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Klachtenreglement  
De decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW), o  verwegende, dat het gewenst is een 
onafhankelijke klachtencommissaris aan te wijzen tot wie belanghebbenden zich kunnen wenden met 
klachten over de wijze waarop de in opdracht van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 
werkzame medewerkers hun taak vervullen, heeft besloten een klachtencommissaris aan te wijzen en 
het volgende reglement daarbij vast te stellen. 

Artikel 1: Benoeming klachtencommissaris  

1.1 Er is een klachtencommissaris die wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de decaan FSW. 
Hij wordt benoemd voor een periode van vier jaren en kan terstond éénmaal voor een periode van 
vier jaren worden herbenoemd.  
 

1.2 Er kan ook een plaatsvervangend klachtencommissaris worden aangesteld volgens procedure in 
artikel 1.1. 
 

1.3 Personen in dienst van de stichting SPON of van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 
(RadboudCSW) kunnen geen klachtencommissaris of plaatsvervangend klachtencommissaris 
zijn. 

Artikel 2: Wie kunnen klagen en waarover? 

2.1 Klachten kunnen worden ingediend door:  
a Opleidelingen en ex-opleidelingen van het SPON of RadboudCSW; 
b Docenten en overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissaris daarbij een 

voldoende belang hebben. 
 

2.2 Een klager als bedoeld in het eerste lid kan over de wijze waarop een medewerker van 
RadboudCSW zich in zijn ogen in het contact met hem heeft gedragen of over de manier waarop 
de medewerker zijn taken heeft uitgevoerd een klacht in dienen bij de klachtencommissaris. Bij 
voorkeur kiest de klager in eerste instantie voor de informele weg en bespreekt de klager zijn 
klacht eerst met de beklaagde en als dit gesprek niet naar tevredenheid verloopt, vervolgens met 
de directeur. 

Artikel 3: Toetsingsnorm 

De klachtencommissaris toetst of de beklaagde heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende 
regels of afspraken voor zijn beroepsuitoefening zoals onder andere neergelegd in taak- en 
functieomschrijving of werkafspraken binnen de organisatie. 

Artikel 4: Indienen van een klacht 

4.1 Klachten worden schriftelijk ingediend bij de klachtencommissaris en bij voorkeur met 
gebruikmaking van het daarvoor bestemde formulier op de website. 
 

4.2 Het klaagschrift bevat: 
a Naam en adres van de klager; 
b Naam van de medewerker over wie geklaagd wordt; 
c Een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust. 

 
4.3 Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid gestelde eisen, stelt de 

klachtencommissaris de klager in de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een door de 
klachtencommissaris te bepalen termijn aan te vullen. Worden de gegevens niet binnen deze 
termijn aangevuld, dan kan de klachtencommissaris het bevoegd gezag adviseren de klacht niet-
ontvankelijk te verklaren.  
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Artikel 5: Behandeling 
 
5.1 Binnen een week na ontvangst van de klacht ontvangt de klager van de klachtencommissaris een 

ontvangstbevestiging met daarbij  de procedure van de klachtenbehandeling.  
 

5.2 De klachtencommissaris stelt klager en beklaagde in de gelegenheid mondeling of schriftelijk een 
toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.  
 

5.3 Klachten aangaande de arbeidsovereenkomst tussen een opleideling en de 
praktijkopleidingsinstelling waarin deze werkzaam is en klachten die betrekking hebben op 
beoordeling, toetsing en examinering worden niet door de klachtencommissaris behandeld, maar 
via de daartoe geëigende procedure/reglementen. 
 

5.4 Bij twijfel aan de onpartijdigheid van de klachtencommissaris kunnen klager en/of beklaagde 
voorafgaand aan de behandeling de decaan FSW dan wel het bestuur SPON, afhankelijk van wie 
in casu het bevoegd gezag is- verzoeken een plaatsvervangend klachtencommissaris aan te 
wijzen om de klacht te behandelen.  

Artikel 6: Advies klachtencommissaris 

6.1 De klachtencommissaris geeft zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken na ontvangst van het 
klaagschrift, gemotiveerd schriftelijk advies aan het bevoegd gezag inzake de afhandeling van de 
klacht.  
 

6.2 De klachtencommissaris doet bij afwijking van de in het eerste lid bedoelde termijn met redenen 
omkleed mededeling aan klager, beklaagde en bevoegd gezag, onder vermelding van de termijn 
waarbinnen de klachtencommissaris uitspraak zal doen, doch uiterlijk vier weken na verloop van 
genoemde termijn onder lid 6.1. 

Artikel 7: Uitspraak bevoegd gezag  
 
7.1 Onder bevoegd gezag wordt hier verstaan het orgaan dat bevoegd is een beslissing te nemen. 

Voor aan BIG-opleidingen gerelateerde klachten is dit de stichting SPON. Voor overige 
opleidingszaken van RadboudCSW de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen. 
 

7.2 Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het advies van de 
klachtencommissaris een beslissing over de gegrondheid van de klacht en deelt dit klager, 
beklaagde en klachtencommissaris schriftelijk mee. Daarbij wordt het advies van de 
klachtencommissaris gevoegd.  

Artikel 8: Kosteloze behandeling 

8.1 Voor de behandeling van een klacht worden aan de klager en aan de beklaagde geen kosten in 
rekening gebracht.  
 

8.2 Klager en beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan, 
maar zich niet laten vertegenwoordigen.  

Artikel 9: Geheimhouding 

De klachtencommissaris is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarover hij uit hoofde van 
deze functie de beschikking krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden. Deze geheimhoudingsverplichting strekt zich niet uit tot de advisering aan het bevoegd 
gezag in een procedure. Ook ziet zij niet op de algemene verantwoordingsverplichting genoemd in 
artikel 10. 
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Artikel 10: Rapportage 

De klachtencommissaris legt over zijn werkzaamheden achteraf verantwoording af aan het bevoegde 
gezag in een jaarlijkse rapportage, waarin in algemene termen verslag wordt gedaan van de 
behandelde zaken en de verrichte activiteiten. Daarbij mag de rapportage niet tot personen 
herleidbaar zijn. 

Artikel 11: Wijziging van dit reglement 

11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de decaan.  
 

11.2 De decaan neemt een dergelijk besluit niet dan na de klachtencommissaris in de gelegenheid te 
hebben gesteld een advies over de voorgenomen wijziging uit te brengen. 
 

11.3 De klachtencommissaris is bevoegd uit eigen beweging voorstellen tot wijziging van dit reglement 
in te dienen.  

Het reglement is vastgesteld door de decaan FSW op 16 september 2015. 
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