
WEGWĲZER  
SOCIALE VEILIGHEID 
VOOR STUDENTEN

Sociale veiligheid is een zaak van iedereen. Alle medewerkers, studenten en gasten van de TU/e zĳn  
samen verantwoordelĳk voor een veilige en positieve werk- en studieomgeving. De TU/e verwacht dat  
iedereen, medewerker, student of gast, verantwoord omgaat met de ethische aspecten van de werk- en  
studeeromgeving. Maar wat als je vermoedt dat er iets gebeurt dat niet hoort, als je zelf een belangen- 
conflict hebt of te maken krĳgt met ongewenst gedrag?

Bespreek een ongewenste situatie bĳ voorkeur eerst met degene die het betreft. Kan dat niet, bespreek het dan met je studieadviseur.  
Als dat ook niet mogelĳk is, kun je advies vragen aan de vertrouwenspersoon of gebruik maken van de andere opties in dit overzicht.  
Ook als je twĳfelt over de (ernst van de) situatie, aarzel niet om contact op te nemen met diegene die volgens jou het beste kan helpen.  
Jouw melding wordt altĳd vertrouwelĳk behandeld. 

Waar kun je terecht?

Samen verantwoordelĳk  
voor een positieve  
werk- en leeromgeving

Social Safety, a matter for all of us!

Ben je het niet 
eens met een 
beslissing die te 
maken heeft met 
je studie?  

Heb je te maken 
met ongewenst 
gedrag?

Ontdek je  
schadelĳke ICT- 
incidenten?

Heb je  
persoonlĳke  
problemen met 
gevolgen voor  
je studie?

Heb je vragen  
of klachten over 
wetenschappe-
lĳke integriteit?

Heb je vragen 
over je rechten 
en plichten als 
student?

Wil je melding 
doen over een  
onregelmatig-
heid? 

In het studentenstatuut vind je een 
overzicht van rechten en plichten van 
zowel studenten als de universiteit.  
 
 

Als je door persoonlĳke problemen 
(zoals eenzaamheid, angst of stress) 
psychische of lichamelĳke gevolgen 
ondervindt die invloed hebben op je 
studie(voortgang), kun je terecht bĳ de  
studentenpsycholoog of studenten-
decaan. Dat kan kosteloos en 
vertrouwelĳk. 

Je ontdekt schadelĳke ICT-activiteiten. 
Denk aan een datalek, onevenredige 
belasting of verstoring van de stabili-
teit van systemen, schending van  
licentierecht, het vervalsen van email 
of hacking. Het Computer Emergency 
Respons Team (CERT) ontvangt graag 
zo spoedig mogelĳk jouw melding. 

Als je het niet eens bent met een  
beslissing van een docent of mede-
werker over je studie, kun je een klacht 
indienen. Je kunt ook bezwaar maken 
of een beroep instellen. 

Als je melding wilt doen van een  
schadelĳke activiteit aan de TU/e dan 
kun je terecht voor advies bĳ de  
vertrouwenspersonen onregelmatig-
heden. Het gaat bĳvoorbeeld om  
een ernstig strafbaar feit, een grove  
schending van de regelgeving of  
een gevaar voor de volksgezondheid,  
veiligheid of milieu.  
 

Met vragen of klachten over  
wetenschappelĳke integriteit kun je  
terecht bĳ de vertrouwenspersoon  
wetenschappelĳke integriteit. Deze 
vertrouwenspersoon kan bemiddelen 
tussen partĳen. Ook kan de vertrou-
wenspersoon je helpen bĳ het indienen 
van een formele klacht bĳ de klachten-
commissie wetenschappelĳke  
integriteit. 
 

Bespreek het met je studieadviseur. 
De studieadviseur kan je tips geven 
om het conflict op te lossen.  
Eventueel kan de studieadviseur je 
doorverwĳzen naar een van de ver-
trouwenspersonen. Je kunt ook zelf 
contact opnemen met een van de  
vertrouwenspersonen.  
 
 

Als je te maken hebt met ongewenst 
gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, 
agressie, geweld, pesten, discriminatie, 
of als je hiervan wordt beschuldigd, 
dan kun je terecht bĳ een van de   
vertrouwenspersonen ongewenst  
gedrag. Zĳ bieden steun en helpen  
bĳ het zoeken naar een manier om het 
ongewenste gedrag te beëindigen. 
Ook kunnen  zĳ helpen bĳ het indienen 
van een formele klacht bĳ de klachten- 
commissie ongewenst gedrag.   
 
 

Heb je een  
dilemma/conflict 
met studenten, 
medewerkers of 
docenten?  

NOODNUMMERS 
 

Als je acute hulp nodig hebt 
(spoedgevallen) dan bel je het 
TU/e noodnummer 2222 (intern) 
of 040-247 2222 (extern/mobiel)

Buiten de TU/e: 
Eigen huisarts of psycholoog  
 
Als er sprake is van een strafbaar feit kun je 
dit rapporteren bĳ de politie 
 
Bĳ spoed bel je met alarmnummer 112 
Geen sprake van spoed? Bel 0900-8844 

Value statement 
De TU/e heeft een value statement 
dat van toepassing is op alle  
medewerkers en studenten. Daarin 
staat wat onze kernwaarden zĳn. 
 
 
Meer weten over sociale veiligheid? 
Kĳk op https://tue.nl/social-safety of 
scan de QR-code!
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