
 

 

 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE KATHOLIEK  ONDERWIJS 
 

 
 
 
Klacht over niet adequaat optreden tegen pestgedrag en onterecht doorgeven van de 
aanmelding van de leerling bij Passend Onderwijs aan de Internationale school, waardoor de 
toelating niet doorging. De school zou aangestuurd hebben op een diagnose om zo 
aanvullende gelden voor ondersteuning en begeleiding te ontvangen. Klagers willen inzicht 
in deze bedragen.  
De school heeft signalen van klagers dat L gepest zou worden opgepakt en heeft 
maatregelen genomen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te bieden. Van 
onzorgvuldig of inadequaat handelen is geen sprake.  
Het is niet aannemelijk geworden dat verweerder zonder toestemming van klagers 
vertrouwelijke informatie aan de Internationale School heeft verstrekt. 
De Commissie overweegt dat niet aannemelijk is geworden dat verweerders extra geld voor 
L hebben ontvangen. Ook blijkt uit niets dat school doelbewust op een diagnose heeft 
aangestuurd. De Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de school ten koste van L de 
beeldvorming van de orthopedagoog van Passend Onderwijs heeft willen en kunnen 
beïnvloeden, met als doel het ontvangen van extra geld. De klacht is ongegrond. 
 
Klachtnummer 2017/057 
 
Advies aan: 
Het bestuur van Stichting X (verder: het bevoegd gezag), 
 
inzake  
 
de klacht van de heer K1 en mevrouw K2 (verder: klagers), ouders van L. 
 
 
I. Verloop van de klachtenprocedure 
 
Klagers hebben op 15 maart 2017 een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie 
voor het Katholiek Onderwijs (verder te noemen: de Commissie). De klacht is gericht tegen 
mevrouw A. (verder: de directeur), werkzaam bij de onder het bevoegd gezag ressorterende 
basisschool S (verder: de school) te P.  
 
De gemachtigde van verweerders, mevrouw mr. A.A.C. Schouten, heeft het verweerschrift op 
23 april 2017 aan de Commissie doen toekomen.  
 
Op 1 en 16 mei 2017 hebben klagers aanvullende stukken bij de Commissie ingediend.  
 
Op 29 mei 2017 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Amsterdam. Klagers zijn in 
persoon verschenen. Namens de school is de directeur verschenen, vergezeld door de 
voorzitter van het College van Bestuur, de heer B. (verder: de bestuurder) en mevrouw  
mr. Schouten.  
 
Op 24 mei 2017 hebben klagers opnieuw aanvullende stukken ingediend. Gelet op de korte 
termijn tussen het indienen van de stukken en de hoorzitting heeft de Commissie besloten de 



 

 

 
stukken niet bij de beoordeling te betrekken. De school heeft zich hierop onvoldoende 
kunnen voorbereiden. De reactie van klagers op voornoemd verweerschrift is om deze reden 
eveneens buiten de beoordeling gebleven. 
 
II.  Standpunt van klager 
 
Uit hetgeen schriftelijk en mondeling naar voren is gebracht, leidt de Commissie de 
navolgende klacht af:  
L werd op haar vorige school, T, gepest. Om L een veilige omgeving te bieden hebben klagers 
haar in 2016 aangemeld bij basisschool S. Aanvankelijk leek L het naar haar zin te hebben op 
school S, totdat het pesten weer begon. Klagers hebben hun zorgen over L aan verweerder 
voorgelegd.  
Klagers geven aan dat verweerder zonder concrete aanleiding daartoe contact heeft 
opgenomen met Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft L geobserveerd en naar 
aanleiding van haar bevindingen een rapport opgesteld. Volgens klagers geeft het rapport 
inzicht in (de capaciteiten van) L maar staan er ook onjuistheden in, zoals dat L ASS zou 
hebben. 
Klagers stellen dat de school heeft aangestuurd op deze diagnose zodat zij extra geld voor 
ondersteuning en begeleiding kon ontvangen. Klagers willen inzicht in de bedragen die 
verweerder voor L heeft ontvangen en willen weten waaraan zij deze gelden heeft besteed.  
Klagers hebben L aangemeld bij een Internationale school. Doordat de directeur telefonisch 
contact heeft gehad met deze school en zonder toestemming van klagers heeft gesproken over 
Passend Onderwijs, is L afgewezen. L zou zonder de opmerking over Passend Onderwijs wel 
zijn aangenomen.    
 
III.  Standpunt van school 
 
Klagers reageerden buiten proportie op de (pest)incidenten waarmee L is geconfronteerd. Met 
name klaagster heeft door haar eigen handelen de situatie verslechterd. Desondanks heeft 
verweerder haar uiterste best gedaan om zich voor L in te spannen. School heeft geprobeerd L 
te helpen door het pesten aan te pakken en haar sociale vaardigheden te verbeteren. 
Verweerder geeft in dit kader een opsomming van alle acties die de school heeft ondernomen.  
Klagers hebben toestemming gegeven om L bij Passend Onderwijs aan te melden en haar te 
laten observeren, onderzoeken, begeleiden en om de verzamelde gegevens vast te leggen. 
Klagers gaven in eerste instantie aan zich te herkennen in het naar aanleiding van het 
onderzoek opgestelde rapport. Verweerder geeft aan dat de diagnose ASS nooit is gesteld en 
dat dit ook niet uit het rapport blijkt.  
Ten aanzien van de voor L ontvangen gelden merkt verweerder op dat zij geen extra geld voor 
L heeft ontvangen. Verweerder ontvangt voor elke leerling een bedrag, in de vorm van een 
lumpsum financiering. Verweerder geeft in dit kader een toelichting op de financiering van het 
huidige onderwijs. Voorts geeft ze aan dat er sinds 2014 geen rugzakfinanciering meer wordt 
toegekend. Rugzakfinanciering werd voordien bovendien alleen toegekend aan leerlingen met 
een indicatie. L was niet gediagnosticeerd met ASS en had derhalve geen indicatie.  
Klagers eisen dat verweerder inzichtelijk maakt waaraan het voor L ontvangen geld is besteed. 
Het is echter ondoenlijk om de ontvangen gelden op het niveau van één leerling inzichtelijk te 
maken.  
Klagers hebben bij de directeur aangegeven dat zij L wilden inschrijven op de Internationale 
school. De directeur heeft op verzoek van klagers telefonisch contact opgenomen met de 
Internationale School. Zij heeft in dit kader niet gesproken over Passend Onderwijs. De reden 
waarom L is afgewezen is dat zij niet aan de aanmeldingscriteria voldoet.  



 

 

 
 
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. 
 
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 hetgeen ter zitting naar voren is 
gekomen het volgende: 
 
Klagers vatten hun klachten als volgt samen: 

a. Verweerder heeft niet adequaat gehandeld aangaande het pesten van L.  

b. Verweerder heeft zonder toestemming van klagers de Internationale School 

geïnformeerd over de betrokkenheid van Passend Onderwijs bij L. De aanmelding van 

L is hierdoor afgewezen.  

c. Verweerder heeft aangestuurd op de (onterechte) diagnose ASS zodat zij extra gelden 

voor L zou ontvangen. Bovendien wil zij geen inzicht geven in de wijze waarop de 

gelden worden besteed.  

 
Ad a Handelen verweerder aangaande het pesten 
De Commissie overweegt dat klagers onvoldoende hebben onderbouwd op grond waarvan zij 
van mening zijn dat verweerder niet adequaat heeft gehandeld aangaande het pesten van L. 
 
Voorop staat dat een school haar leerlingen een veilige omgeving moet bieden. Op grond van 
de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de school veel aandacht 
heeft besteed aan zowel preventieve als repressieve maatregelen om het pesten tegen te 
gaan. De school heeft signalen van klagers dat L gepest zou worden opgepakt en heeft 
maatregelen genomen om een zo veilig mogelijke schoolomgeving te bieden. Van onzorgvuldig 
of inadequaat handelen is geen sprake.  
Dit klachtonderdeel is ongegrond.  
 
Ad b Informatieverstrekking aan derden 
Klagers stellen dat de directeur de Internationale School -zonder hun toestemming- heeft 
geïnformeerd over de betrokkenheid van Passend Onderwijs bij L. Volgens klagers is de 
aanmelding van L hierdoor afgewezen. 
Verweerder betwist dat de directeur over Passend Onderwijs heeft gesproken tijdens het 
telefonisch onderhoud met de Internationale School.  
De Commissie stelt vast dat het verwijt van klagers slechts berust op een vermoeden maar niet 
op concrete aanwijzingen. Het is niet aannemelijk geworden dat verweerder zonder 
toestemming van klagers vertrouwelijke informatie aan de Internationale School heeft 
verstrekt.  
De correspondentie van de Internationale School biedt steun voor de stelling van de school dat 
de aanmelding van L om geheel andere redenen is afgewezen.  
Dit klachtonderdeel is ongegrond. 



 

 

 
 
Ad c Diagnose ASS in verband met extra gelden 
Klagers stellen dat verweerder bewust op de diagnose ASS heeft aangestuurd zodat zij extra 
geld voor L zou ontvangen. Voorts geven klagers aan dat verweerder niet inzichtelijk wil maken 
waaraan zij het geld heeft besteed.   
Verweerder betwist dat sprake is van een diagnose en dat zij extra geld voor L zou hebben 
ontvangen. Het is bovendien ondoenlijk om de ontvangen gelden op het niveau van één 
leerling inzichtelijk te maken.  
De Commissie overweegt dat niet aannemelijk is geworden dat verweerders extra geld voor L 
hebben ontvangen. Ook blijkt uit niets dat school doelbewust op een diagnose heeft 
aangestuurd. De Commissie acht het onwaarschijnlijk dat de school ten koste van L de 
beeldvorming van de orthopedagoog van Passend Onderwijs heeft willen en kunnen 
beïnvloeden, met als doel het ontvangen van extra geld. De school heeft zich juist veel moeite 
getroost om L zich veilig en prettig te laten voelen op school.  
Het klachtonderdeel is ongegrond.  
 
V. Het oordeel van de Commissie 
 
De Commissie is van oordeel dat de klachten ongegrond zijn. 
 
VI. Advies aan het bevoegd gezag 
 
De Commissie ziet af van het doen van een aanbeveling. 
 
Aldus gegeven op 29 mei 2017 door mw. mr. M.W. van der Veen, voorzitter,  
mw. drs. W. van der Linden-Stallinga en de heer T. Tillekens, leden, in tegenwoordigheid van  
mr. N. Anjema-de Oliveira Costa als secretaris. 
 
 
 
 


