
 

 

 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS 
 

 
  
 
Klacht over weigering uitbesteden aan VAVO. De Commissie is van oordeel dat, gelet op de 
behaalde cijfers van L op zijn  Havo diploma, waarbij sprake is van twee vijven, het 
begrijpelijk is dat de school L niet in staat achtte om een Vwo opleiding met goed gevolg af 
te ronden. Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de school de procedure 
rond de uitbesteding juist heeft gevolgd en dat zij op grond van de regels in redelijkheid 
heeft kunnen besluiten  de uitbesteding van L aan het VAVO te weigeren. Dit 
klachtonderdeel is ongegrond. 
Met betrekking tot de communicatie stelt de Commissie vast dat de school ter zitting heeft 
toegegeven dat het besluit om L niet te verwijzen naar het VAVO niet officieel is vastgelegd. 
Klaagster heeft meermaals gevraagd om het besluit op schrift toegestuurd te krijgen. Omdat 
dit niet gebeurde is de reden en onderbouwing  van de weigering  niet duidelijk geworden 
aan klaagster. De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond. 
 
Klachtnummer 2016/180 

 
                   
Advies aan het bestuur van de Stichting x te P (verder ook te noemen: het bevoegd gezag), 
inzake de klacht van mevrouw K. (verder te noemen: klaagster) jegens de Christelijke 
Scholengemeenschap S (hierna te noemen: de school) over de weigering haar zoon L aan het 
Voortgezet Algemeen Volwassen Onderwijs (VAVO) uit te besteden.  
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klaagster heeft op 19 juli 2016 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor 
het Christelijk Onderwijs (hierna te noemen: de Commissie). 
 
Bij brief van 8 september 2016 heeft de voorzitter van het College van Bestuur,  
mevrouw B., namens het College van Bestuur van Stichting x een reactie gegeven op de klacht. 
 
Op  13 september 2016  heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Amersfoort, waar 
klaagster in persoon is verschenen, vergezeld door haar zoon M. de broer van L. Namens het 
bevoegd gezag zijn verschenen mevrouw B. en namens de school de heer A., rector a.i. (hierna 
te noemen de rector). 
 
II. Standpunt van klaagster 
 
De klacht van klaagster is ontstaan nadat haar zoon L zijn HAVO diploma gehaald heeft. Hij 
kreeg geen toestemming zijn VWO opleiding aan de school te vervolgen en de school wilde 
geen toestemming geven voor het uitbesteden naar het VAVO. Zo wordt hem een kans 
ontnomen om zich verder te ontwikkelen. Op 4 juli 2016 hebben L en zijn vader een gesprek 
op school gehad met de teamleider, mevrouw C., over de vervolg-mogelijkheden van L. Hier 
werd door mevrouw C al snel duidelijk gemaakt dat zij niet haar medewerking wilde verlenen 
aan een VAVO- uitbesteding aan het J College. Klaagster was net geopereerd en kon bij dit 
gesprek  niet  aanwezig zijn. Toen zij later bij mevrouw C informeerde naar de mogelijkheden 
voor L, was de reactie afwijzend. Op de vraag of klaagster een bevestiging kon krijgen van het 



 

 

 
gesprek en de gemaakte afspraken, werd geantwoord dat dit zinloos was, omdat mevrouw C 
bij haar beslissing zou blijven. De weigering  om L aan het VAVO uit te besteden is nooit 
officieel vastgelegd. Klaagster heeft hierdoor niet het besluit kunnen inzien of tekenen. De 
ouders zijn nooit officieel op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
Over de mogelijkheden van een vervolgopleiding is er in februari 2016 een gesprek met de 
decaan geweest, waarbij L heeft aangegeven dat hij wellicht  een HBO opleiding wilde gaan 
volgen of een informatica opleiding waarvoor hij een VWO diploma nodig heeft. Hier is verder 
niets uitgekomen. 
  
 
 
III. Standpunt van school 
 
Nadat de klacht door school is ontvangen, heeft de rector contact opgenomen met klaagster 
en heeft er een gesprek plaatsgevonden met L en zijn ouders. Hier is de Rutte regeling met 
betrekking tot het uitbesteden van kinderen aan het VAVO nog eens goed besproken. Ook is 
geprobeerd het gevoel van niet serieus nemen of ongelijk behandeld te worden weg te 
nemen.  
De cijfers van L zijn onvoldoende om toegelaten te worden op het vwo. Hiervoor is het nodig 
minimaal een 6,5 te staan hetgeen bij L niet het geval is. 
Verder heeft L zich niet ingeschreven voor een vervolgopleiding, ondanks dat de decaan hier 
duidelijke informatie over verstrekt heeft en hier herhaaldelijk naar gevraagd heeft. Het 
inschrijven is een eigen verantwoordelijkheid van de leerling.  
Na het gesprek tussen de ouders en de rector heeft L nog een gesprek gehad met de decaan, 
waarbij er gekeken is hoe L na een HBO opleiding kan doorstromen naar een WO opleiding. 
Ook is aandacht besteedt aan de mogelijkheden die er zijn voor L om zich nu op zijn HBO 
opleiding voor te bereiden. 
  
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 en Katholiek 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 
het volgende: 
 
De Commissie stelt vast dat de focus van L heeft gelegen op het halen van zijn diploma en niet 
op het kiezen van de vervolgopleiding, mede doordat hij eigenlijk verwachtte niet te slagen 
voor zijn Havo diploma. Nadat L vrij onverwacht zijn Havo diploma alsnog gehaald had, bleek 
dat zijn cijfers niet voldoende waren om het VWO te kunnen volgen. Ook was de 
inschrijvingstermijn voor een vervolgopleiding reeds verlopen. 



 

 

 
 
Met betrekking tot de weigering van de school om L toe te laten tot het  VWO stelt de 
Commissie vast dat volgens de regels van school toelating tot het VWO niet mogelijk was, 
gezien zijn behaalde cijfers. Dit klachtonderdeel is dan ook ongegrond. 
 
Ten aanzien van de weigering van de school tot uitbesteding aan het VAVO, onderstreept de 
Commissie dat de beslissing tot uitbesteden een eigen bevoegdheid van de school is. 
De Commissie dient de beslissing van de school omtrent de uitbesteding daarom met de 
nodige terughoudendheid te toetsen. Onder verwijzing naar haar schoolgids heeft de school 
gesteld dat een leerling slechts uitbesteed kan worden aan het VAVO indien de school de 
leerling in staat acht de opleiding af te ronden. De Commissie is van oordeel dat, gelet op de 
behaalde cijfers van L op zijn  Havo diploma, waarbij sprake is van twee vijven, het begrijpelijk 
is dat de school L niet in staat achtte om een Vwo opleiding met goed gevolg af te ronden. 
Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de school de procedure rond de 
uitbesteding juist heeft gevolgd en dat zij op grond van de regels in redelijkheid heeft kunnen 
besluiten  de uitbesteding van L aan het VAVO te weigeren. Het daartoe strekkende verzoek 
van klaagster is daarom naar het oordeel van de Commissie terecht geweigerd. De Commissie 
acht dit klachtonderdeel ongegrond. 
 
Met betrekking tot het te laat inschrijven van L voor een HBO opleiding merkt de Commissie 
het navolgende op. Het inschrijven voor een vervolgopleiding is een eigen bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de leerling. De Commissie stelt vast dat de decaan in de onderhavige 
situatie de mogelijke vervolgopleidingen en de aanmeldingsprocedure voldoende besproken 
heeft met de leerlingen. Dat er door de decaan voldoende informatie verstrekt is over de 
procedure met betrekking tot de inschrijving voor een vervolgopleiding blijkt onder meer uit 
het feit dat L in februari/maart 2016 formulieren heeft meegekregen voor de aanvraag van een 
DigiD- wachtwoord, waarmee hij zich aan kon melden voor een vervolgopleiding. Dat L hier 
verder geen gebruik van gemaakt heeft valt de school niet te verwijten. De Commissie is van 
oordeel dat dit klachtonderdeel ongegrond is. 
 
Met betrekking tot de communicatie stelt de Commissie vast dat de school ter zitting heeft 
toegegeven dat het besluit om L niet te verwijzen naar het VAVO niet officieel is vastgelegd. 
Klaagster heeft meermaals gevraagd om het besluit op schrift toegestuurd te krijgen. Omdat 
dit niet gebeurde is de reden en onderbouwing  van de weigering  niet duidelijk geworden aan 
klaagster. 
De Commissie acht dit klachtonderdeel gegrond. 
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De klacht is gegrond met betrekking tot de wijze van communiceren en het niet vastleggen van 
het besluit om L niet uit te besteden aan het VAVO. Voor het overige is de klacht ongegrond. 
 
VI. Advies aan het bevoegd gezag 
De Commissie ziet geen aanleiding om een nader advies uit te brengen 
  
Aldus gegeven op 13 september 2016  door mr. M. Iedema, voorzitter, alsmede door 
drs. M. Hoogenkamp en drs. M.R.A. Luijpen als leden, in tegenwoordigheid van  
mr. H.M. Vos-van der Velden als secretaris. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


