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                  LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS  

  

 

 Klacht over de afhandeling van een incident door de school. Schorsing. Aanpak van pestproblematiek 
door de school. De klacht richt zich voornamelijk op het weigeren van hoor en wederhoor en de 
aanpak van de pestproblematiek op school. De klacht is gedeeltelijk gegrond. 
De klacht is ook gericht tegen de voormalig directeur, die niet meer in dienst is van het bevoegd 
gezag. De Commissie is niet bevoegd dit klachtonderdeel te behandelen.  
 
Klachtnummer 2016/040 
 
Advies aan 
 
het bestuur van de Vereniging X te P (verder ook te noemen: het bestuur of het bevoegd gezag), 
 
inzake de klacht van de heer en mevrouw K. (verder te noemen: klagers) jegens de heer A., directeur 
van basisschool S te P (verder ook te noemen de directeur.) 
 
 
I.                   Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klagers hebben hun klacht op 14 februari 2016 gestuurd aan het secretariaat van GCBO; de brief is 
ontvangen op 24 februari 2016. Klagers hebben aanvullend op 29 februari 2016 het vragenformulier 
ingestuurd. 
Het bestuur heeft bij brief van 29 maart 2016, namens de heer B. (hierna te noemen: de bestuurder), 
een reactie gegeven op de klacht. De reactie bestaat uit een verslag van het gesprek dat de bestuurder 
op 22 maart 2016 met klagers heeft gevoerd. De reactie is met aanpassingen van klagers en met hun 
instemming als reactie ingestuurd.  
 
Op 11 april 2016  heeft de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (hierna te 

noemen: de Commissie) een hoorzitting gehouden te Utrecht, waar klagers in persoon zijn verschenen, 

alsmede de bestuurder, voornoemd.    

De directeur van de school, de heer A., is per 6 april 2016 niet meer in dienst bij het bevoegd gezag. 
De waarnemend directeur, mevrouw C., heeft 7 april 2016 een reactie op de klacht ingediend, wat 
omschreven wordt als een feitenrelaas.  
 
II.        Standpunt van klagers 
 
Op dinsdag 29 september 2015 heeft  zich een incident voorgedaan betreffende hun zoon L.  L is een 
leerling in groep 8 met een lichte vorm van PDD NOS, waardoor hij bij stress en spanning soms heftig 
kan reageren. Pestgedrag van een klasgenoot tegen L tijdens de overblijf was de aanleiding voor de 
uitbarsting van L. Om rustig te worden en de pestsituatie te ontlopen wilde L eerder weg van de 
overblijf om alvast naar de gymles te gaan, maar omdat het nog geen tijd was werd hij tegengehouden 
door de overblijfouder. Toen een tweede overblijfouder zich ook met de situatie bemoeide, kon L zich 
niet meer beheersen en is hij begonnen met tieren, schelden en met bedreigingen. Klagers vinden dit 
gedrag niet wenselijk en zeker niet acceptabel, maar kunnen zich wel inleven in het feit dat deze heftige 
emotionele reactie van uit een stressvolle pestsituatie is ontstaan. De (toenmalige) directeur vond de 
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door L geuite bedreigingen dusdanig ernstig dat hij zich genoodzaakt voelde L voor twee dagen te 
schorsen. Het lukte klagers niet meteen die middag op school te komen om de situatie te bespreken, 
vanwege een afspraak in het ziekenhuis. Klaagster heeft nog geprobeerd aan het eind van de middag 
een afspraak te maken, maar dat is niet gelukt. De volgende dag, woensdag 30 september zijn klagers 
door de directeur gebeld met de mededeling dat L geschorst was. Klagers hebben om hoor en 
wederhoor verzocht, maar dit was volgens de directeur niet nodig. Klagers keuren de reactie van hun 
zoon niet goed, maar zijn van mening dat het achterliggende pestprobleem niet onderkend wordt op de 
school. De emotionele reactie van L is niet in perspectief geplaatst, het pesten had bekend moeten zijn. 
Ook is er geen onderzoek gedaan naar wat er nu precies aan de hand geweest is, waarom L zo 
gereageerd heeft. Er zijn vanaf groep 6 al een aantal pestincidenten geweest tussen L en een groepje 
meisjes. L heeft destijds ook een maatregel gekregen, dit hield in dat hij niet elke dag op het schoolplein 
mocht meespelen. Dit is toen in onderling overleg met de kinderen en de ouders opgelost. Klagers 
hebben van school nooit een reactie gekregen over de manier waarop het pestgedrag aangepakt zou 
worden.  Klagers hebben in groep 8 aan de overblijfcoördinator laten weten dat er weer sprake was van 
pestgedrag. 
 
Klagers  hebben een verslag van de directeur ontvangen, waarin stond dat bij een volgende uitbarsting L 
van school gestuurd zou worden. Dit verslag is per gelijke post naar het bevoegd gezag verstuurd. 
Klagers vinden dit onzorgvuldig en procedureel onjuist, aangezien deelnemende partijen niet eerst de 
gelegenheid hebben gekregen om te reageren op het verslag. 
 
De klacht van klagers houdt samengevat in, dat er bij een krachtig middel als schorsing geen hoor en 
wederhoor heeft plaatsgevonden. Omdat een schorsing een enorme impact heeft op het kind, had 
school de onderliggende problematiek, namelijk het pestgedrag, de eerdere en meerdere signalen 
hierover serieus moeten nemen en aanpakken. 
De dreiging vanuit de directeur dat L definitief van de basisschool verwijderd zou worden bij een 
volgende escalatie, ongeacht wat er kennelijk aan vooraf is gegaan, is door klagers als zeer bedreigend 
ervaren. Worden klagers wel geloofd, nu het een excellente school betreft? 
 
III.   Standpunt van school 
 
De klacht is door klagers niet eerst gemeld aan de directeur of aan het bevoegd gezag. De klacht is 
rechtstreeks ingediend bij de Commissie, kort nadat bekend is geworden dat de directeur zou 
vertrekken. De bestuurder vindt het spijtig dat hij niet de kans heeft gekregen om bij de klacht te 
bemiddelen, zoals in het verleden wel gebeurd is. Op 22 maart 2016 heeft er alsnog een gesprek plaats 
gevonden tussen de bestuurder en klagers. Doel van het gesprek is geweest om inzicht te krijgen in de 
beweegredenen van klagers om 3 maanden na de afhandeling van het incident alsnog een klacht in te 
dienen. Ook inzicht in de gevolgde procedure; waarom is er geen melding naar de school of het bevoegd 
gezag gedaan, waardoor de klacht wellicht op school/bestuursniveau naar tevredenheid afgehandeld 
had kunnen worden. Ook is gekeken of de klacht alsnog naar tevredenheid opgelost kan worden door 
middel van een gesprek. Klagers hebben echter laten weten dat hoewel zij een goed gesprek gehad 
hebben met de bestuurder, zij de klacht toch aan de Commissie willen voorleggen. 
 
De schorsing heeft plaatsgevonden omdat L onder meer doodsbedreigingen geuit heeft en dit is door de 
bestuurder als een zeer ernstige bedreiging opgevat. De bestuurder is tot de schorsing over gegaan en 
heeft dit ook aan de Inspectie gemeld. Doel van de schorsing is het “creëren van een afkoelingsperiode 
na dit stevige incident” om vervolgens  met het betrokken kind en de ouders naar een oplossing te 
zoeken. De beslissing tot schorsen is door de schoolleiding meegedeeld aan de ouders. Vrijdag 2 oktober 
2015 heeft het gesprek met klagers plaatsgevonden. Klagers hebben aangegeven dat de directeur de 
schorsing naar hen toe niet gebruikte als waarschuwing, maar als dreigement om L van school te 
verwijderen. Omdat klagers deze dreiging zeer serieus opvatten, hebben zij zich tot de 
leerplichtambtenaar en vertrouwensinspecteur gewend.  
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Tijdens het gesprek op 22 maart 2016 bleek dat klagers pas na een aantal maanden een formele klacht 
hebben ingediend, omdat zij eerst het schooladvies afgerond wilden hebben. Hierdoor zou L in ieder 
geval geen schade ondervinden van een eventuele klachtprocedure bij zijn verdere schoolcarrière. 
Klagers hebben aangegeven dat pestgedrag op de school niet serieus aangepakt wordt. Hoewel de 
school zich voor laat staan op het predicaat excellent, komt dit volgens klagers niet tot uiting in het 
beleid, het pesten wordt ernstig onderschat. Klagers hopen dat de behandeling van hun klacht leidt tot 
een serieuze aanpak van het pestgedrag op de school. De bestuurder deelt mee dat de school er alles 
aan doet om pestproblematiek aan te pakken en op te lossen. School heeft een pestprotocol en werkt 
hier ook mee.  
 
 
IV                Overwegingen van de Commissie 
 
De door de school gehanteerde klachtenregeling vindt haar grondslag in de Wet van 18 juni 1998 (Stb 
398), de zogeheten Kwaliteitswet. 
 
Het bevoegd gezag heeft zich blijkens het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van de Klachtenregeling 
aangesloten bij de Commissie, ingesteld door Verus, Vereniging voor Christelijk Onderwijs. 

De Klachtencommissie geeft blijkens artikel 22 van het Reglement gevraagd of ongevraagd advies aan 
het bevoegd gezag over 

a. (on)gegrondheid van de klacht;  

b. het nemen van maatregelen;  

c. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. 
 
De Commissie overweegt op grond van de stukken en wat ter zitting naar voren is gekomen allereerst 
het volgende: 
 
De klacht is voor een groot gedeelte gericht tegen de (voormalige) directeur. Echter nu de directeur niet 
meer in dienst is bij het bevoegd gezag valt hij niet  onder de klachtenregeling. Tegen een ex-
personeelslid kan volgens artikel 1 lid 3 van het Reglement Klachtencommissies GCBO niet geklaagd 
worden. De Commissie is derhalve niet bevoegd de klacht, in zoverre,  in behandeling te nemen. 
 
De Commissie heeft  klagers voorgelegd waar zij precies advies over willen, nu er op 22 maart 2016 ook 
een gesprek met de bestuurder over de klacht is geweest. Klagers hebben aangegeven dat het hen 
vooral nog gaat om het ontbreken van hoor en wederhoor in de schorsingsprocedure. In de tweede 
plaats hebben klagers zorg over de aanpak van pestgedrag op de school. 
 
Met betrekking tot de aanleiding tot de gewraakte schorsing constateert de Commissie, dat er sprake is 
geweest van een zeer ernstig incident op dinsdag 29 september 2015. Er is tot schorsing besloten, 
omdat L reële doodsbedreigingen zou hebben geuit, die een grote impact hadden op de direct 
betrokken personen. Wanneer er sprake is van een dermate ernstig incident rond een minderjarige, 
dient een school alles in het werk te stellen om onmiddellijk het gesprek met de ouders aan te gaan. 
Voordat een eventueel op te leggen maatregel in werking treedt moet er met ouders worden 
gesproken, zodat de ernst van de situatie kan worden toegelicht en uitgelegd. Een gesprek als hier aan 
de orde biedt, waar nodig, mogelijkheden tot het doen van nader (feiten)onderzoek en geeft aan ouders 
(en leerling) ruimte voor hoor en wederhoor. 
De Commissie stelt vast dat school weliswaar na het incident direct contact heeft gezocht met klagers, 
maar dat het niet is gelukt om diezelfde dag nog tot een gesprek te komen. Dat laatste had naar het 
oordeel van de Commissie wel moeten gebeuren – zo nodig ’s avonds en anders uiterlijk op 
woensdagochtend 30 september 2015. In dit geval heeft het noodzakelijke gesprek pas op vrijdag 2 
oktober 2015 plaatsgevonden, terwijl de schorsing reeds per 1 oktober 2015 in werking was getreden. 
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De Commissie is, in het licht van het vorenstaande, van oordeel dat de gevolgde procedure niet 
voldoende zorgvuldig is geweest. In zoverre is de klacht gegrond.  
 
Er zijn tenslotte onvoldoende aanwijzingen dat de school onvoldoende aandacht zou besteden aan 
pestproblematiek en niet adequaat zou reageren op incidenten. In zoverre is de klacht ongegrond. 
 
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie verklaart de klacht, voor zover deze ziet op de gevolgde procedure, gegrond. Voor het 
overige is de klacht ongegrond. 
 

 
VI.             Advies aan het bevoegd gezag 
 
De  Commissie adviseert het bevoegd gezag om bij een ingrijpend incident, waaruit een (orde)maatregel 
jegens een leerling kan voortvloeien, onmiddellijk met betrokken ouders om tafel te gaan zitten en een 
eventuele maatregel in beginsel pas te laten ingaan nadat een gesprek met hen heeft plaatsgevonden. 
 
 
Aldus gegeven op 11 april 2016 door mr. H.C. Naves, voorzitter, mw. E. van Seventer-Timman en de heer 
G. Tissink, leden, in tegenwoordigheid van mr. H.M. Vos-van der Velen, secretaris. 
 
 
 
  
                                                                             

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


