
 

 

 

 

Uitspraak 

 

 

Op het verzoekschrift van 8 januari 2019, 

ingediend door een voormalig studente van Tilburg University, hierna verzoekster, 

met betrekking tot de vermeende gedragingen van Tilburg University. 

 

 

 

1. PROCEDURE 

 

Op 8 januari 2019 heeft Landelijke Commissie een brief ontvangen, hierna verzoekschrift, betreffende 

verschillende gedragingen van Tilburg University.  

 

Verzoeker is op 9 januari 2019 verzocht een kopie te overleggen van haar verblijfsvergunning, geldig gedurende 

haar studie. Zij is op 14 januari geïnformeerd dat de Landelijke Commissie haar verzoekschrift zou bespreken 

tijdens de eerst volgende bijeenkomst in januari 2019.  

 

De Landelijke Commissie heeft het verzoekschrift besproken op 16 januari en 20 februari 2019, waarna de 

Landelijke Commissie een definitieve beslissing heeft genomen.  

 

 

2. INHOUD VERZOEKSCHRIFT 

 

Het verzoekschrift van de voormalige student was een reactie op het besluit van de Examencommissie, waarin 

haar geen extra tentamenkans werd toegekend en hoe zij meer in het algemeen tijdens haar studie is 

behandeld door Tilburg University. Volgens verzoekster heeft Tilburg University niet nader uitgewerkt wat 

wordt verstaan onder de zogeheten ‘special circumstances’ waaronder de Examencommissie een extra 

tentamenkans kan toekennen. Daarnaast heeft Tilburg University volgens verzoekster niet tijdig een Onderwijs- 

en Examenregeling over het jaar 2016-2017 beschikbaar gesteld, te weten alvorens de inschrijving van 

verzoekster aan de opleiding was geformaliseerd.  

 

In aanvulling hierop stelt verzoekster dat Tilburg University zich niet gedraagt in de geest van de Gedragscode 

met betrekking tot verschillende zaken die niet zijn uitgewerkt in de Gedragscode. Verzoekster is onder meer 

van mening dat er geen duidelijk informatie is verschaft over de hoogte van het collegegeld dat een student 

dient te betalen.  

 

 

3. ONTVANKELIJKHEID 

 

De Landelijke Commissie is bevoegd kennis te nemen van verzoekschriften die betrekking hebben op de relatie 

tussen onderwijsinstellingen die zijn opgenomen in het register van de Gedragscode en internationale 

studenten. Tilburg University is een hoger onderwijsinstelling en is sinds april 2008 opgenomen in het register 

van de Gedragscode. De vermeende gedragingen dateren van na de eerder genoemde datum.   

 

In artikel 20 van het Reglement, hetwelk integraal onderdeel uitmaakt van de Gedragscode, is bepaalt dat de 

Landelijke Commissie kan beslissen een verzoekschrift niet inhoudelijk te behandelen, dan wel de behandeling 

te staken, indien een verzoekschrift meer dan een jaar nadat de gedragingen zich hebben voorgedaan is 

ingediend. Het merendeel van de onderwerpen waarover verzoekster klaagt hebben plaatsgevonden in de 

periode 2016-2017. Daarnaast is de Landelijke Commissie enkel bevoegd de gedragingen van een hoger 

onderwijsinstelling te beoordelen aan de hand van de bepalingen van de Gedragscode.  De Gedragscode bevat 

geen bepalingen over de toekenning van examenkansen of over de hoogte van collegegelden die door 

internationale studenten moet worden betaald. Op basis van deze omstandigheden stelt de Landelijke 

Commissie vast dat het verzoekschrift niet-ontvankelijk is.   



 

 

 

5. BESLISSING 

 

De Landelijke Commissie verklaart het verzoekschrift niet-ontvankelijk.  

 

Gedaan te Utrecht op 20 februari 2019, 

 

 

 

 

J.E.J. van Bergen (ir.), voorzitter; mevrouw dr. K.S. Ali, mevrouw dr. M.S. Menéndez, dr. J.A. Dop, L.J.M. 

Verhofstad MSc., drs. P.M.M. Rullmann, leden; gedaan in aanwezigheid van mr. dr. A.G.D. Overmars, 

onderzoeker en mevrouw J.G. van den Bosch MA, secretaris. 

 

 

 

 

 

J.E.J van Bergen (ir.)        J.G. van den Bosch MA  

Voorzitter       Secretaris 

 

 

 

 

TEN OVERVLOEDE 

 

De Landelijke Commissie is van oordeel dat het verzoekschrift niet-ontvankelijk is, desalniettemin heeft de 

Landelijke Commissie zorgen over wijze waarop de Onderwijs- en Examenregeling de mogelijkheden voor 

verzoekster om haar studie af te ronden hebben beïnvloed. Vanuit het perspectief van de Gedragscode hebben 

internationale studenten een kwetsbare positie en hebben zij om die reden extra begeleiding nodig gedurende 

hun studie, dit geldt des te meer wanneer deze studenten moeilijkheden ervaren bij het behalen van hun 

diploma. De Landelijke Commissie heeft om die reden het college van bestuur van Tilburg University verzocht 

tot een gesprek waarin zij haar zorgen heeft geuit en de casus van verzoekster is besproken. 

 

Op 26 februari 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Landelijke Commissie en de voorzitter van het 

college van bestuur van Tilburg University. Gedurende het overleg werd duidelijk dat de Examencommissie de 

Onderwijs- en Examenregeling heeft toegepast, maar dat een correcte toepassing soms tot onvoorziene en 

ongewenste uitkomsten kan leiden. Hetgeen eveneens geldt voor de casus van verzoekster. In 

overeenstemming met het verzoek van de Landelijke Commissie heeft de voorzitter van het college van 

bestuur aangekondigd een aanbod aan studente te willen voorleggen, opdat zij instaat wordt gesteld haar 

studie af te ronden. Daarnaast heeft Universiteit toegezegd de Onderwijs- en Examenregeling te gaan 

evalueren om soortgelijke situaties in de toekomst te kunnen voorkomen.   

 

De publicatie van de onderhavige beslissing is aangehouden hangende het aanbod van Tilburg University aan 

verzoekster. Verzoekster heeft beslist het aanbod te accepteren en zal in het komende jaar proberen haar 

studie met goed gevolg af te ronden.  
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