
 

   

   
 

Formulier  
Loket Rechtsbescherming 
studenten Aeres Hogeschool 

  

 Bestuursbureau 

30 september 2019 
Versie <Versie> 
Referentie <Referentie> 

Toelichtende tekst bij het formulier op de website  
De student heeft verschillende rechtsbeschermingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn uitgewerkt 
in het studentenstatuut. Het onderwerp van de klacht, het bezwaar of beroep van de student is 
bepalend voor de procedure die gevolgd moet worden. 
Ongeacht de procedure die gevolgd gaat worden kan de student zijn klacht, bezwaar of beroep 
indienen, middels het daarvoor bestemde formulier, bij het Loket Rechtsbescherming Studenten [via 
website, emailadres, fysiek adres]. Het Loket rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat het beroep-
bezwaar of de klacht volgens de juiste procedure in behandeling wordt genomen. 
De procedure bij de examencommissie is een faculteits/locatie-procedure. De student kan zijn bezwaar 
rechtstreeks sturen naar de examencommissie van zijn opleiding. Mocht zijn brief ten onrechte terecht 
komen bij het Loket Rechtsbescherming Studenten, dan zal het loket het bezwaar toesturen aan de 
juiste examencommissie. 

 
Formulier Loket Rechtsbescherming Studenten 
De met een * gemarkeerde velden moeten worden ingevuld 
 
Ik dien een beroep-bezwaar-klacht in als  student / gemachtigde * 
Gegevens student 
Voorletters* 
Voornaam* 
Tussenvoegsel 
Achternaam* 
E-mailadres * 
Straat* 
Huisnummer* 
Toevoeging 
Postcode* 
Plaats* 
Telefoonnummer* 
Studentnummer 
 
Gegevens Opleiding 
Faculteit* 
Opleiding* 
Studiejaar* 
 
Inhoud van het beroep – bezwaar – de klacht 
Datum van het besluit waartegen je beroep instelt* (voeg het besluit als bijlage bij dit formulier) 
…………………………. 
 
Onderwerp 
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o Beoordeling van een tentamen 

o Bindend negatief studieadvies 

o Een herkansing 

o Toelating tot examens 

o Toelating tot een opleiding 

o Een vervangende opdracht 

o Fraude (onregelmatigheden) 

o Inschrijving voor een tentamen 

o Verlenging geldigheidsduur 

o Vrijstellingen 

o Weigering om een besluit te nemen 

 
o Hoogte van het collegegeld 

o Profileringsfonds 

o Sanctie 

o Uitschrijving voor de opleiding en/of restitutie collegegeld 

 
o Het onderwerp staat hier niet boven 

Geef hieronder bij de beschrijving duidelijk aan waar het over gaat en wie het besluit heeft 
genomen. 

 
o Er is geen besluit, ik heb een klacht over een gedraging van een medewerker van de Hogeschool 

 
Geef de redenen aan waarom je het niet eens bent met het besluit of de gedraging. Als je meer ruimte 
nodig hebt voor de toelichting, voeg deze dan bij als bijlage. Zonder een duidelijke toelichting kan je 
beroep, bezwaar of klacht niet in behandeling worden genomen.* 

 
 

 
 
 
 
 
 
Geef aan welk besluit volgens jou genomen had moeten worden en waarom* 
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Met name bij een klacht over een gedraging van een medewerker van de Hogeschool, is het belangrijk 
dat je eerst probeert zelf de klacht op te lossen met degene die het betreft. Als dat niet lukt of niet 
mogelijk is, is de volgende stap om daar de faculteitsdirecteur te gaan en mogelijke oplossingen te 
zoeken en bespreken. Leidt dat niet tot een oplossing waar je tevreden over bent, dan kun je een klacht 
indienen.  

Geef aan wat je al hebt gedaan om tot een oplossing te komen*  

 

 

 

 

 

 

Voorlopige voorziening 

Wat is een voorlopige voorziening? Als je beroep instelt kan het een tijd duren voor je de uitslag hebt. 
Om daar geen nadelige gevolgen van te ondervinden kun je vragen om een tijdelijke maatregel, die 
weer stopt aan het einde van de procedure. Als je bv. procedeert om een bindend studieadvies of 
omdat je je niet in kon schrijven, zou je tijdelijk onderwijs kunnen volgen zodat je niets hebt gemist als 
je later gelijk krijgt. Of alvast deelnemen aan een tentamen als je beroep daarover gaat. Een voorlopige 
voorziening is altijd tijdelijk en je kan er geen rechten aan ontlenen. Er kunnen bv. geen cijfers worden 
toegekend (tenzij je alsnog gelijk krijgt). Het eventuele financiële risico dat je loopt bijvoorbeeld voor je 
studiefinanciering, is voor jou zelf, de Hogeschool is daar niet voor aansprakelijk. 

o Ja ik wil een voorlopige voorziening en die zou moeten bestaan uit:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
o Besluit waartegen je beroep instelt 

o Beschrijving van het gedrag waartegen je een klacht indient 

o Stukken bezwaarprocedure als je die hebt gevoerd 

o Motivering van je beroep, bezwaar of klacht 

o Overige bijlagen 


