Waar kan ik met welke kwestie terecht?

Kwestie

Heeft u een beschikking/
besluit ontvangen?

nee

nee

U heeft een vraag en kunt
deze – als die niet op
www.ou.nl wordt beantwoord
– richten aan Service en
informatie via: 1-loketklachtenengeschillen@ou.nl

ja

ja

U heeft een geschil.
Gaat het om een tentamenuitslag, vrijstellingsbeslissing
en/of toelatingsbeslissing of
een andere beslissing van de
Commissie voor de examens
OU?

Bent u het niet eens met de
dienstverlening en/of de wijze
waarop u bent behandeld?

nee

U kunt per post, fax en/of
e-mail een bezwaarschrift
eventueel met gebruikmaking
van een opgesteld voorbeeld
indienen bij:
1-loket Klachten en geschillen
t.a.v. het College van bestuur
OU, Postbus 2960, 6401 DL
Heerlen.

U heeft een klacht inzake de
wetenschappelijke integriteit.

ja

nee

U heeft een klacht inzake het
onrechtmatig verwerken van
uw persoonsgegevens.

ja

nee

U heeft een klacht inzake
(seksuele) intimidatie dan wel
andere ongewenste
omgangsvormen?

ja

nee

U heeft een (algemene) klacht.
Heeft u deze klacht al eens
eerder bij de OU gemeld?

ja

ja
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U kunt per post, fax en/of
e-mail uw beroepschrift
eventueel met gebruikmaking
van een opgesteld voorbeeld
indienen bij het 1-loket
Klachten en geschillen t.a.v.
het College van beroep voor
de examens OU, Postbus 2960,
6401 DL Heerlen.

U kunt uw klacht bespreken
met de vertrouwenspersoon,
of indienen bij de Commissie
Wetenschappelijke Integriteit,
via: http://www.ou.nl/web/onderzoek/commissie-wetenschappelijke-integriteit-envertrouwenspersoon.

U kunt uw klacht indienen bij
de Functionaris Gegevensbescherming van de Open
Universiteit.

U kunt u met uw klacht
wenden tot één van de drie
vertrouwenspersonen via:
www.ou.nl/web/studeren/
ongewenst-gedrag. Dan wel
uw klacht indienen bij de
klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.

U kunt per post, fax en/of
e-mail uw klacht eventueel
met gebruikmaking van het
klachtformulier indienen bij
het 1-loket Klachten en
geschillen t.a.v. de Klachtencommissie OU, Postbus 2960,
6401 DL Heerlen. U ontvangt
zo spoedig mogelijk bericht
over de behandeling/afhandeling van uw klacht.

nee

U kunt uw klacht per post, fax
of via het meldingsformulier
per e-mail doorgeven aan het
1-loket Klachten en geschillen
t.a.v. behandelaar melding
ongenoegen, Postbus 2960,
6401 DL Heerlen. U ontvangt
zo spoedig mogelijk bericht
over de behandeling/afhandeling van uw klacht.

