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                         LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE  ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS 
 
 
 
 
 
Machtsmisbruik en ten onrechte inschakelen van Veilig Thuis. De klachtafhandeling is niet 
zorgvuldig geweest. Onjuiste aanpak pestproblematiek. Onterechte informatieverstrekking 
door de school aan de nieuwe school. 
 
De school heeft de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te ruim 
geïnterpreteerd. In dit geval was geen sprake was van vermoedens van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling en daarom is ten onrechte contact met Veilig Thuis opgenomen. 
Dat dit op anonieme wijze is gebeurd doet daar niet aan af. Gelet op de wijze van 
formulering in het mailbericht van de directeur acht de Commissie het niet verwonderlijk dat 
klagers de mededeling daarin over het eventueel contact opnemen met Veilig Thuis als zij 
niet op gesprek zouden komen, hebben opgevat als een dreigement.  
De bestuurder had ter vermijding van de schijn van partijdigheid de behandeling van de 
klacht moeten overdragen aan een ander bestuurslid dan wel een onafhankelijke derde, nu 
zij zelf de directie had geadviseerd contact op te nemen met Veilig Thuis en dit ook aan 
klagers heeft gemeld.          
De Commissie constateert dat niet is gebleken dat het pestprotocol niet is gevolgd. De 
enkele stelling dat de leerlinge blijvend werd gepest, is daarvoor onvoldoende. Klagers 
hebben het pesten op 22 februari 2019 en 29 maart 2019 gemeld bij de directeur, maar 
daarbij ook aangegeven dat de aanpak van de spellingsproblemen van de leerlinge prioriteit 
had.  
Het overdragen door school aan de nieuwe school van gevoelige informatie als het contact 
met Veilig Thuis en het indienen van een klacht door klagers mag alleen  als dat noodzakelijk 
is. Van een dergelijke noodzaak is, mede gelet op hetgeen onder ad 1 is overwogen, in dit 
geval echter niet gebleken. De klacht is gedeeltelijk gegrond. 
 
 
Klachtnummer 2019/125 
 
Advies aan: 
 
Stichting A. (hierna: bevoegd gezag of bestuur), bestuur van B. te Geldrop (hierna: de school),  
inzake de klacht van  
C. en D. (hierna: klagers), ouders van E. (9 jaar, hierna: de leerlinge),  
tegen  
het bevoegd gezag, F., leerkracht/intern begeleider van de school, G., directeur van de school, 
en H., voorzitter bevoegd gezag (hierna: bestuurder), verweerders. 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klagers hebben op 20 juni 2019 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de Commissie). De klacht is gericht tegen de 
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directeur en leerkracht/intern begeleider van de school en de voorzitter van het bestuur. Op 
23 juni 2019, 24 juni 2019 en op 7 augustus 2019 is de klacht nader aangevuld.  
Op 5 september 2019 heeft mr. I., advocaat, namens de leerkracht/intern begeleider, de 
directeur en de bestuurder schriftelijk verweer gevoerd. 
 
De klacht is door de Commissie behandeld op de hoorzitting van 17 september 2019 te 
Utrecht. Klagers zijn in persoon verschenen. Verweerders waren eveneens aanwezig.  
 
II. Standpunt van klagers 
 
1. 
 
Contact met Veilig Thuis over de leerlinge. De school heeft Veilig Thuis ten onrechte 
ingeschakeld. Die inschakeling is nimmer eerder met klagers besproken. De inschakeling 
getuigt van onvoldoende pedagogisch handelen. 
De directeur heeft niet gerespecteerd dat klagers niet in discussie wensten te gaan over het 
pesten van de leerlinge en heeft vervolgens ten onrechte gedreigd met de Veilig Thuis melding 
om zo alsnog een gesprek af te dwingen, hetgeen neerkomt op machtsmisbruik en ongepaste 
intimidatie. Er was geen gegronde reden Veilig Thuis in te schakelen. Klagers mogen zelf 
besluiten of zij wel of niet in gesprek gaan met de school. 
De bestuurder heeft ten onrechte de school geadviseerd Veilig Thuis in te schakelen, hetgeen 
eveneens getuigt van machtsmisbruik en ongepaste intimidatie. 
De bestuurder heeft onzorgvuldig gehandeld omdat er geen overtuigende signalen aanwezig 
waren Veilig Thuis te benaderen. 
 
2. 

 
Klachtbehandeling. De bestuurder is niet onpartijdig in deze kwestie en had de klacht niet in 
behandeling mogen nemen vanwege haar advies aan de school om Veilig Thuis in te schakelen, 
waarop de klacht betrekking had. In plaats daarvan had zij een onpartijdige partij moeten 
vragen de klacht te behandelen. De school construeert een verhaal dat niet klopt met de 
waarheid om de organisatie in een zo goed mogelijk daglicht te plaatsen en is daardoor 
onbetrouwbaar.  
De klachtenprocedure, zoals beschreven in de schoolgids, is niet actueel. Het telefoonnummer 
van het bestuur betreft een oud nummer en de vertrouwenspersoon is niet bereikbaar via het 
vermelde telefoonnummer. 
 
3. 
 
Niet adequate aanpak pesten. De school is niet in staat het pesten een halt toe te roepen, nu 
de leerlinge tot aan het einde van het schooljaar dagelijks thuis kwam met verhalen waaruit 
blijkt dat zij slachtoffer is geworden van onacceptabele pesterijen. De school reageert ook niet 
op gemelde voorvallen van pesterijen. 
 
4. 
 
Onterechte informatieoverdracht aan nieuwe school. In het verslag van het overdrachtsgesprek 
is omschreven dat de school advies heeft ingewonnen bij Veilig Thuis en dat er door klagers 
een klacht is ingediend. Het was onnodig de nieuwe school hierover te berichten. Bovendien is 
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de informatie met betrekking tot de Veilig Thuis melding in het kader van een warme 
overdracht niet passend omdat dit een anonieme melding betrof.   
 
 
III. Standpunt van de school 
 
 
Verweerders schetsen eerst de feiten. Vervolgens wordt ingegaan op de klachtonderdelen.  
 
Ad 1. 
 
De directeur heeft op 27 mei 2019 zonder namen te noemen contact opgenomen met Veilig 
Thuis, omdat vanuit school zorgen om de leerlinge waren gerezen (onbevangenheid weg, 
teruggetrokken gedrag, bevestiging zoeken en niet meer naar school willen) en vanwege het 
feit dat er geen gesprek met klagers hierover kon worden gevoerd, terwijl klagers daar eerst 
wel mee hadden ingestemd en ook hadden aangegeven te kunnen begrijpen waarom er een 
gesprek moest komen. Dit op advies van het Samenwerkingsverband. Klagers zijn van de 
mogelijkheid Veilig Thuis te raadplegen van te voren op de hoogte gesteld per mail van 24 mei 
2019. De meldcode is hierbij gevolgd. Vanwege het van school halen van de leerlinge gaf Veilig 
Thuis het advies een warme overdracht te bewerkstelligen aan de nieuwe school, waarbij 
klagers moesten worden uitgenodigd zodat daar de zorgen omtrent het sociaal welbevinden 
van de leerlinge in alle openheid konden worden besproken. Tevens werd geadviseerd in deze 
overdracht ook aandacht te besteden aan het niet in gesprek willen gaan van klagers om te 
voorkomen dat een patroon daarin niet gesignaleerd zou worden. Klagers hebben afgezien van 
hun aanwezigheid bij de warme overdracht. De directeur heeft de nieuwe school gevraagd te 
blijven kijken naar voornoemde punten. Er is geen sprake van een onterechte Veilig Thuis 
melding.  
 
Ad 2. 
 
Er is sprake geweest van een onpartijdige klachtenbehandeling, nu partijen separaat zijn 
gehoord en alle deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld wijzigingen in de gespreksverslagen 
aan te brengen. De bestuurder was daarbij in staat een onafhankelijke rol te vervullen, 
ondanks het feit dat zij de directeur heeft geadviseerd Veilig Thuis in te schakelen conform de 
vigerende meldcode. De verslagen zijn onderling niet meer uitgewisseld omdat klagers 
besloten de klachten voor te leggen aan de Commissie. Per mail van 17 juni 2019 heeft de 
bestuurder klagers erop gewezen dat de externe vertrouwenspersoon kon worden 
ingeschakeld en dat de mogelijkheid bestaat de klacht in te dienen bij de Commissie. Dit 
laatste hebben klagers gedaan, waardoor de interne klachtenprocedure niet is afgerond.  
Er zijn nimmer zaken verdraaid. Veelvuldig zijn zaken intern afgestemd. De school heeft 
aangeboden samen een oplossing te zoeken. De directie is ook in gesprek gegaan met het 
bestuur. Vanuit de school is altijd getracht open en transparant te zijn naar klagers. De 
leerkracht heeft in dat kader klagers altijd betrokken bij iedere stap die is gezet.    
Er is geen sprake van een onbetrouwbare schoolorganisatie. 
In de vorige schoolgids waren inderdaad onjuiste telefoonnummers vermeld inzake de 
klachtenprocedure en de vertrouwenspersoon. Inmiddels is deze informatie aangepast. 
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Ad 3. 
 
Het geldende pestprotocol is gevolgd. De leerlinge zat niet in een “pestklas”. In zijn 
algemeenheid waren er geen zorgen omtrent het pedagogisch klimaat. Alle incidenten rondom 
de leerlinge zijn steeds individueel opgepakt. Daarbij is rekening gehouden met het 
onvermogen van de leerling die bij deze incidenten betrokken was enerzijds en de last die deze 
met zich meebrachten voor de leerlinge. Vanuit de school was men te allen tijde bereid met 
klagers in gesprek te gaan over de zorgen van klagers, de zorg van de school en de wenselijke  
aanpak. Op 22 februari 2019 is er contact geweest met klagers, maar daarna is het helaas niet 
meer gelukt in gesprek te geraken. De leerlinge heeft veel last gehad van de betreffende 
leerling en heeft op verschillende manieren actie ondernomen. De leerlinge wilde op bepaalde 
momenten met de betreffende leerling samenwerken. Van psychische verwaarlozing van de 
leerlinge is zeker geen sprake geweest. Ook in de eerdere jaren is er aandacht geweest voor 
het welbevinden van de leerlinge.  
Er is geen sprake geweest van inadequaat handelen op het gebied van pesten.       
 
 
Ad 4.  
 
Klagers zijn uitgenodigd voor het gesprek inzake de warme overdracht aan de nieuwe school. 
De school maakte zich nog steeds zorgen en heeft gehandeld conform het advies van Veilig 
Thuis. Zie voor het overige onder ad 1.  
Er is geen onjuiste of onnodige informatie verschaft in de overdracht naar de nieuwe school.  
Verweerders herkennen zich niet in de beeldvorming zoals door klagers aangedragen.  
 
 
 
IV. Overwegingen van de Commissie 
 
 
Ad 1.  
 
De Commissie is van oordeel dat verweerders de landelijke Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling te ruim hebben geïnterpreteerd. De school heeft geen eigen protocol 
huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals blijkens artikel 4b, eerste lid, van de Wet op het 
Primair Onderwijs (WPO) is vereist. Gelet op de definities in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet biedt onderhavige casus geen aanknopingspunten  voor 
het vermoeden van huiselijk geweld, dan wel kindermishandeling. Evenmin biedt de bijlage bij 
de Meldcode enig aanknopingspunt om in een geval als dat van klagers contact op te nemen 
met Veilig Thuis. Stap 1 in de Meldcode is het signaleren van mogelijk huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Daarvan is ook volgens verweerders geen sprake, zo is tijdens de 
hoorzitting gebleken. Nu de vragen in het kader van stap 1 ontkennend moeten worden 
beantwoord, is toepassing van stap 2 van de Meldcode (anoniem overleg met Veilig Thuis) niet 
aan de orde. Ondanks het advies van het Samenwerkingsverband aan de school om stap 2 te 
zetten, had de school een eigen afweging moeten maken.  
Zoals hiervoor is overwogen, is de Commissie van oordeel dat in dit geval geen sprake was van 
vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en dat daarom ten onrechte 
contact met Veilig Thuis is opgenomen. Dat dit op anonieme wijze is gebeurd doet daar niet 
aan af.  
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De directeur heeft in haar mailbericht aan klagers van 24 mei 2019 het volgende geschreven: 
“Wanneer zowel ouders als school zo’n zorg hebben om een kind, ga je daar samen 
oplossingen voor zoeken. Wanneer wij dit niet samen met ouders kunnen doen, dan worden 
onze zorgen om het kind zo groot, dat wij ons genoodzaakt voelen om contact op te nemen 
met Veilig Thuis. Wij doen dit liever niet, daarom nodig ik jullie nogmaals uit voor het geplande 
gesprek van a.s. maandag om 8.30u. Dit gesprek kan alleen met mij plaatsvinden of met mij en 
de leerkrachten. Ik laat de afspraak in mijn agenda staan en hoop jullie dan te ontmoeten.” 
 
Gelet op de wijze van formulering in dit mailbericht acht de Commissie het niet verwonderlijk 
dat klagers de mededeling daarin over het eventueel contact opnemen met Veilig Thuis als zij 
niet op gesprek zouden komen, hebben opgevat als een dreigement.  
Bovendien is niet vermeld op grond van welke signalen en in welke vorm -al dan niet anoniem- 
contact zou worden opgenomen met Veilig Thuis. De Commissie is dan ook van oordeel dat de 
school met dit bericht de zaak onnodig op de spits heeft gedreven, terwijl het op de weg van 
de school had gelegen juist de-escalerend op te treden.  
 
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen acht de Commissie klachtonderdeel 1 gegrond. 
 
Artikel 4b, eerste lid, van de WPO bepaalt dat het bevoegd gezag voor het personeel een 
meldcode vaststelt waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Nu een dergelijke meldcode ontbreekt bij de 
school, zal  de Commissie daartoe een aanbeveling doen.  
 
Ad 2.  
 
De Commissie is van oordeel dat de bestuurder ter vermijding van de schijn van partijdigheid 
de behandeling van de klacht had moeten overdragen aan een ander bestuurslid dan wel een 
onafhankelijke derde, nu zij zelf de directie had geadviseerd contact op te nemen met Veilig 
Thuis en dit ook aan klagers heeft gemeld. Zij had ook kunnen verwijzen naar de Commissie. 
De Commissie acht klachtonderdeel 2 gegrond.         
 
 
Ad 3.  
 
De Commissie constateert dat niet is gebleken dat het pestprotocol niet is gevolgd. De enkele 
stelling dat de leerlinge blijvend werd gepest, is daarvoor onvoldoende. Klagers hebben het 
pesten op 22 februari 2019 en 29 maart 2019 gemeld bij de directeur, maar daarbij ook 
aangegeven dat de aanpak van de spellingsproblemen van de leerlinge prioriteit had. Vanaf 9 
april 2019 hebben klagers het door de leerlinge aan hen gemelde pesten per e-mail bij de 
leerkracht aan de orde gesteld. Vervolgens is een afspraak gemaakt voor een gesprek daarover 
op 27 mei 2019, welke afspraak op 19 mei 2019 is afgezegd door klagers. De Commissie is van 
oordeel dat klagers de school tijdens een gesprek in de gelegenheid hadden moeten stellen 
toe te lichten wat er was gedaan aan het gestelde pesten en meer specifiek de door klagers 
gemelde incidenten. De Commissie acht dit klachtonderdeel ongegrond.   
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Ad 4.  
 
De Commissie verwijst naar haar oordeel onder ad 1 ten aanzien van het (onterechte) contact 
van de school met Veilig Thuis. Met betrekking tot het onderhavige klachtonderdeel geldt 
bovenal dat het overdragen door school aan de nieuwe school van gevoelige informatie als het 
contact met Veilig Thuis en het indienen van een klacht door klagers alleen mag als dat 
noodzakelijk is. Van een dergelijke noodzaak is, mede gelet op hetgeen onder ad 1 is 
overwogen, in dit geval echter niet gebleken.  
De Commissie acht dit klachtonderdeel dan ook gegrond.  
 
 
V. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie adviseert de school conform artikel 4b, eerste lid, van de WPO en het 
Afwegingskader Meldcode (pagina 3) een eigen protocol melding huiselijk geweld en 
kindermishandeling op te stellen, waarin onder meer op een heldere wijze is opgenomen op 
welke situaties dit protocol van toepassing is. Daarnaast moet stapsgewijs worden aangegeven 
hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en hoe in 
dergelijke gevallen zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
 
VI. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie acht de klacht deels gegrond en deels ongegrond.   
 
Aldus gegeven op 18 oktober 2019 door mr. C.M. van der Bas, voorzitter, mr. W.G.G.M. van 
Holsteijn, lid, A.E. Bliek-de Jong, lid in tegenwoordigheid van mr. D.H.C. Dane-Peeters, 
secretaris. 

  

 


