
 

 

 
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE CHRISTELIJK ONDERWIJS 

 
 
  
Klacht over Melding Veilig Thuis. De klacht was al eerder ingediend, op school/bestuursniveau 
besproken, maar klaagster wilde alsnog behandeling door de Commissie. 
Klaagster is bang dat zij door de te scherpe bewoording in de Melding uit het ouderlijk gezag 
ontzet zal worden en eist rectificatie. In dit geval acht de Commissie het niet onbegrijpelijk dat 
de school zich zorgen maakte over de thuissituatie van L. De school was handelingsverlegen 
doordat de gescheiden ouders geen overeenstemming konden krijgen over de begeleiding van 
hun zoon.  Concluderend stelt de Commissie dat de school de bevoegdheid had om de melding 
bij Veilig Thuis te doen. Zij heeft deze beslissing niet op onredelijke gronden genomen.  Het 
onderzoek van Veilig Thuis zelf en het oordeel van de rechter daaropvolgend hebben 
vervolgens geleid tot de OTS. Dit valt de school niet aan te rekenen. Klacht is ongegrond.               

 

Klachtnummer 2017/072 

 

Aan: 

Het bestuur van de Vereniging X te P (hierna te noemen: het bevoegd gezag), 

inzake de klacht van mevrouw K., moeder van L., leerling van de Christelijke Basisschool S te 

P. (hierna te noemen: klaagster). 

 

I. Het verloop van de procedure 

Bij brief van 12 april 2016 heeft klaagster een klacht ingediend bij de Landelijke 

Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs (verder te noemen: de Commissie) tegen 

Christelijke basisschool S te P. (hierna te noemen: de school). De klacht is in het bijzonder gericht 

aan mevrouw A1, leerkracht en mevrouw A2, directeur. 

De klacht is op 20 april aangevuld met een vragenformulier met bijlagen. 

 

Bij brief van 18 mei 2016 heeft mevrouw A2 namens de school en het bevoegd gezag gereageerd 

op de klachtbrief.  

Op 13 juni 2017 heeft de Commissie een hoorzitting gehouden te Rotterdam, alwaar klaagster 

in persoon is verschenen, vergezeld door haar nicht. Namens de school zijn verschenen:  

mevrouw A2, mevrouw A1, mevrouw C., teamleider a.i. Het bevoegd gezag werd 

vertegenwoordigd door de heer D. directeur/bestuurder. 

 

 

II. Feiten en omstandigheden: 

Uit hetgeen schriftelijk door klaagster naar voren is gebracht, leidt de Commissie -kort en zakelijk 

weergegeven- de volgende klachten af. 

Klaagster heeft in juni 2016 haar klacht ingediend. De klacht hield op dat moment in dat de 

leerkracht had aangegeven dat L er onverzorgd uitzag, kapotte kleding droeg en niet altijd eten 

mee naar school kreeg. De leerkracht heeft L daarop aangesproken en daarmee volgens 

klaagster haar zoon vernederd en hem schade berokkend. 

De klacht is, na interventie van de klachtcommissie op schoolniveau, onder leiding van de 

vertrouwenspersoon, besproken en daarmee naar overtuiging van de vertrouwenspersoon en 

het bevoegd gezag naar ieders tevredenheid opgelost. De school ging ervan uit dat zij na deze 

gesprekken met klaagster een nieuwe start konden maken na de zomervakantie. 



 

 

 

Klaagster heeft, na rappel van de Commissie, geen terugkoppeling over de gesprekken met 

de vertrouwenspersoon aan de commissie doen toekomen, evenmin heeft zij haar klacht 

ingetrokken. Vervolgens heeft de Commissie het klachtdossier gesloten.  

In maart 2017 heeft klaagster wederom contact met de Commissie opgenomen omdat naar 

haar mening de klacht niet opgelost was. Zij geeft aan daartoe in november 2016 een email 

aan de Commissie gestuurd te hebben. Deze mail is niet door de Commissie ontvangen.  

Aangezien de termijn van een jaar na het ontstaan van de klacht nog niet was verstreken heeft 

de Commissie het dossier heropend.   

Klaagster is van mening dat de klacht niet opgelost is daar er tijdens de gesprekken op school 

alsnog begin juli 2016 een melding aan Veilig Thuis is gedaan. Klaagster was daar op het 

moment van de gesprekken niet van op de hoogte. L is naar aanleiding van deze melding en 

het onderzoek van Veilig Thuis onder toezicht gesteld van een voogd. De school heeft in de 

melding onder andere aangegeven dat L er onverzorgd uitzag als hij bij zijn moeder verbleef, 

dat hij te laat op school kwam en dat hij soms geen eten of drinken bij zich had. Nu klaagster 

een procedure is begonnen om de regeling omtrent het co-oudershap te wijzigen, vreest zij 

dat de uitlatingen van de school, die volgens haar onwaar zijn, ertoe kunnen lijden dat 

klaagster het gezag over haar kind verliest. 

Zij geeft aan dat de melding te scherp geformuleerd is en eist van de school dat de 

onwaarheden in de gedane melding gerectificeerd worden.  

De school heeft aangegeven dat de directe aanleiding van de melding aan Veilig Thuis ingegeven 

werd door zorgen om het sociaal emotioneel functioneren van L.  

L gaf aan dat hij last had van de scheiding van zijn ouders en vertoonde zorgelijk, 

gezagsondermijnend en buitensporig gedrag.  

Daar ouders, verwikkeld in een vechtscheiding, niet tot overeenstemming konden komen over 

de door school gewenste begeleiding, hielden zij de problemen in stand. De school achtte zich 

handelingsverlegen en vond verder onderzoek nodig. In overleg met het wijkteam is 

vervolgens de melding aan Veilig Thuis gedaan om te bewerkstelligen dat een onafhankelijke 

instantie de opvoedsituatie zou bekijken.   

In de melding is inderdaad een opmerking opgenomen over de persoonlijke verzorging van L, 

maar deze omstandigheden hebben niet geleid tot het doen van de melding.  

De leerkracht heeft L, in tegenstelling tot wat klager stelt, nooit willen vernederen, maar juist 

willen helpen door hem te wijzen op zijn kapotte kleiding. Dit om te voorkomen dat zijn 

klasgenootjes hem daarmee zouden kunnen pesten.  

 

III. Beoordeling 

De school heeft naar het oordeel van de Commissie ter zitting duidelijk en genoegzaam 

uiteengezet waarom de melding bij Veilig Thuis is gedaan.  

Het behoort tot de bevoegdheid van een school om een melding te doen bij Veilig Thuis als de 

school zorgen heeft over de situatie van een leerling. Omdat een dergelijke bevoegdheid valt 

binnen de vrije beleidsruimte van de school stelt de Commissie zich terughoudend op in de 

toetsing van een dergelijke melding. 

Het enkele feit dat een school een melding bij Veilig Thuis doet is in beginsel niet klachtwaardig, 

tenzij op voorhand evident is dat er niets aan de hand is. In dit geval acht de Commissie het niet 

onbegrijpelijk dat de school zich zorgen maakte over de thuissituatie van L. De school was 

handelingsverlegen doordat de gescheiden ouders geen overeenstemming konden krijgen over 

de begeleiding van hun zoon. Dat klaagster stelt dat zij L goed verzorgt en dat het probleem bij 

de vader ligt doet hier niet aan af. Het is aan Veilig Thuis om deze situatie te beoordelen.   



 

 

 

De Commissie constateert dat de melding bij Veilig Thuis pas actueel is geworden door de 

rechtszaak die klaagster heeft aangespannen over het co-ouderschap.  

Concluderend stelt de Commissie dat de school de bevoegdheid had om de melding bij Veilig 

Thuis te doen. Zij heeft deze beslissing niet op onredelijke gronden genomen.  Het onderzoek 

van Veilig Thuis zelf en het oordeel van de rechter daaropvolgend hebben vervolgens geleid tot 

de OTS. Dit valt de school niet aan te rekenen.  

 

 

V. Oordeel omtrent de gegrondheid van de klacht 

De Commissie komt op grond van bovenstaande overwegingen tot het oordeel dat de klacht 

ongegrond is. 

 

VI. Advies aan bevoegd gezag 

De Commissie heeft geen nader advies aan het bevoegd gezag. 

Aldus gegeven op 06 juni 2016 door mr. H.C. Naves, voorzitter, alsmede door drs. J. van 

Tongeren en drs. K.M.P.A.M. Hàbryka als leden, in tegenwoordigheid van mr. A.C. Gröllers als 

secretaris. 
 
                                                                                                         
 

 

 

 

                      

 
 


