
Vragen / Klachten 

 
 Administratieve vragen/ Onderwijsvragen 
 
Administratieve vragen  kunnen rechtstreeks gericht worden aan : 
info@3t-traject.nl 
of telefonisch: 
085 303 59 12 
06 21 21 78 29 
Binnen 2 dagen ontvangt de Cursist een antwoord: 
1. De vraag wordt direct beantwoord 
2. Is directe beantwoording niet mogelijk omdat beantwoording meer tijd 

in beslag neemt dan ontvangt de Cursist binnen 2 dagen een bericht van 
ontvangst. Binnen 2 weken na bericht van ontvangst, krijgt de Cursist 
antwoord op de administratieve vraag. 

 
Vragen van onderwijskundige aard kunnen direct gesteld worden op het 
platform van de Virtual Learning Community aan de 3T-Docenten. Binnen 2 
dagen zal de Cursist een antwoord ontvangen. Mocht directe beantwoording 
niet mogelijk zijn, dan ontvangt de Cursist hiervan bericht. Binnen 2 weken na 
bericht van ontvangst, krijgt de Cursist antwoord op de onderwijskundige 
vraag. 
 
 Klachten / Klachtenprocedure 
 
Ingeval Cursist een probleem ervaart dan wel een klacht wil uiten mbt  
deelname aan het 3T-Onderwijstransfertraject, kan Cursist  dit direct melden 
via het volgende email-adres:  
info@3t-traject.nl 
Tav. Drs. H.Klerks 
Ovv      
-naam 
- emailadres 
- telefoonnummer 
- bedrijfsnaam (indien van toepassing) 
- Omschrijving van uw klacht 
Cursist ontvangt dan binnen 5 werkdagen een reactie van ontvangst. 
Drs. H.Klerks zal klacht van Cursist zo spoedig behandelen en met Cursist  en de 
andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen.  
De klacht van de  Cursist wordt binnen drie weken afgehandeld. 

mailto:info@3t-traject.nl


Mocht dit uitlopen, dan wordt Cursist  over de reden daarvan geïnformeerd en 
ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. 
Uiteraard ontvangt Cursist na afronding een schriftelijke bevestiging van de 
uitkomst van de procedure.  
 Ingeval de  genoemde afwikkeling niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, 
is de Cursist gerechtigd de onderhavig kwestie ter beoordeling voor te leggen 
aan Van Ewijk Advocaten en Mediators. 
Het oordeel van Mr. E. van Ewijk is bindend. Eventuele consequenties 
voortvloeiend uit dit oordeel worden door 3T-Traject afgehandeld binnen een 
termijn zoals te bepalen naar recht en rede. 
Ingediende klachten worden voor een periode van twee jaar bewaard.  
 
Vertrouwelijk 
Alle aspecten van de afhandeling van klacht van Cursist worden vastgelegd. 
Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.  
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij 
professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van formele klacht 
van Cursist wordt alsdan toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante 
stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Daarbij 
vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.  
 

julianvandenberg
Markering


