commissie.
Bij een urgente klacht neemt de voorzitter van de SVC contact op met de opleidingsmanager teneinde
de inhoud en de aard van de klacht te bespreken. De opleidingsmanager neemt de klacht in
behandeling en houdt de voorzitter op de hoogte van het behandeltraject van de klacht en het
resultaat.
Niet-urgente vakinhoudelijke en organisatorische klachten worden behandeld in de
evaluatievergaderingen. De SVC licht het cohort studenten binnen 10 dagen na ontvangst van de
klacht in over de afwikkeling c.q. genomen maatregelingen.
Ad. 2.A.3: Klacht tegen een beslissing van een docent:
De SVC wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de opleidingsmanager. Wordt de klacht niet
opgelost dan kan de SVC de klacht indienen bij de Examencommissie van TG. Wordt de klacht
vervolgens niet afdoende afgehandeld dan kan de SVC een bezwaarschrift indienen bij het
Klachtenloket UT* ( OER paragraaf 8, artikel 8.6).
Ad. 2.A.4: Klacht tegen een beslissing van de Examencommissie:
De SVC kan zich rechtstreeks wenden tot het Klachtenloket UT*.
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2.B. Individuele klacht
1. een klacht tegen een beslissing van een docent
2. een klacht tegen een beslissing van de Examencommissie
Ad.2.B.1: Klacht tegen een beslissing van een docent:
Student wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de opleidingsmanager. Wordt de klacht niet
opgelost dan kan de student de klacht indienen bij de Examencommissie van TG. Wordt de klacht
vervolgens niet afdoende afgehandeld dan kan de student een bezwaarschrift indienen bij het
Klachtenloket UT* (OER paragraaf 5, artikel 8.6).
Ad.2.B.2: Klacht tegen een beslissing van de Examencommissie:
De student kan zich rechtstreeks wenden tot het Klachtenloket UT*.

2. Klachtenbemiddeling door de SVC
Wanneer er een klacht wordt ingediend door een of meerdere studenten zullen de leden van de SVC
bepalen of de klacht door een groot deel van de studentengroep gesteund wordt, of dat het een klacht
van een of enkele studenten is. Bij groepsklachten heeft de SVC altijd een rol. Bij individuele klachten
bepaalt de SVC zelf of ze gaat assisteren als de student daarom vraagt.
Bij individuele klachten tegen een beslissing van de docent zal de student worden doorverwezen naar
de opleidingsmanager en bij individuele klachten tegen beslissingen van de examencommissie naar
het Klachtenloket UT. Zie het stroomschema.

* Zie de UT klachtenregeling http://www.utwente.nl/ces/studentservices/klachtenloket/klachtenloket.doc/. Het
Klachtenloket is onderdeel van Student Services en is gevestigd in de Vrijhof.

15 oktober 2013

Klachtenbehandeling
Klacht van individuele
student / groep
Facultair niveau

Opleidingsniveau

Klacht indienen bij
Decaan

Groepsklacht

Individuele klacht

SVC

Klacht betreffende
faciliteiten

Klacht betr.
organisatie/inhoud
van onderwijs

Direct oplosbaar:
TG-Secretariaat

Niet direct
oplosbaar:
Opleidingsmanager

Oplossing
terugkoppelen naar
indiener

Urgente klacht:
Opleidings
Manager

Niet-urgent:
evaluatievergade
ring

Oplossing
terugkoppelen naar
indiener

Tegen beslissing
docent

Tegen beslissing
Examencommissie

Opleidingsmanager

Klachtenloket UT
(Student Services –
Vrijhof)

Examencommissie

Klachtenloket UT
(Student Services –
Vrijhof)

