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Klachtenreglement 
 

Inleiding: 

Het Klachtenreglement kunt u digitaal inzien op http://www.Dutch-hil.com 

 

 

ARTIKEL 1. Definities 

Klacht: Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen of ontevredenheid over 

een gedraging, handeling, of nalaten met betrekking tot de dienstverlening van Dutch Higher 

Institute For Languages. De uiting van een ongenoegen of ontevredenheid is pas een klacht als de 

klager dit heeft aangegeven. De directie heeft de mogelijkheid om een uiting van ongenoegen of 

ontevredenheid als klacht te behandelen. 

Klager: Degene die een klacht indient.  

Directie: De directie van Dutch Higher Institute For Languages. 

 

ARTIKEL 2. Bekendmaking van klachtenreglement 

Artikel 2.1. De cursisten krijgen tijdens de intake een exemplaar van het klachtenreglement. 

Artikel 2.2. De eventuele werknemers krijgen bij aanvang van hun dienstverband een 

klachtenreglement.  

Artikel 2.3. Deze klachtregeling is ook op locatie opvraagbaar en te vonden op de website: 

 www. Dutch-hil.com . 
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Artikel 3. Doelen 

Artikel 3.1. Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van een 
klacht. 

Artikel 3.2. Het wegnemen van de oorzaak van de klacht. 

Artikel 3.3. Het nemen van adequate maatregelen om herhaling van de klacht te voorkomen. 

Artikel 4. Rechten en plichten van de klant 

Artikel 4.1. Rechten: 
De klant ontvangt goed onderwijs met overeengekomen materiaal en op een afgesproken leslocatie. 

1. De klacht wordt conform het voorschrift ‘Blik op Werk, managen van klachten’ 
afgehandeld.
De beide partijen hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn 
voor de behandeling van de klacht.

2. De persoonlijke gegevens over de klant worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld 
en geregistreerd.

Artikel 4.2. Plichten: 

1. De klant komt op tijd en hij zet zich in om het doel van de cursus te halen. De klant zegt
de  lessen niet binnen 24 uur vóór de start van de les af.

ARTIKEL 5. Klachtenprocedure 

Artikel 5.1. Klachten dienen per mail of brief te worden ingediend. 

Artikel 5.2. Schriftelijke ingediende klachten dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

Naam, adres, telefoonnummer van indiener 

Datum: 

Korte omschrijving van de klacht 

Ondertekening 

Artikel 5.3. Indien er sprake is van een klacht, dient de klager eerst een gesprek te voeren met de 

docent. Het doel van dit gesprek is om samen te zoeken naar een oplossing. 

Artikel 5.4. De klacht wordt in behandeling genomen door een onafhankelijke medewerker. 

Artikel 5.5. Indien de klager het gevoel heeft dat haar klacht niet serieus in behandeling wordt 

genomen heeft kan de klager de directeur van Dutch Higher Institute For Languages benaderen. 



Artikel 5.6. Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan de cursist tegen vergoeding 

de klacht voorleggen aan het College van Arbitrage van de stichting Blik op Werk. Het College van 

Arbitrage doet een bindend advies. 

Artikel 5.7. Beide partijen dienen het bindend advies van het College van Arbitrage op te volgen. 

ARTIKEL 6. TERMIJNEN 

Artikel 6.1. De klager ontvangt binnen maximaal twee weken een ontvangstbevestiging van de 

klacht. 

Artikel 6.2. De klager ontvangt binnen vier weken na het indienen van de klacht een bericht over het 

niet in behandeling nemen van de klacht. 

Artikel 6.3. De klacht wordt binnen zes weken na de ontvangstdatum afgehandeld. De uitkomst van 

de afhandeling van de klacht schriftelijk worden gecommuniceerd aan de cursist. 

ARTIKEL 7. Ontevreden over de klachtafhandeling
Kunt u niet tot een oplossing komen met  Dutch Higher Institute For Languages dan is het mogelijk 

een klachtenprocedure op te starten via Blik op Werk. Op de website van Blik op 

Werk: https://www.blikopwerk.nl  is een online klachtenformulier te vinden. 

U kunt ook een klacht per e-mail versturen naar: klachten@zoekinburgerschool.nl 

In laatste instantie kunt u bij het College van Arbitrage van Blik op Werk een klachtenprocedure 

opstarten   Let op: Hieraan zijn kosten verbonden. 

https://www.blikopwerk.nl/
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