
 

 

 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK  ONDERWIJS 
 

 
 
 
Voor de juiste begeleiding van het gedrag van de leerling is aanvullend onderzoek nodig. De 
school geeft aan nu handelingsverlegen te zijn. Klager is van mening dat de oorzaak van het 
gedrag ligt aan het niet adequaat optreden tegen pesten. De Commissie is van oordeel dat 
de school in redelijkheid de verzoeken tot extra onderzoek en training aan klager heeft 
kunnen doen. Tevens is de school niet verwijtbaar tekort geschoten in de aanpak van het 
pestgedrag. Klacht ongegrond. 
 
 
Klachtnummer 2016/229 
 

Advies aan: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

het bevoegd gezag van Stichting X te P, (hierna te noemen: de Stichting), 

inzake de klacht van de heer K1 en mevrouw K2 te P (hierna te noemen: klagers) ouders van L1 

en L2, leerling van de Katholieke basisschool S te P, (hierna te noemen: de school). 

 

 
1. Het verloop van de procedure 
 
Voor de loop van het geding verwijst de Commissie naar de volgende stukken, waarvan de  
inhoud als hier ingevoegd is te beschouwen: 
- de brief van klagers en het ingevulde vragenformulier van 17 oktober 2016, 
- de reactie van het schoolbestuur van 11 november 2016, 
De reacties met bijlagen van mevrouw A1, directeur en mevrouw A2, locatieleider van 14 
november 2016.  
 

Op 16 januari 2017 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Utrecht, alwaar de heer 

K1 is verschenen. Namens de school waren aanwezig; mevrouw A1 en mevrouw A2, 

voornoemd. Het bevoegd gezag heeft zich laten vertegenwoordigen door de heer B, voorzitter 

College van bestuur en de heer C, lid van het College van bestuur. 

 

2. De klacht: 

 

Klager voert aan dat de school het pestgedrag tegen zijn zoon L1 niet voldoende aanpakt en 

ten onrechte stelt dat L1 verder onderzocht moet worden en een SOVA training moet volgen. 

Het probleem ligt volgens klager niet bij zijn zoon. Klager wil dat de school haar fouten erkent.  

 

 

3. De feiten: 

 

L1 is sinds 2012 leerling op de S school. Het is een leergierige en intelligente jongen. Op 

cognitief gebied wordt hij uitgedaagd doordat hij naar de plusgroep en de TOPklas gaat. 

Hij vindt het echter moeilijk aansluiting te vinden in de groep. Tijdens sociale situaties ontstaan 

er regelmatig conflicten, die lijken te ontstaan doordat de kinderen elkaar niet goed begrijpen. 



 

 

 

Samenwerken in de TOP klas gaat L1 niet goed af. Omdat de leerkracht in de TOP klas heeft 

aangegeven dat ze op deze manier L1 niet langer kan begeleiden (ze is handelingsverlegen), is 

L1 geobserveerd door een externe orthopedagoog en is in samenspraak met de intern 

begeleider en de leerkracht voorgesteld om L1 verder te laten testen en hem (en tevens zijn 

zusje L2) een sociale vaardigheidstraining (SOVA) te laten volgen.  

Klager is het hier absoluut niet mee eens. Hij is ervan overtuigd dat de onderlinge conflicten 

niet ontstaan door het gedrag van L1, maar door zijn reactie op het pestgedrag van de andere 

leerlingen. Klager vindt dat de school zich moet concentreren op het gedrag van de pesters en 

niet op dat van zijn zoon als slachtoffer. Hij vindt het onrechtvaardig dat zijn zoon gestraft 

wordt voor het gedrag van anderen. Indien het pestgedrag wordt aangepakt, zal naar mening 

van klager het gedrag van L1 ook verbeteren.  

 

Klager stemt ook niet in met verder onderzoek van zijn zoon. Zijn zoon is al eerder getoetst en 

daardoor is hij in de TOPklas geplaatst. Klager ziet niet in waarom er een extra onderzoek moet 

komen. Hij vreest dat L1 daardoor zijn plekje in de TOPklas kan gaan verliezen.   

 

 

4. Standpunt school 

 

De school geeft in eerste instantie aan dat er niet getwijfeld wordt aan de cognitieve 

vaardigheden van L1.  De school heeft echter behoorlijke zorgen over zijn gedrag. Hij is 

intelligent, maar heeft veel moeite met plannen en samenwerken. Omdat L1 hierdoor 

“vastloopt” in de TOP klas wil de leerkracht graag meer handvatten om hem te begeleiden.  Zij 

is inmiddels handelingsverlegen. Nader onderzoek zou meer inzicht kunnen bieden. 

Het aanbieden van de SOVA training en het onderzoek ziet de school niet als straf, maar is 

bedoeld om L1 te versterken en verder te helpen.  De school wil voorkomen  dat L1 door zijn 

gedrag straks minder gaat presteren, terwijl hij wel intelligent genoeg is.  

 

Volgens de school wordt er soms gepest in de klas van L1, maar is er zeker geen sprake van 

structureel pesten. Dit  wordt ook ondersteund door het feit dat er geen sprake is van 

pestgedrag van dezelfde leerlingen. De conflicten waar L1 bij betrokken is ontstaan met 

verschillende kinderen. Het pestprotocol is in werking getreden. Indien er sprake is van een 

melding zoekt de IB-er in eerste instantie uit wat er aan de hand is. Vervolgens worden er 

kindgesprekken gehouden, gevolgd door oudergesprekken indien nodig. Het pesten berust 

volgens de school vaak op misverstanden. Er is regelmatig wederzijds onbegrip tussen L1 en 

zijn klasgenoten. Door met name L1 hierin te begeleiden zijn er dit schooljaar minder 

conflicten geweest en lossen de conflicten die dreigen te ontstaan zich vaak vanzelf weer op.  

Dit jaar zijn er enkele incidenten geregistreerd. Vorig jaar waren er minder meldingen van 

pestgedrag , maar de school sluit niet uit dat niet alle meldingen zijn geregistreerd.  

 

 

5. Overwegingen van de Commissie 

 

De Commissie overweegt op grond van de stukken en wat ter zitting naar voren is gekomen als 

volgt. 

De school kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat het gedrag van L1 op dit 

moment extra aandacht en begeleiding nodig heeft. De school heeft daarnaast voldoende 



 

 

 

gemotiveerd aangegeven niet verder te kunnen en handvatten nodig te hebben om L1 de 

juiste begeleiding te bieden, zodat hij op zijn eigen niveau kan blijven werken.   

De Commissie is van oordeel dat de school in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat verder 

onderzoek van L1 nodig is en het verzoek daartoe te doen aan klager.  

 

De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat het gedrag van L1 slechts een reactie is op het 

pesten, of dat het pestgedrag van andere kinderen is ontstaan door het gedrag van L1. Los 

daarvan vindt de Commissie het niet onredelijk dat de school heeft voorgesteld om L1 een 

SOVA training te laten volgen. Met het inzetten van deze training kan er tussen de leerlingen 

onderling begrip ontstaan. Het is een middel om een leerling te versterken en geen straf.  

 

De Commissie heeft de indruk dat het pestgedrag waarbij L1 betrokken is niet zo incidenteel is 

als de school heeft doen voorkomen. Het lijkt erop dat het pestgedrag is aangepakt op 

incidentbasis in plaats van dat het structureel is ingezet om het gedrag van de leerlingen te 

veranderen. Ondanks het ontbreken van deze structuur in de begeleiding van pesten kan de 

Commissie niet vaststellen dat de school verwijtbaar tekort is geschoten. De school heeft ter 

zitting genoegzaam aangegeven dat passende acties zijn ondernomen telkens nadat door 

klager een melding van pesten werd gedaan.  

 

Alles overziend oordeelt de Commissie dat de school in redelijkheid de verzoeken tot extra 

onderzoek en training aan klager heeft kunnen doen. 

Tevens is de school niet verwijtbaar tekort geschoten in de aanpak van het pestgedrag. 

 

 

6. Oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht 

 

De Commissie verklaart alle klachtonderdelen ongegrond. 

 
 7. Aanbevelingen 

 
De Commissie ziet af van het doen van aanbevelingen. 
 
Aldus uitgebracht op 16 januari 2017 te Utrecht door mr. M.W. van der Veen, voorzitter,  
mr. A. Kortmann-Huijsmans en de heer H. Montanus, leden, in tegenwoordigheid  
mr. A.C. Gröllers, secretaris. 
    


