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OORDEEL VAN DE PLV.-VOORZITTER VAN DE LANDELIJKE 

KLACHTENCOMMISSIE VOOR HET ALGEMEEN BIJZONDER ONDERWIJS 

INZAKE KLACHT 11-50 

 

 

 

De Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (verder: de 

commissie) heeft een klacht ontvangen, gedateerd 8 november 2011, ingediend door de heer 

A. (hierna te noemen: klager). De klacht, geregistreerd onder nummer 11-50  is gericht tegen 

de heer B., sectordirecteur en tegen de heer C., algemeen directeur van D. 

 

Korte inhoud van de klacht  

Verwezen wordt naar de aangehechte kopie van het door klager ingezonden klachtformulier. 

 

Procedure 

De plv.-voorzitter, van oordeel dat verder onderzoek niet nodig is, heeft met toepassing van 

artikel 13 lid 1 van de Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder 

Onderwijs, ingesteld door de VBS (hierna: de Regeling) het onderzoek gesloten en zal 

terstond uitspraak doen. 

 

Beoordeling van de ontvankelijkheid 

Klager heeft op 8 november 2011 bij de commissie een klacht ingediend welke gericht was 

tegen de heer B., sectordirecteur van E. en de heer C., algemeen directeur van D. 

 

De klacht betreft 1) de organisatie van het onderwijs op E. en 2) het feit dat klager na 6 weken 

ontslagen is, welk ontslag is omgezet in een op non-actief-stelling nadat klager tegen zijn 

ontslag beroep had ingesteld.  
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De organisatie van het onderwijs behoort, conform de in de Grondwet verankerde vrijheid van 

inrichting, tot de competentie van de school, in casu het bevoegd gezag. De wijze waarop de 

school het onderwijs inricht, wordt onder andere met het oog op de kwaliteit ervan getoetst 

door de Inspectie van het onderwijs. De commissie is niet bevoegd om klachten over de 

organisatie van het onderwijs in behandeling te nemen. 

 

Het tweede deel van uw klacht betreft een arbeidsvoorwaardelijk geschil. Ook op dit terrein is 

de commissie niet bevoegd. Voor behandeling van geschillen op het terrein van de 

arbeidsvoorwaarden is de Commissie van Beroep de aangewezen instantie.  

Bovendien biedt de Regeling van de commissie op grond van artikel 1 niet de mogelijkheid 

een klacht in behandeling te nemen van een klager die niet (meer) als personeelslid verbonden 

is aan een (aangesloten) school.  

De klacht is derhalve kennelijk niet-ontvankelijk. 

 

Oordeel 

De plv.-voorzitter van de commissie verklaart de klacht in al zijn onderdelen niet-

ontvankelijk. 

 

Mededeling 

Klager is krachtens artikel 13 lid 2 van de Regeling bevoegd om binnen 7 kalenderdagen na 

dagtekening van deze beslissing schriftelijk bezwaar te maken. Een bezwaarschrift wordt 

ingediend door het toe te zenden aan het secretariaat van de commissie: postbus 95572, 2509 

CN Den Haag. 

 

 

Den Haag,  15 februari 2012, 

 

 

 

 

A.J.M. van den Maagdenberg   D.H.C. Dane-Peeters 

Plv.-voorzitter      secretaris. 


