
Het Regio College vindt het 
belangrijk dat je bij klachten of 
problemen kan rekenen op een 
zorgvuldige en betrouwbare 
behandeling. Deze routekaart 
maakt in het kort duidelijk bij 
wie je terecht kunt.

Probeer eerst zelf je 
probleem op te lossen
Blijf nooit rondlopen met een 

klacht of probleem. Probeer in 

eerste instantie zelf een  

oplossing te zoeken:

» Door met je docent of loop-

baancoach te praten.

» Daarna kun je ook contact 

opnemen met je afde lings -

manager.

» Als dit niet lukt of het loopt 

vast, neem dan contact op 

met de ombudsman of de 

vertrouwenspersoon.

Ombudsman
Het Regio College heeft een 

onafhankelijke ombudsman, 

waar je terecht kunt met  

klachten over een besluit, een 

procedure, of een handelwijze 

van een medewerker van het 

Regio College. De ombudsman 

is Inge Kabbes. Je kunt haar 

altijd mailen of bellen. 

Vertrouwenspersoon
Voor een melding of klacht over 

ongewenste omgangsvormen, 

zoals pesten, seksuele intimi-

datie, discriminatie en agressie, 

kun je terecht bij de onafhan-

kelijke vertrouwenspersoon van 

het Regio College. Zij is er in 

gespecialiseerd om je hierbij te 

ondersteunen. Elke klacht wordt 

vertrouwelijk behandeld. De ver-

trouwenspersoon onderneemt 

geen stappen zonder dat jij dit 

weet. De vertrouwens persoon 

is Ingrid van Wezel. Je kunt haar 

altijd mailen of bellen. 

Wil je een klacht of 
probleem melden?
Op de achterkant wordt in een 

schema weergegeven welke 

route je kunt volgen bij een 

bepaalde klacht of bij een 

bepaald probleem. 

Niet tevreden over 
de afhandeling van je 
melding of klacht?

Wanneer je niet tevreden  

bent over de afhandeling van  

je melding of klacht door het 

Regio College, kun je een  

klacht indienen bij een externe  

klachtencommissie waarbij 

het Regio College is aange-

sloten. Dit is de Landelijke 

Klachtencommissie Onderwijs 

(LKC) in Utrecht. 

Kijk voor meer informatie  

over het indienen van klachten 

bij deze commissie op  

www.onderwijsgeschillen.nl.

Heb je een klacht? Doe er iets mee!
Het kan gebeuren dat er tijdens  

je opleiding iets gebeurt waar je  

het niet mee eens bent. Je bent  

het bijvoorbeeld niet eens met  

een besluit van een docent of er 

wordt te weinig rekening gehouden  

met je gezondheid. Ook kan het  

gebeuren dat je te maken hebt  

met ongewenste omgangs vormen, 

zoals bijvoorbeeld pesten of 

discriminatie. 
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Routekaart klachten & problemen
Klacht over besluit of handelwijze
Wat is er aan de hand:  Dit kun je doen:                              Deze regels gelden:

Je hebt een klacht over een 
besluit, een procedure, of 
de handelwijze van een 
medewerker van het  
Regio College.

» Bespreek de klacht eerst met de betrokken medewerker of zijn of haar 
leidinggevende (meestal de afdelingsmanager). Zij moeten binnen vijf 
dagen reageren. 

» Je kunt aan de ombudsman van het Regio College vragen om je hierbij 
te helpen. Ombudsman: Inge Kabbes, ikabbes@regiocollege.nl,  
 (075) 681 90 98.

» Ben je niet tevreden met het resultaat van de bespreking met 
de medewerker of leidinggevende, dan kun je een klacht indienen bij 
de ombudsman van het Regio College.

» Regeling klachten en 
ongewenste omgangsvormen 
Regio College, hoofdstuk 3, 
artikelen 6 t/m 16.

» studenten-/Deelnemersstatuut 
Regio College, artikel 22.

Klacht over ongewenste omgangsvormen
Wat is er aan de hand:  Dit kun je doen: Deze regels gelden:

Je hebt een melding of klacht 
over ongewenste omgangs-
vormen zoals pesten, seksuele 
intimidatie, discriminatie en 
agressie.

neem contact op met de vertrouwenspersoon van het Regio College. 
Vertrouwenspersoon: Ingrid van Wezel, ivanwezel@regiocollege.nl, 
 (075) 681 90 98

» Regeling klachten en 
ongewenste omgangsvormen 
Regio College, hoofdstuk 4, 
artikelen 20 t/m 25.

» studenten-/Deelnemersstatuut 
Regio College, artikel 23.

Bezwaar tegen besluit examencommissie of beoordeling docent
Wat is er aan de hand:  Dit kun je doen: Deze regels gelden:

Je wilt bezwaar maken tegen 
een beslissing van de examen-
commissie of een beoordeling 
van een docent.

Dien binnen vijf onderwijsdagen na het bekend worden van de beslissing  
een bezwaarschrift in bij de voorzitter van de examen commissie.  
Dien bij bezwaar tegen een beoordeling van een docent binnen twintig 
onderwijsdagen een bezwaarschrift in bij de voorzitter van de examen-
commissie.

» Examenreglement Beroeps -
onderwijs Regio College,  
artikel 29.

» Examenreglement vavo 
Regio College, artikelen 11 en 12.

Beroep tegen besluit examencommissie
Wat is er aan de hand:  Dit kun je doen: Deze regels gelden:

Je wilt in beroep tegen een 
besluit van de examencommissie 
op jouw bezwaarschrift.

ga binnen tien onderwijsdagen in beroep bij de Commissie van beroep 
voor de examens.

» Regeling Commissie van 
beroep voor de examens.

» studenten-/Deelnemersstatuut 
   Regio College, artikel 25.

Bezwaar tegen verwijdering van school 
Wat is er aan de hand:  Dit kun je doen: Deze regels gelden:

Je wilt bezwaar maken tegen 
een besluit van de afdelings-
manager om je van school te 
verwijderen.

teken binnen zes dagen na ontvangst van het besluit bezwaar aan bij 
het College van Bestuur van het Regio College. 

» studenten-/Deelnemersstatuut 
Regio College, artikel 21.
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